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

       วนัที ่17 ธนัวาคม 2564 อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง ผูอ้ านวยการ ศบส. 
ไดเ้ขา้รบัเกยีรตบิตัร ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ระดับดีเด่น ประจ ำป ี
พ.ศ. 2563 จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วฒันธรรม ในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละประชุมใหญส่ามญัประจ าป ี
พทุธศกัราช 2563 สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ                  

 

 

     สวัสดีค่ะ “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนมกราคม 2565 ก้าวขึ้นปีที่ 20 แล้วนะคะ ฉบับนี้มีข่าวและกิจกรรมน ามา
บอกกล่าว ดังนี้  

นโยบำยคุณภำพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพบริกำรห้องสมุดและบริกำรสื่อกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจต่อผู้รับบริกำร 

     วนัที ่ 23 ธนัวาคม 2564 กจิกรรม ผูบ้รหิารพบพนกังาน ผา่นระบบ ZOOM 
 โดยได้รับเกยีรตจิาก รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์ ทองระอำ อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ไดม้อบ “นโยบำยกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใส รวมท้ังกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง SUT 2025”  และช่วง
บ่าย ผู้บรหิาร ศบส. ไดม้อบนโยบายการด าเนินงานตามแนวทาง SUT 2025 
พร้อมท้ังกล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 ให้กับพนักงาน ศบส.  

ศบส. เข้ารับเกียรติบัตร  
“ห้องสมุดสีเขียว ระดับดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563” 

ศบส. จัดกิจกรรม ผูบ้ริหารพบพนักงาน 
และอวยพรปีใหม ่

    วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ไดเ้ขา้ศึกษาดงูาน
หอ้งสมดุสเีขยีว โดย ผูอ้ านวยการ ศบส. อ.ดร.ณฏัฐญา เผอืกผอ่ง และคณะท างาน
โครงการหอ้งสมดุสเีขยีวใหก้ารตอ้นรบัและบรรยาย ศึกษาดงูานและสรา้งเครอืขา่ย     
ความรว่มมอืดา้นหอ้งสมดุสเีขยีว 

 

ส านักวิทยบริการและทเคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 
เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว  ศบส. ร่วมประชุมหารือ 

เรื่อง “การวิเคราะต้นทุนต่อหน่วย” 

      วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ศบส. ประชมุหารอืรว่มกบั อ.วาร ีเชือ้ปรงุ และ 
เจ้าหน้าท่ีจากส านักส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
เรื่อง “กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย” ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก  
อาคารบรรณสาร ชัน้ 4 

 
 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

2 ธ.ค. 64         รว่มอบรม เรือ่ง กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน  
                   ผู้เข้ำร่วม ประไพพิศ บูรณะธารารตัน์ 

4 ธ.ค. 64           เปน็วทิยำกรบรรยำย เรือ่ง “กำรสบืคน้ฐำนขอ้มลูเพือ่กำรวจิยั”     
                    วทิยำกร คนึงนิตย์ หบีแก้ว 
18-19 ธ.ค. 64  รว่มสมัมนำ เรือ่ง พืน้ฐำนระบบเสยีง 
                        ผู้เขำ้รว่ม วสนัต ์ศกัดิก์ าปงั เอกรฐั มุง่ยอดกลาง ชมุพร เขยีวชะอุม่  
                         เมธ ีเตยีงพลกรงั  

20-22 ธ.ค. 64  รว่มอบรม เรือ่ง พลงังำนทดแทน 
                     ผู้เขำ้รว่ม นงลกัษณ ์จนัตา 

 21 ธ.ค. 2564  รว่มประชมุวชิำกำรและประชมุสำมญั ประจ ำป ี2564 ชมรมบรรณำรกัษ ์                 
                       สถำบนัอุดมศกึษำและชมรมหอ้งสมดุเฉพำะ                      
                  ผู้เขำ้รว่ม ผูบ้รหิาร หวัหนา้ฝา่ย บรรณารกัษ ์นกัเทคโนโลยกีารศกึษา  
                        เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป เจา้หนา้ทีว่เิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์พนกังานและ 
                        เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ พนกังานธรุการ 

ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  1  ม ก ร า ค ม  2 5 6 5  

 ISO9001: 2015 Corner

      ตามที ่ศบส. ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 : 2015 เมือ่
วนัที ่29 ตลุาคม 2564 ทีผ่า่นมา ดงันัน้เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเปน็ไปตามมาตรฐาน จงึไดม้ี
การทบทวนประชมุทบทวน ปรบัเปลีย่น และก าหนดแผนการด าเนนิงาน ดงันี ้

 จดัอบรมการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
 ก าหนดแผนการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน ครัง้ที ่1/2565  

           ระหวา่งเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน 2565 
 
                
 
 

 “น ำเรื่องมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม 
นงลักษณ์ (6 ม.ค.) รักชนก (19 ม.ค.) ธำรนที (21 ม.ค.)  

ขอให้ทุกท ่านมีความสุข ร่ ารวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง  

                   เจ้ำของ : 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 

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

15 ธ.ค. 64  ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร ์
16 ธ.ค. 64  ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร ์
21 ธ.ค. 64  สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติอตัโนมตัแิละหุน่ยนต ์  

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote  

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เดือนธันวาคม 

1 ธ.ค. 64  ฝ่ายบริการสารสนเทศ จ านวน 2 เร่ือง 
 เร่ืองแนวปฏิบัตกิรณีตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ขัดข้อง 
  เรือ่งการรบัช าระค่าปรบัโดยหกัจากเงินประกนัทัว่ไป และหกัจากเงินเดอืน  

27 ธ.ค. 64 งานผลิตเอกสารกลาง เร่ือง ขั้นตอนการรับงานบริการเอกสารกลาง 
               ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO  

 
 

กิจกรรมบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา 

5      ธ.ค. 64   บรกิารเครือ่งเสยีง กจิกรรม ดนตร ีอว. เฉลมิพระเกยีรต ิ
9-12 ธ.ค. 64   บรกิารเครือ่งเสยีง การแขง่ขนัออกแบบและสรา้งหุน่ยนต ์ 
16    ธ.ค. 64   บรกิารเครือ่งเสยีง กจิกรรมพธิเีปดิโรงกลัน่ยาเสพตดิใหโ้ทษ ประเภทที ่5 
21    ธ.ค. 64   รว่มพธิสีง่มอบ “หอ้งสมดุมติรภาพ” โครงการ Back to School #13 
                    รร.บา้นกอกวทิยา จ.นครราชสมีา  
30    ธ.ค. 64   จัดเตรียมสถานที ่SUT Library Corner@F9 
     

 
                
 
 


