
ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  1 2  ธั น ว 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  

      ขอแสดงความยินดีกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ภายใต้ขอบเขต    
 “Library services, Audiovisual services and Document production services” 
ระหว่างวันที ่29 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2567  
     ศูนย์บรรณสารฯ ได้น าระบบการบรหิารคุณภาพมาใช้ในการควบคุมการใหบ้ริการ
และการบริหารจัดการ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีการ
จัดท าเอกสารคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนคุณภาพ 
แบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุน และมกีารติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผล 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้คือ  
 

"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา  
เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ”  

 
       ความส าเร็จครั้งนี้ เกิดจากความรว่มมือของพนกังาน ศบส. ทุกทา่น และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 ฉบับนี้มีขา่วและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดงันี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 พนักงาน ศบส. ได้เข้าร่วมพิธีสถาปนาอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา  ผ่านโปรแกรม  Zoom Cloud Meetings
เพื่อร่วมแสดงความยินดี และรับฟังนโยบายภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดี
และคณะผูบ้รหิาร เพือ่น านโยบายมาเปน็แนวทางในการด าเนินงานของศูนยบ์รรณสารและ
สือ่การศึกษา   

 
  ชมวีดิทัศน์ SUT PRIDE : ความภาคภูมิใจใน มทส. 

ศบส. ได้รับการรับรอง 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 

ขอแสดงความยินดี  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  
Certificate TH21/14561  

                    Library services, Audiovisual services and Document production services 

พนักงาน ศบส. เข้าร่วมพิธี สถาปนาอธิการบดี 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

1 พ.ย. 2564      แลกเปลีย่นเรียนรู้ การขอรับรองมาตรฐาน CoreTrustSeal  
                    กับวธิีการเตรียมตัวและเตรียมฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
                      ผู้เขา้ร่วม คนึงนิตย์ หีบแก้ว 
                     ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ  
                    ห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2564  
                    ผู้เขา้ร่วม คนึงนิตย์ หีบแก้ว 

2-12 พ.ย. 2564   การสือ่สารและการประสานงาน (Communication and collaboration)            
                    ผู้เข้าร่วม ศิริวรรณ ชมุกลาง 

4 พ.ย. 2564      ประชมุคณะท างานจดัพธิสีถาปนาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
                        ครัง้ที ่1/2564          
                    ผู้เขา้รว่ม อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ณรงค ์สบุงกช สราวธุ เอีย่มศภุมงคล 

17-18 พ.ย. 2564  การบริการที่เป็นเลิศ (The excellent service)  
                   ผู้เข้าร่วม นงลกัษณ ์จนัตา 

24 พ.ย. 2564    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การเชื่อมต่ออุปกรณต์่อพ่วง 
                    ที่ใหบ้ริการในห้องสมดุ" 
                    วิทยากร ชุมพร เขียวชะอุ่ม 
                     ผู้เข้าร่วม ขวัญแก้ว เทพวิชิต นงลักษณ์ จันตา วิไลลักษณ ์อินมีศรี  
                     สายสุดา เฟื่องจันทร ์ประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ จิตตา ขุนโยธี  
                     ศิริวรรณ ชุมกลาง สุรตัน์ มีศิลป์ 
                       ประชมุคณะท างานฝ่ายบรกิารสารนิเทศ ครัง้ที ่1/2565 
                       ผู้เข้าร่วม วิไลลักษณ ์อินมีศรี 

 30 พ.ย. 2564   รว่มการเสวนาผลการประกนัคุณภาพการศึกษา (QA Forum)  
                      ปกีารศกึษา 2563  
                      ผู้เขา้ร่วม อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง  

ปี ที่  1 9  ฉ บั บ ที่  1 2  ธั น ว า ค ม  2 5 6 4  

 ISO9001: 2015 Corner

      บคุลากร ศบส. เขา้รบัการอบรมระบบบรหิารคุณภาพ เพือ่การพฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ดงันี ้
5 พ.ย. 2564   รบัฟงัการบรรยาย เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ปน็เลศิ (EdPEx)            
                   ผู้เข้าร่วม สภุารักษ์ เมินกระโทก ดวงใจ กาญจนศลิป ์  
                   ณชัชา บวรพานชิย ์ ธนัยกานต ์สนิปร ุ 
11 พ.ย. 2564   ISO 14001:2015  
                 ผู้เขา้ร่วม ณชัชา บวรพานชิย ์ 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม 
ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ (29 ธ.ค.) ชูเกียรติ (4 ธ.ค.) จิตตา (8 ธ.ค.)  

บวรนันท์ (14 ธ.ค.) ยุพาพรรณ (20) บดินทร์ (22 ธ.ค.) สราวุธ (29 ธ.ค.)  
ขอให้ทุกท ่านมีความสุข ร่ ารวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง  

                   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 

23 พ.ย. 2564   
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote  

1 ธ.ค.  ฝ่ายบริการสารสนเทศจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้(KM) 
         แนวปฏบิตักิรณเีครือ่งกัน้ปกีนก/ตูร้บัคนืหนังสอื (  Book Return) ขดัขอ้ง  
             วิทยำกรโดย ขวญัแก้ว เทพวิชิตและ ประไพพิศ บูรณะธารารตัน์  
             การรับช าระค่าปรับโดยหักเงินประกันทั่วไป/หักเงินเดือน  
             วิทยำกรโดย  สายสุดา เฟื่องจันทร์ นุชทิรา ช านิพงษ์  
1 ธ.ค.   ฝ่ายส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ ร่วมกับ ส านักพิมพ์ Elsevier จดัอบรม  
             หวัขอ้ Research and Societal Impact : Innovation for the Future 
2 ธ.ค.   ประชมุชีแ้จงการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
           ร่วมกับผูแ้ทนส านักวิชา 
17 ธ.ค. รับมอบเกียรติบตัร ห้องสมุดสีเขียว ประจ าป ีพ.ศ. 2563  
           จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวทิ  
           โดย อ.ดร ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง และ จนัทรเ์พญ็ จุย้จงรกัษ ์เปน็ผูแ้ทนรบัมอบ 
22 ธ.ค.  เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ความทา้ทายของห้องสมดุสู่ความยั่งยืน และ  
           Carbon Neutrality” โดย วิทยากรทมีที่ปรึกษาชมรมห้องสมดุสีเขียว 
15,16,22,23,29,30 ธ.ค. ฝ่ายสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ จดัอบรมการคน้คนืสารสนเทศ   
               และการใช้โปรแกรม EndNote  

ปักหมุดกิจกรรม   
ธันวาคม 2564 

ศบส. ร่วมกับ สนพ. Elsevier จัดอบรม 

30 พ.ย. 2564   
Scopus Webinar: “Choosing Right 
Reference”  

20 –23 พ.ย. 2564   
ติดต้ังโทรทัศน์ถ่ายทอดสัญญาณวงจรปดิ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสาสน
โสภณ ณ วัดสุทธจิดา 
23-27 พ.ย. 2564 
บริการโสตทัศนูปกรณ์ในกิจกรรม  “พิธีสถาปนาอธิการบดี”  
ณ ห้องเรียนวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 

กิจกรรมบริการส่ือการศึกษา 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

30 พ.ย. 2564 ฝ่ายบริการสารสนเทศ       
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้   
เรื่อง “การจัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศ” 
ครั้งที่ 3  วิทยำกรโดย นงลักษณ์ จันตา 


