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

      27 ก.ย. 2564 ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา เขา้รบัการตรวจรบัรองระบบบรหิาร
คุณภาพ ISO9001: 2015 ครัง้ท่ี 2 โดยบรษิทัเอสจเีอส  (ประเทศไทย)  จ ากดั  ผา่นระบบ 
ZOOM  โดยการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร หวัหน้าฝา่ย การตรวจเอกสาร และการตรวจพืน้ท่ี 
การปฏบิตังิานและการใหบ้รกิาร  
 
 

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ ำเดือนตลุำคม 2564 ฉบับนี้มีข่ำวและกจิกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

    ระหว่างวันท่ี 6-10 ก.ย. 2564 ศบส. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library Week) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ ZOOM  
   เรื่อง “การจัดการและการคัดแยกขยะส านักงานอย่างถูกวิธี” 
 ประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
 กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวอายุสั้น ไม่ก่ีวันก็ทานได้” #2 
 แชร์ไอเดียด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอาคารบรรณสาร 
 Big Cleaning Day   
 “ไปรษณีย์ reBOX" รับบริจาคกล่องกระดาษเพ่ือมอบแก่บริษัทไปรษณีย์ไทย  

 

ศบส. รับการตรวจรับรอง 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 

โดยบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด รอบที่ 2 

ขอแสดงความยินดี  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้รับรางวัล ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ศบส. จัดกิจกรรม สัปดาห์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (Green Library Week)  

21 ก.ย. 2564  อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง 
ผู้อ านวยการ ศบส. และผู้แทน
คณะท างานโครงการห้องสมุดสีเขียว  
จัดประชุมชี้แจงนโยบายและการด าเนิน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ  
(พนักงานท าความสะอาด และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
   

ศบส. ประชุมช้ีแจงนโยบายแก่ผู้ประกอบการ 

ศบส. มอบกลอ่งกระดาษแก่บริษทัไปรษณยีไ์ทย 
ในโครงการ “ไปรษณยี ์reBox”  

16 ก.ย. 2564  อ. ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ผู้อ านวยการ  
ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ รองผูอ้ านวยการ  ศบส.  
พรอ้มดว้ยผูแ้ทนพนักงาน มอบกลอ่งกระดาษ กลอ่งพสัด ุ
จ านวน  49 กโิลกรมั แกบ่รษิทัไปรษณยีไ์ทย เพือ่น าไป 
ผลติเปน็เตยีงผูป้ว่ยมอบใหก้บัโรงพยาบาลสนาม 
 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

2 ก.ย. 2564  การบริการสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจิทัล                        
                 ผู้เข้าร่วม ขวญัแก้ว เทพวิชิต ว ิไลลักษณ์ อินมีศรี นงลกัษณ ์จนัตา 

10 ก.ย. 2564  การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “กฎหมายลขิสทิธิก์บับรกิารของหอ้งสมดุ 
                  ยคุดจิทิลั”                 
                ผู้เข้าร่วม อ. ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ดวงใจ กาญจนศลิป ์ขวญัแกว้ เทพวชิติ  
                    วไิลลกัษณ ์อนิมศีร ี 
17 ก.ย. 2564  สถิติท่ีจ าเป็นส าหรับงานวิจัยจากงานประจ าของสายสนับสนุน 
                  ในสถาบนัอุดมศึกษา                   
               ผู้เข้าร่วม รฐัพงษ ์อปูแกว้ 

22 ก.ย. 2564  ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบักฎหมายส าหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏบัิติงานห้องสมุด                      
                  ผู้เข้ารว่ม ดวงใจ กาญจนศิลป ์ ศิรริชัน ีธรีะประเสรฐิสกลุ พทุธชาต ิเรอืงศิร ิ  
                   พรสรุยี ์บตุรวชิา ฐติารยี ์เนยีมสรอ้ย ยพุาพร ประกอบกจิ 

23 ก.ย. 2564  Show & Share การตรวจสอบ SOP และระบบบรหิารคณุภาพ ISO                  
               วิทยากร ณชัชา บวรพานชิย ์ 
                     ผู้เข้าร่วม ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ ์นกัเทคโนโลยกีารศกึษา เจา้หนา้ทีบ่รหิารงาน- 
                     ทัว่ไป เจา้หนา้ทีว่เิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์พนกังานหอ้งสมดุ พนกังานธรุการ    
                     พนกังานบรกิารโสตทศันปูกรณ ์ เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ เจา้หนา้ทีบ่รกิาโสตทศันปูกรณ ์ 
                     นายชา่งศิลป ์พนกังานบรกิาร 

23 ก.ย. 2564  ประชมุคณะท างานฝา่ยวารสารและเอกสาร  
                 หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา ครัง้ที ่3/2564                   
                ผู้เข้าร่วม ยพุาพร ประกอบกจิ 
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 ISO9001: 2015 Corner

1 ก.ย. 2564        ศบส. เขา้รบัการแนะน าวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืวดัอณุหภมู ิ
                         และการอา่นคา่ความชืน้สมัพทัธ ์  
                         โดยคณุปอ้งภยัร ีมสีมบตั ิเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานเทคนคิ ศนูยเ์ครือ่งมอื-
         และเทคโนโลย ีมทส.  
17 ก.ย. 2564      ทวนสอบเครือ่งมอืวดัอณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ ์ 

 “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิดเดือนตุลำคมดังนี้ 
พุทธชำติ (12 ต.ค.) เอกรัฐ (18 ต.ค.) ทวีศักดิ์ (22 ต.ค.)  

รังษีรัตน์ (24 ต.ค.) วิทวัฒน์ (28 ต.ค.) สุภำภรณ์ (30 ต.ค.)  
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 

ศบส. ร่วมกับส านักพิมพจ์ัดฝึกอบรม 

      ศบส. จัดอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใชโ้ปรแกรม EndNote เดอืน
กนัยายน 2564 ในวนัท่ี 2,3,7,8,9,15,16,23,28, และ 30 กันยายน 2564 
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรม 

อวยพรวันเกิด 

4 ต.ค. 64  (13.30 - 16.00 น.)  
    ประชุมแลกเปลี่ยน เรื่อง  
   “การจัดท าการ Tracking ข้อมูลของหนังสือ”  
    ร่วมกับ ส านักงานวิทยทรัพยากร  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ ZOOM  

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote ออนไลน ์

14 ก.ย. 2564  รว่มกบั สนพ.ELSEVIER หวัขอ้  Going Beyond the  
                    Fundamentals of Journal Publishing  
15 ก.ย. 2564  อบรมการใชฐ้านขอ้มลู ProQuest Dissertations & Theses Global 
28 ก.ย. 2564  อบรมการใชฐ้านขอ้มลู ScienceDirect   

                    
 

 


