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

      8 ตุลาคม 2564  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรม ผู้บริหาร
พบพนักงาน เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ และมอบนโยบายการ
ด าเนินงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับนี้มีข่าวและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

ศบส. จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบพนักงาน 
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

ศบส. มอบกลอ่งกระดาษแก่บริษทัไปรษณยีไ์ทย 
ในโครงการ “ไปรษณยี ์reBox”  คร้ังที ่2 

    15 ตลุาคม 2564  นายบดนิทร ์ยางราชย ์ประธานคณะท างานโครงการหอ้งสมดุสเีขยีว 
พรอ้มดว้ยผูแ้ทนพนักงาน มอบกลอ่งกระดาษ กลอ่งพสัด ุจ านวน  23  กโิลกรมั  
แกบ่รษิทัไปรษณยีไ์ทย เพือ่น าไปผลติเปน็เตยีงผูป้ว่ยมอบใหก้บัโรงพยาบาลสนาม 

 8 ตลุาคม 2564 ศบส. ตกแตง่สถานท่ี SUT Library Corner@S11-12 เพือ่การ  
                      เตรยีมพรอ้มกอ่นเปดิใหบ้รกิาร  
19 ตลุาคม 2564  ฝา่ยบรกิารสือ่การศึกษาเขา้รว่มรบัฟงัการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  
                     ด้านระบบเสียงและล าโพง Bose โดยบริษัทอัศวโสภณ  
                     ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี        
                     โสตทัศนูปกรณ์ อันเป็นประโยชน์ในการให้บริการ  

 

ศบส. เตรียมความพร้อมก่อนการใหบ้ริการ 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

4 ต.ค. 2564   หวัขอ้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดท า Tracking ข้อมูลของหนังสือ  
                 ผู้เข้าร่วม  สภุารกัษ์ เมนิกระโทก  ดวงใจ กาญจนศิลป ์ บดนิทร ์ยางราชย ์ 
                ขวัญแก้ว เทพวิชิต จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล 
                พุทธชาติ เรืองศิริ ยุพาพร ประกอบกิจ วิไลลักษณ์ อินมีศรี  
                นงลกัษณ ์จนัตา วิทวัฒน์ วะสุรี  

20 ต.ค. 2564     หวัขอ้ ประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน  
                ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563                  
                ผู้เข้าร่วม อ. ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ผศ. ดร. โศรฎา แข็งการ   
                    ณรงค์ สบุงกช ดวงใจ กาญจนศิลป ์บดินทร์ ยางราชย์   
                 ขวัญแก้ว เทพวิชิต ณชัชา บวรพานิชย ์ ธนัยกานต ์สนิปร ุ
 
                      หวัขอ้ Safety Revolution เพราะอาคารคือบ้านหลังที่ 2               
                 ผู้เข้าร่วม ณชัชา บวรพานิชย ์ 
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     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้
ปรับเปลี่ยนนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอย่างยั่งยืน ดังน้ี  
 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ทีม่ีวันคล้ายวันเกิด 
เดือนพฤศจิกายนดังน้ี 

อ.ดร ณัฏฐญา เผือกผ่อง (23 พ.ย.)  
วิไลรัตน์ (8 พ.ย.) รัฐพงษ์ (9 พ.ย.)  

ขวัญแก้ว (15 พ.ย.) ดวงใจ (16 พ.ย.)  
เพ็ญชนก, ยุพาพร (22 พ.ย.) เฉลิมวัฒน์ (28 พ.ย.)  
ขอให้ทุกท ่านมีความสุข ร่ ารวยเงนิทอง สุขภาพแข็งแรง  

รักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตกนะคะ 

                   เจ้าของ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
บรรณำธิกำร: สุภารักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกานต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

ส่งข่าวสาร / ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โทรศัพท์ 3087 -8   email: srisui@sut.ac.th 

      ศบส. จัดอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใชโ้ปรแกรม EndNote เดอืน
ตลุาคม 2564 ในวนัท่ี 5,7,12,14,19,21,26 และ 28 ตุลาคม 2564 
โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรม 

อวยพรวันเกิด 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote ออนไลน ์

วัตถุประสงคค์ุณภาพ (Quality Objectives) 
 

1.  ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.25 
2.  บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการท างาน  
    ไม่น้อยกว่าคนละ 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ 
3.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และมีการจดัการ 
    องค์ความรู้ในองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4  ผลการด าเนินงานตามงานประจ า/โครงการ (PBM)  
    ประจ าปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 
5.  มีการปรบัปรุงงานไม่น้อยกว่า 6 งาน ต่อปีงบประมาณ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ผู้มาเยี่ยมชม 

29 ต.ค. 2564 คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
                   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร  

 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา  
เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 


