
ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 5  

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

   3 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย 
และพนักงาน ศบส. ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาเรียนรู้ 
เกีย่วกบักจิกรรมของศูนยอ์นุรกัษพ์นัธกุรรมพชื (อพ.สธ.) และแสวงหาความรว่มมอื 
เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
 

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

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

       17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากร ศบส. พร้อมใจ สวมเสื้อ 
SUT PRIDE ถ่ายภาพร่วมกิจกรรม “SUT PRIDE” ในเดือนแห่งความรัก 
เพื่อบอกว่า “เราภูมิใจใน มทส.” 

ผู้บริหารและบุคลากร ศบส. 
ร่วมกิจกรรม “SUT PRIDE”  

ผู้บริหารและบุคลากร ศบส. 
ศึกษาดูงาน ณ อพ.สธ. คลองไผ่ 

ศบส. ใหก้ารต้อนรับ 
คณะศึกษาดูงานจากสถานกฬีาและสุขภาพ มทส. 

    15 กุมภาพันธ์ 2565 อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการ ให้การต้อนรับ  
บคุลากรงานสารสนเทศและประชาสมัพนัธ ์สถานกฬีาและสขุภาพ มทส. เขา้ศึกษา   
ดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ของ ศบส.     
โดยมีนางสุภารักษ์ เมินกระโทก และบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ        
ให้การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าชมห้องสมุด 

    11 กุมภาพันธ์ 2565 อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อ านวยการและผู้แทน ศบส. 
เข้ามอบถุงใส่ยา ครั้งท่ี 7 ให้กับโรงพยาบาล มทส. จ านวน 320 ใบ โดยมี   
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล มทส. และคณะรับมอบ  
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการพับถุงใส่ยาจากกระดาษและซองเอกสารท่ีเหลือใช้ 
ท้ังนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านรายการ 
 SUT Talk ย้อนหลังได้ท่ี  
https://bit.ly/3JUk2qc 

ศบส. มอบถุงใส่ยา ให้กบัโรงพยาบาล มทส. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A?
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%9E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMkJxXdUAc-Q5aVGNp8QUOozL4K5RK6hjGITcD2aO_ghf64JdpzHaQ5Sfmn1sHvLzgnrnL-TwNkCNwpm4jSmRjbXxvUv506T-36iP3ywd3zT2nlWOlDajc1YKkiUxvRPtJwQba_ScfJ9RngrJw014evQdDliifgn48tvT83fPlMoBmJm5XlB
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%


อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  3  มี น า ค ม  2 5 6 5  

 ISO 9001:2015 Corner

มาท าความรู้จัก...การตรวจสอบภายในกันเถอะ  
     การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่น (Assurance) 
และการให้คำปรกึษา (Consulting) อยำ่งเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำ
และปรบัปรุงกำรดำเนินงำนขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
เป้าหมายทีว่างไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง  
การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
และเป็นระเบียบ  
 (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : IIA)  
 
สืบค้นจาก https://op.mahidol.ac.th/ia/wp-content/uploads/2017/08/14KMAUDIT.pdf 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดเดือนมีนาคม 
พัชรินทร์ ดา่นกลาง (10 มี.ค.) สุเมธ มานิมนต์ (12 มี.ค.)  
สุภารักษ์ เมินกระโทก และ พรรณภิา อู่ผลเจริญ (21 มี.ค.)  

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 

      ศบส. จัดอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม EndNote 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในวันท่ี 2,9 และ 23  โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากรจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวเวชศาสตร์ และการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรม  

                
 

 

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote  

การจัดการความรู้ (KM)/Brain Storming  

การจัดการความรู้ 
8 ก.พ. 2565   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเรื่อง ข้อตกลงการลงรายการ  
                  ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับรอง  
                  หลักสูตร 
28 ก.พ. 2565  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 
ระดมสมองจัดท าแผนพัฒนา ศบส. 2565-2570 
7 ก.พ. 2565    บริการสารสนเทศ  
8 ก.พ. 2565    ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
8,10 ก.พ. 2565    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 ก.พ. 2565   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
15 ก.พ. 2565   ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา  
17 ก.พ. 2565   ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  

ผู้มาเยี่ยมชม 

  5,12  ก.พ.  2565       ผู้ปกครอง และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแนะน า 
     หลักสูตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

     
 

3   ก.พ. 2565   ร่วมประชุมคกก.ก าหนดร่างขอบเขตของงาน : TOR จ้างเหมาบริการ  
                   รักษาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
                   ครั้งที่ 1/2565                     
                   ผู้เขา้รว่ม ณชัชา บวรพานชิย ์ 
4   ก.พ. 2565    ร่วมอบรม เร่ือง “ทกัษะการโคช้เพือ่การใหบ้รกิารอยา่งเขา้ใจและไดใ้จ           
                   ผู้รบับรกิาร” 
                   ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
8   ก.พ. 2565   ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
                   ส าหรบัลูกค้าของห้องสมุด  
                        ผู้เขา้รว่ม  ขวญัแกว้ เทพวชิติ นงลกัษณ ์จนัตา วไิลลกัษณ ์อนิมศีรี 

21 ก.พ. 2565  ร่วมประชุมคณะท างานจัดพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
                        ดิเรกคุณาภรณ์ฯ ครั้งที่ 2/2565” 
                          ผู้เขา้รว่ม ณรงค ์สบุงกช 
23 ก.พ. 2565   ร่วมประชุมเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน  
                   ประจ าภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2564                        
                    ผู้เข้าร่วม อ. ดร.ณฏัฐญา เผือกผ่อง ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ 
                    ณชัชา บวรพานชิย ์ดวงใจ กาญจนศิลป ์ณรงค์ สบุงกช บดนิทร ์ยางราชย ์ 
                      ขวญัแกว้ เทพวชิติ ศราวธุ เอีย่มศุภมงคล  

กิจกรรมบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา 

11-14 ก.พ. 2565  Like Library Valentine’s Day 2022   
             - Like อะไร@บรรณสาร 
                              - Love Filled Game 
                              - Lucky Wheel  
ก.พ. 2565           กิจกรรม Share หนังสือที่คุณรัก 
28 ก.พ. 2565       บริการโสตทัศนูปกรณ์ พิธีพระราชทาน  
                        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่ง 
                        ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2563 

 


