
ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 4  

น า เ รื่ อ ง ม า เ ล่ า  
ข่ า ว ม า บ อ ก  

    16 กรกฎาคม 2564 จดักจิกรรมปลกูกลว้ยไม ้“เอือ้งกหุลาบเหลอืงโคราช” 
น าโดย ผูอ้ านวยการ ศบส. อ.ดร ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง และตวัแทนฝา่ย
เพือ่เปน็การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
ในโครงการหอ้งสมดุสเีขยีว  
  

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ ำเดือนสงิหำคม 2564 ฉบับนี้มีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดงันี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผูร้ับบริการ 

ศบส. ร่วมโครงการ Back to School #13 

             27 กรกฎาคม 2564  ร่วมกับส่วนอาคารสถานท่ี ปรับปรุงห้องสมุด 
โรงเรยีนบ้านกอกวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในโครงการ Back to School #13  

ศบส. จัดกิจกรรม 
ปลูกกล้วยไม้ “กุหลาบเหลืองโคราช” 

                       
 

 
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ทรงพระเจริญ 

ศบส. ส ารวจหนังสือประจ าปี 2564 

    ระหวา่งวนัที ่19-23 กรกฎาคม 2564  ส ารวจหนงัสอืประจ าป ี2564  
เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของทรัพยากรสารสนเทศ  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

 

ศบส. จัดกิจกรรม  “การจัดการความรู้ภายใน” 

15 ก.ค. 2564     กิจกรรม Show & Share ผู้ควบคุมเอกสาร ประจ าฝ่าย  
                      กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                        เร่ือง "ขั้นตอนการให้บริการของงานสารบรรณ" 
20 ก.ค. 2564       การจัดการความรู้ เรื่อง “การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับ 
                        การเรียนการสอน Hybrid Class Training”                    
  
 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

2 ก.ค. 2564    ประชุมเพ่ือเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ คร้ังท่ี 45    
                  พทธศักราช 2564  
                     ผู้เข้าร่วม อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง  
 
                    ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสาร ห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา  
                 ครั้งที่ 2/2564  

ผู้เข้าร่วม ยพุาพร ประกอบกจิ  

6 ก.ค. 2564    ประชุม คณะท างานส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี 2564  
                 ผู้เขา้รว่ม คณะท างานส ารวจทรพัยากรสารสนเทศ และผูแ้ทนฝา่ย 

7 ก.ค. 2564    การใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียน  
                 ผู้เข้ารว่ม หวัหนา้ฝา่ย และผูแ้ทนฝา่ย 

14 ก.ค. 2564  ประชุมการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
                 ตามกฎกระทรวง(ฉบบัที่ 2) และแนวปฏิบตัิตาม ว 89                     
                 ผู้เข้ารว่ม ณรงค์ สบุงกช ดวงใจ กาญจนศลิป ์ณชัชา บวรพานชิย ์  
                   ขวญัแกว้ เทพวชิติ และผูแ้ทนฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ISO 9001: 2015 Corner

7   ก.ค. 2564    ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
                      ครั้งที่ 2 
9    ก.ค. 2564   ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 
16  ก.ค. 2564   ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน CAR/PAR   
                     ส าหรับ Auditor 
30  ก.ค. 2564   ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ครั้งท่ี 2                    
18  ส.ค. 2564   รับการตรวจระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015  
                       จาก CB SGS 

 
 

15 ก.ค. 2564   ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณและเร่งรัด 
                  การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ครั้งที่ 3/2564  
                     ผู้เข้าร่วม  
 

21 ก.ค. 2564  ร่วมงาน Panasonic Display "The Best Blending LCD Projector"                  
                 ผู้เข้ารว่ม อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ณรงค์ สุบงกช สราวธุ เอีย่มศุภมงคล  
                 รัฐพงษ์ อปูแกว้ ศุภธนิศร ์ครองสวัสดิ์กุล เมธี เตียงพลกรัง  

29 ก.ค. 2564  ประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 7/2564  
                 ผู้เข้ารว่ม อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง  
 
                     ประชมุคณะท างานข้อมลูท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมดุมหาวิทยาลัย 
                 ส่วนภูมภิาค ครั้งที่ 1/2564  
                 ผู้เข้ารว่ม พทุธชาต ิเรอืงศริ ิ

อวยพรวันเกิด 

      “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิด 
ในเดือนสิงหำคม ดังน้ี 

ชุมพร (11) ประไพพิศ (13) ณัชชำ (17) ศิริรัชนี (21)  
เนำวรัตน์ (24) วสันต์ (26)                                                                                                                  

ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข ร่ ำรวยเงินทอง สุขภำพแข็งแรง  
รักษำสุขภำพ ไม่ประมำท กำร์ดไม่ตกนะคะ 

                   เจ้ำของ : ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
111 ถ.มหำวิทยำลัย ต.สุรนำรี อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  
บรรณำธิกำร: สุภำรักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกำนต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 
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