
ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  9  กั น ย า ย น  2 5 6 4  

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

        18 ส.ค. 2564 ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา เขา้รบัการตรวจรบัรอง
ระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001: 2015 ครัง้ที ่1 โดยบรษิทั SGS  
         เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา่ 2019 จงึเปน็
การตรวจออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM  โดยการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร หวัหนา้ฝา่ย 
การตรวจเอกสาร และการตรวจพ้ืนท่ีการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร ท้ังนี ้   
มกี าหนดตรวจรบัรอง ครัง้ที ่2 ในวนัที ่27 ก.ย. 2564  
 
 
 
  

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

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผูร้ับบริการ 

ศบส. จัดเตรียมสถานที่ 
ให้บริการ SUT Library Corner@S11-12 

       20 ส.ค. 2564  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าปรับปรงุพื้นที่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ SUT Library Corner@S11-12 

          

ศบส. รับการตรวจรับรอง 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 

โดยบริษัท SGS ครั้งที่ 1   

ศบส. พัฒนาการบริการและการด าเนินงาน 

    เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา ได้พัฒนาการให้บริการและการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังนี ้

     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงานด้วย  
      QR Code  

  ฝ่ายบริการสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการบริการดังนี้ 
 SUT Lib Book Delivery จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย ์
 รับช าระเงินค่าปรับ ค่าบริการห้องสมุด ผ่านระบบ  
   SCB Business Net   

  ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เปิดจ าหน่ายเอกสารการเรียนออนไลน์  



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

6 ส.ค. 2564     Power of data in library management                                
                     ผู้เข้าร่วม สภุารกัษ ์เมนิกระโทก บดนิทร ์ยางราชย ์ธนัยกานต ์สนิปร ุ
                    ธารนท ีกรมโพธิ ์วทิวฒัน ์วะสรุ ีพนัธว์ริา ปรญิญาศรเีศวต                     

10 ส.ค. 2564    การใช้โปรแกรม Zotero เพื่อการให้บริการในยุคแหง่การเปลี่ยนแปลง  
                  ผู้เขา้รว่ม ธนัยกานต ์สนิปร ุจกัร ีรงัคะวตั 

13 ส.ค. 2564     ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน 
                  ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
                  ผู้เขา้ร่วม  อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง  ผศ. ดร. โศรฎา แขง็การ  
                     สุภารกัษ ์เมนิกระโทก   ดวงใจ กาญจนศิลป ์ณรงค์ สบุงกช บดนิทร ์ยางราชย ์
                     ขวญัแกว้ เทพวชิติ ณชัชา บวรพานชิย ์ ธารนท ีกรมโพธิ ์  วทิวฒัน ์วะสรุ ี 
                     พนัธว์ริา ปรญิญาศรเีศวต  
                              
                                ออกก าลังกายอยา่งไรให้ปลอดภยั หา่งไกล Covid-19                                         
                    ผู้เข้าร่วม  ฐติารยี ์เนยีมสรอ้ย 

19 ส.ค. 2564   ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
                    ครัง้ที ่3/2564                   
                    ผู้เข้าร่วม ว ิไลลักษณ ์อินมีศรี 
23 ส.ค. 2564   การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)  
                 ผู้เข้ารว่ม สุภารกัษ ์เมนิกระโทก ขวญัแกว้ เทพวชิติ ธนัยกานต ์สนิปร ุ
                    นงลกัษณ ์จนัตา วิไลลักษณ์ อินมีศรี                 
24 ส.ค. 2564   การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)  
                 ผู้เข้ารว่ม ดวงใจ กาญจนศิลป ์

30 ส.ค. 2564   บรรยายพิเศษ “เสน้ทางสูห่อ้งสมดุสเีขยีว” 
                 ผู้เข้ารว่ม ดวงใจ กาญจนศิลป ์ศิรริชัน ีธรีะประเสรฐิสกลุ  พทุธชาต ิเรอืงศิร ิ
                      ยพุาพร ประกอบกจิ พรสรุยี ์บตุรวชิา 
 
                   รว่มงานเสวนา Brainpower Symposium “New Era, New Brainpower, 
                   New Skills: ทศันะการพฒันาก าลงัคนเพือ่โลกยคุใหม”่ 
                 ผู้เข้ารว่ม ธนัยกานต ์สนิปร ุ

ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  9  กั น ย า ย น  2 5 6 4  

 ISO9001: 2015 Corner

4 ส.ค. 2564   ประชุมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
                   ครั้งท่ี 3 
24 ส.ค. 2564  ประชุมสรุปขอบเขตของศูนย์บรรณสารฯ ในการขอรับรอง 
                   ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015  
30 ส.ค. 2564  ประชุมสรุปประเด็นจากการตรวจรับรอง 
                   ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 ครั้งท่ี 1 
 
 
                
 
 

      “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ขอร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิด 
ในเดือนกันยำยน ดังน้ี 

ฐิตำรีย์ (10 ก.ย.) จันทร์เพ็ญ (19 ก.ย.)  
ธันยกำนต์ และวิไลลักษณ์ (27 ก.ย.)  

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 

ส่งข่ำวสำร / ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087 -8   email: srisui@sut.ac.th 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote ออนไลน์ 

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และ
การใช้โปรแกรม EndNote 17, 24, 26, 27และ 31 สิงหาคม 2564  โดยมี 
คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก และพนักงานเข้าร่วม
การฝึกอบรม    
 
 
                
 
 

 

6-10 ก.ย. 
สัปดาห์รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
   (SUT Library Green Week) 
            วนัสดุทา้ยรบัผลงาน       ประกาศผล   
   ประกวดค ำขวญั            3                      8 
   ปลกูผกัสวนครวั                6                      10 
   ประกวดสิง่ประดษิฐ ์          8                      13 
 
      27 ก.ย. 
        รับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ  
         ISO9001: 2015 

ปักหมุด 
กิจกรรม กันยายน 

2564 

อวยพรวันเกิด 


