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

        19 มกราคม 2565 นายบดินทร์ ยางราชย์ ประธานโครงการหอ้งสมดุ    
สเีขยีว และผูแ้ทน ศบส. ไดน้ าปฏทิินตัง้โตะ๊เกา่ จ านวน 121 ชิน้ ท่ีได้รับบริจาค     
จากบุคลากรและนักศึกษา ส่งมอบให้กับศูนย์บริการการศกึษาคนตาบอด 
นครราชสมีา  เพือ่น าไปจดัท าบัตรค าและหนังสอือกัษรเบลล ์ 

 

 

 

        สวัสดีค่ะ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับน้ีมีข่าวและกิจกรรมน ามาบอกกล่าว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

    ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน ศบส. ท่ีได้รับรางวัลการน าเสนอผลงาน
วชิาการ ในการสมัมนาระดบัชาต ิPULINET วชิาการ ครัง้ท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 5-7 
มกราคม 2565 ผา่นโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
จดัโดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)    

รางวัลระดับดีเด่น (ประเภทโปสเตอร์) 
ชือ่ผลงาน “กำรพฒันำระบบเปลีย่นวนัปฏบิตังิำนหอ้งสมดุ ศนูยบ์รรณสำร  
              และสื่อกำรศึกษำ” 
โดย  นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต นางสาวนงลักษณ์ จันตา  
       และนางสาวสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  

 รางวัลระดับดี (ประเภทวาจา) 
ชือ่ผลงาน “ระบบควบคมุกำรเขำ้-ออกหอ้งสมดุ ยคุโควดิ-19  
               กรณ ีศนูยบ์รรณสำรและสือ่กำรศกึษำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร”ี 
โดย  นายบดนิทร ์ยางราชย ์นายวทิวฒัน ์วะสรุ ี และนายพนัธว์ริา ปรญิญาศรเีศวต  
    และในวันท่ี 27 มกราคม 2565 ผู้อ านวยการ ศบส. ได้ร่วมแสดงความยินดี 
กับพนักงานท่ีได้รับรางวัล และน าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยครั้งน้ี 
 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ศบส. 
ที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ 

ศบส. มอบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 
ให้ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา   

กิจกรรมบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา 

4-5 ม.ค. 2565      Happy New Year 2022 มอบของท่ีระลกึปใีหม ่2565  
 ผูท่ี้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุและ Learning Space 
 Top of the year 2021 ผูท่ี้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุมากท่ีสดุ   
   ในป ี2564 

10-22 ม.ค. 2565   หอ้งสมดุ ขยายการเปดิบรกิารถงึเวลา 20.00 น.     
24 ม.ค. 2565    บริการโสตทัศนูกรณ์พิธีท าบุญสังฆทานใหญ่  
                        (รับร่างอาจารย์ใหญ่) 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 
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 ISO 9001:2015 Corner

ใครควรใช้มำตรฐำน ISO 9001:2015 ? 
 ISO 9001:2015 ใช้กับองค์กรใด ๆ ไม่ว่าขนาดหรืออุตสาหกรรม องค์กร
มากกว่าหน่ึงล้านแห่งจากกว่า 160 ประเทศได้ใช้ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 9001 
ในระบบการจัดการคุณภาพของตน 
 
ISO 9001:2015 ช่วยอะไรบ้ำง? 
        องค์กรทุกประเภทและทุกขนาดพบว่าการใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015 
สามารถช่วยในเรื่อง 

  จัดระเบียบกระบวนการ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 
พรสุรีย์ บตุรวชิา (2 ก.พ.) ยิ่งยศ จอมพุทรา (25 ก.พ.)  

ณัฐพล เขตกระโทก (28 ก.พ.)  
ขอให้ทุกท ่านมีความสุข ร่ ารวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง  

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 

5,12,20 ม.ค. 2565    สาขาวชิาวศิวกรรมพอลเิมอร ์
19 ม.ค. 2565           ส านักวชิาทันตแพทยศาสตร ์และสาขาวชิาวศิวกรรมขนสง่ 
21 ม.ค. 2565           หลกัสตูรวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ 
 
                
 
 

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote  

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา  
14 ม.ค. 2565    เรื่องระบบเสียงส าหรับการแสดงสด  
26 ม.ค. 2565    เรื่องการท างานของเครื่อง  Wireless Presentation  

 

ผู้มาเยี่ยมชม 

  21 ม.ค. 2565           นักศึกษาหลกัสตูรวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ 
  22,29 ม.ค. 2565     ผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อ 
                            ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.  

5-7 ม.ค. 2565   ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “PULINET วิชาการ ครั้งที ่12”  
                   "New Generation Libraries: Toward House of Access"  
                   ผู้เขา้รว่ม ผูอ้ านวยการและบคุลากร ศูนยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา 

15 ม.ค. 2565     ร่วมอบรม เร่ือง “ระบบเสยีง ล าโพงมอนิเตอรส์ าหรบัเวทแีสดง” 
                   ผู้เข้าร่วม สุเมธ มานิมนต์ 

17 ม.ค. 2565    ร่วมฟังบรรยาย เร่ือง  “การจดัการความรูใ้นงานหอ้งสมดุและการสรา้ง 
                        นวตักรรมดว้ยกระบวนการ KM” 
                        ผู้เขา้รว่ม  ดวงใจ กาญจนศลิป ์ศริริชัน ี ธรีะประเสรฐิสกลุ ธนัยกานต ์สนิปร ุ     
                         คนงึนติย ์หบีแกว้ ยพุาพร  ประกอบกจิ พรรณภิา อูผ่ลเจรญิ ฐติารยี ์เนยีมสรอ้ย 
22 ม.ค. 2565   ร่วมอบรมเร่ือง “ความทา้ทายของหอ้งสมดุสูค่วามยัง่ยนืและ C-Neutrality” 
                          ผู้เขา้รว่ม ประไพพศิ บรูณะธารารตัน ์

25 ม.ค. 2565   ร่วมประชุมคณะท างาน “โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 14”  
                    ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กาญจนศิลป์ 

27 ม.ค. 2565    ร่วมประชุมเชิงปฏบัิติการ “SUT Branding”  
                     ผู้เขา้รว่ม  สภุารกัษ ์เมนิกระโทก ณชัชา บวรพานชิย ์ขวญัแกว้ เทพวชิติ 
 
                     รว่มอบรม “ขอ้ก าหนด ISO9001: 2015 และการประยกุตใ์ช”้ 
                      ผู้เขา้รว่ม  วไิลรตัน ์คเชนทรช์าต ิ
28 ม.ค. 2565    ร่วมอบรมเร่ือง “การบรหิารงานและบรหิารคนอยา่งมอือาชพี  
                     (Supervisory Development Program)”  
                     ผู้เขา้รว่ม  ศราวธุ เอีย่มศภุมงคล และศกัชยั หนัขนุทด 

31 ม.ค. 2565     ร่วมประชุม “คณะท างานฝ่ายวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ  
                        หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา”  
                        ผู้เขา้รว่ม  คนงึนติย ์หบีแกว้ 


