
ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 5  

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

        สวัสดีค่ะ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ ำเดือนเมษำยน 2565 ฉบับน้ีมีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

ศบส. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

14 มี.ค. 2565   เรื่อง “การน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการ 
                   ห้องสมุดและการปฏิบัติงานฝ่ายบริการสารสนเทศ”   
                    โดยฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศร่วมกับฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
17 มี.ค. 2565   เรื่อง  "การส ารองข้อมูลโดยใช้บริการ SUT Office 365" 
                       โดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผ่ำนโปรแกรม ZOOM)                  
26 มี.ค. 2565   เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” 
                    โดยฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ  
 

ศบส. ให้การต้อนรับ 
คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) จากสภาวิศวกร 

    29 ม.ีค. 2565 ศูนยบ์รรณสำรและสือ่กำรศึกษำ ใหก้ำรตอ้นรบัและน ำเสนอขอ้มลู
แกค่ณะผูต้รวจประเมนิมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ วศิวกรรมศำสตร ์(TABEE)  
จำกสภำวศิวกร ในกำรตรวจประเมนิรบัรองหลกัสตูรวศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ 
สำขำวชิำวศิวกรรมพอลเิมอร ์
 
     
 
                
 
 

กิจกรรมบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา 

     ระหว่ำงปิดภำคกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ จัดกิจกรรม 
Big Cleaning เพื่อท ำควำมสะอำดและสร้ำงควำมม่ันใจด้ำนสุขอนำมัย ให้กับ
ผู้รับบริกำร ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
      16-18 มี.ค. 2565   Big Cleaning - ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
      17-18 มี.ค. 2565   Big Cleaning - งำนบริกำรเอกสำรกลำง  
 
 



อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 5  

 ISO 9001:2015 Corner 
มาท าความรู้จัก...ความรู้องค์กร (ข้อก าหนดที่ 7.1.6)  
     ก าหนดว่า "องค์กรต้องพิจารณาก าหนด ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
กระบวนการและเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ" ควำมรูท้ี่ต้องพจิำรณำ
ก ำหนดมี 2 เร่ือง คือ 
     1. ควำมรูท้ี่จ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินงำนกระบวนกำร 
     2. ควำมรู้ที่จ ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
 
     ความรูท้ีจ่ าเปน็ในการด าเนินกระบวนการ คอื ควำมรูเ้ทคนคิและวธิกีำรในกำร
ปฏบิตังิำน ประสำนงำน กำรจัดกำร เปน็ต้น ในแต่ละกระบวนกำร คือรู้ว่ำท ำอะไร  
ท ำอยำ่งไร ( HOW TO) เช่น เทคนิคกำรวำงแผนกำรผลิต กำรประกอบ กำรเตรียม 
กำรผสม เทคนิคกำรจัดซ้ือ เทคนิคกำรหำลูกค้ำ รำยละเอยีดลูกค้ำ กำรประมำณรำคำ 
กำรจัดท ำเอกสำรทำงเทคนิค เป็นต้น ค ำว่ำเทคนิคนี้ คือ HOW TO ไม่ใช่เพียงแค่
ขั้นตอน  
      ฉบับหนำ้ พบกับควำมหมำยของ (ข้อ 2) ควำมรู้ที่จ ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร นะคะ  
ที่มำ : https://bit.ly/3NX4bKn 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิดเดือนเมษำยน 
เมธี เตียงพลกรัง (3 เม.ย.) จักรี รังคะวัต (14 เม.ย.)  
ขอให้ทุกท ่ำนมีควำมสุข ร่ ำรวยเงินทอง สุขภำพแข็งแรง  

                   เจ้าของ : ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
111 ถ.มหำวิทยำลัย ต.สุรนำรี อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรศัพท์ 044-223087-8 

ที่ปรึกษำ : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ  
บรรณำธิกำร: สุภำรักษ์ เมินกระโทก  กองบรรณำธิกำร : ธันยกำนต์ สินปรุ  จักรี รังคะวัต  ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 

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

30 มี.ค. 2565 อำจำรย์ บุคลำกร ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  
                   สถำบันวิจัยและพัฒนำ และโรงเรียนสุรวิวัฒน์                

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ  
และการใช้โปรแกรม EndNote  

Green University Green Library 

      18 มีนำคม 2565  ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรห้องสมุดสีเขียว เพื่อ
แลกเปลี่ยนและก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวท่ีมีกำรปรับเปลี่ยน 

 1 มี.ค. 2565 
  

 กิจกรรมการเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สนุทรียเสวนา” 
เร่ือง “Metaverse จุดเปลี่ยนของห้องสมุดยุคใหม่”  

   ผู้เข้าร่วม  อำจำรย์ ดร.ณัฏฐญำ เผอืกผอ่ง 
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
   สว่นบุคคลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี คร้ังท่ี 1/2565 
   ผู้เข้าร่วม ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง และเจ้ำหน้ำที่ว ิเครำะห์ระบบ 

3 มี.ค. 2565 ร่วมอบรมหลักสูตรหลักการคิดเชิงออกแบบ 
ผู้เข้าร่วม ณัชชำ บวรพำนิชย์ 

8,22 มี.ค. 
2565 

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
ระยะท่ี 13 (2566-2570)  
ผู้เข้าร่วม อำจำรย์ ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง ณรงค์ สุบงกช  
บดินทร ์ยำงรำชย์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ ขวัญแก้ว เทพวิชิต 

10 มี.ค. 2565 ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  
คร้ังท่ี 1/2565 
ผู้เข้าร่วม ขวัญแกว้ เทพวิชิต วิไลลักษณ ์อนิมีศรี 

11 มี.ค. 2565 
  
  

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปอ้งกันการทุจริตให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลยั เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน No Gift Policy 
ผู้เข้ารว่ม สุภำรักษ์ เมนิกระโทก ณรงค์ สุบงกช  ดวงใจ กำญจนศิลป์ 

14 มี.ค. 2565 ประชุมหารือแนวทางการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Web Of Science  
ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศลิป์ 

17 มี.ค. 2565 
  
  

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect เพ่ือการสืบคน้ 
ผู้เข้าร่วม สุภำรักษ์ เมินกระโทก ขวัญแกว้ เทพวิชิต ธันยกำนต์ สินปรุ  
นงลักษณ ์จันตำ วิไลลักษณ์ อนิมีศรี จกัรี รงัคะวัต 

23 มี.ค. 2565 
  

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศกึษาโอกาสการเกิดทุจริต 
ของหน่วยงานภายนอก 
ผู้เข้าร่วม ณรงค์ สุบงกช ดวงใจ กำญจศลิป์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ 

24 มี.ค. 2565 
  
  

อบรมเร่ือง “การโอนย้ายข้อมูลระหว่าง GoogleDrive กับ OneDrive” 
   ผู้เข้าร่วม บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักเทคโนโลยี 
   กำรศึกษำ และพนักงำนบรกิำร 
 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate,  
   Engineering Source, EBSCO Discovery Service  
   ผู้เข้าร่วม สภุำรกัษ์ เมนิกระโทก ดวงใจ กำญจนศลิป์ ขวญัแกว้ เทพวชิติ  
   ธันยกำนต ์สินปร ุนงลกัษณ์ จนัตำ วิไลลักษณ์ อนิมีศรี จกัร ีรังคะวัต 
 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management  
   ผู้เข้าร่วม สุภำรักษ์ เมินกระโทก ขวัญแก้ว เทพวิชิต ธันยกำนต ์สินปร ุ 
   นงลกัษณ์ จันตำ วิไลลักษณ์ อินมีศรี จักรี รังคะวัต 

30 มี.ค. 65 
  
  

ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ของ
คณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสู่คณะท างาน 
ผู้เข้าร่วม  อำจำรย์ ดร.ณฏัฐญำ เผอืกผอ่ง ขวญัแกว้ เทพวชิติ วไิลลกัษณ ์อนิมศีร ี

31 มี.ค. 2565 
  
  

 ร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect     
   ผู้เข้าร่วม สุภำรักษ์ เมินกระโทก ขวัญแก้ว เทพวิชิต ธันยกำนต ์สินปร ุ 
   นงลกัษณ์ จันตำ วิไลลักษณ์ อินมีศรี จักรี รังคะวัต 
 ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพ่ือเป็นมาตรฐานในการ

ด าเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
   ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศิลป์ คนึงนิตย์ หีบแก้ว 


