
ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  5  พ ฤ ษ ภ 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  

        สวัสดีค่ะ “น ำเร่ืองมำเล่ำ น ำข่ำวมำบอก” ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2565 ฉบับน้ีมีข่ำวและกจิกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

พนักงาน ศบส. กราบขอพรปีใหม่ไทย 
รศ. ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ 

     25 เมษำยน 2565 รศ. ดร.องคก์ำร อนิทรมัพรรย ์ผูอ้ ำนวยกำร ศบส. ทำ่นแรก 
ไดใ้หเ้กยีรตมิำเยีย่มพนักงำน ศบส. เปน็กำรสว่นตวั ในกำรน้ี อ. ดร.ณฏัญำ เผอืกผอ่ง 
ผูอ้ ำนวยกำร ศบส. คนปจัจบุนั และพนักงำน ศบส. ไดเ้ขำ้กรำบขอพร เน่ืองใน
โอกำสปใีหมไ่ทย ดว้ยบรรยำกำศท่ีอบอุ่น 
     รศ. ดร.องค์กำร อินทรัมพรรย์  เป็นผู้มีคุณูปกำรแก่ ศบส. เป็นอย่ำงยิ่ง 
เป็นผู้ริเริ่มกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำใช้ ระหว่ำงที่ด ำรงต ำแหน่งท่ำนได้
ให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงยังคง
ควำมระลึกถึงและอยู่ในใจพนักงำนจนทุกวันน้ี 

ศบส. จัดกิจกรรม  
สรงน ้าพระพุทธรูปและไหว้เจ้าที่ 

       27 เมษำยน 2565 ผูบ้รหิำรและพนักงำน ศบส. จดักจิกรรม สรงน้ ำพระพุทธรปู 
และท ำพธิไีหวเ้จำ้ท่ี เน่ืองในโอกำสปใีหมไ่ทย เพือ่ควำมเปน็สริมิงคลและขวญัก ำลงัใจ 
ของพนักงำน  

 

     
 

ศบส. ปรับปรุงพื นที่ปฏิบัติงานและให้บริการ 

       28 เมษำยน 2565 ศูนย์บรรณสำรฯ ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ 
ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรม “Design Thinking 
ส าหรับธุรกิจยุคใหม่” วิทยำกรโดย คุณชวนเฉลิม กวีวัจน์ หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
ธุรกิจและสนับสนุน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท อีทรำน (ไทยแลนด์) จ ำกัด และ
วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี มีนักศึกษำ 
เข้ำร่วมกว่ำ 800 คน (ผ่ำน ZOOM) 

ศบส. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จัดอบรม “Design Thinking ส้าหรับธุรกิจยุคใหม่”  

ศบส. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

22 เม.ย.2565    เรื่อง “ระบบภาพ เสียงอาคารสุรพัฒน์ 2”  
                     โดย ฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ  
27 เม.ย. 2565   เรื่อง “การจดัการเอกสารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015”  
                     โดย คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำ ศบส. (ผ่ำน ZOOM) 



   เดือนเมษำยน 2565 คณะท ำงำนโครงกำรห้องสมุดสีเขียว เขำ้ร่วมอบรมสัมมนำ ดังนี้ 
1 เม.ย. 65    สัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8     
                 ประจ ำป ีพ.ศ. 2565  (ผำ่น ZOOM) 
22 เม.ย. 65  สัมมนำออนไลน์ “กำรจัดกำรขยะ ชว่ยอนุรกัษ์  
                 สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงไร?” (ผ่ำน ZOOM) 
 

อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 

ปี ที่  2 0  ฉ บั บ ที่  5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 5  

 ISO 9001:2015 Corner 

เทคนิค 1 การใช ้3P 
   ประกอบกำรเขียน NC หรือ CAR ต้องมีกำรระบุว่ำม ีP ใดที่พบควำมไม่สอดคล้อง   
   ตัวอย่ำง  พบบันทึกกำรปฏบิัติงำนของพนักงำนส่วนกำรผลิตไม่จัดท ำสรุปผลกำรผลิต  
    Lot No.0121, ตำมที่ระบุในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน P-Prod-001  
 เทคนิค 2 Natural of problem ระบุให้ชัดเจนว่ำ ควำมไม่สอดคล้องนั้นกับเร่ืองใด 

เช่น ไม่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติเร่ืองใด หมำยเลขอะไร 
   ตัวอย่ำง พนักงำนไม่ใส่หมวกคลุมผมก่อนเข้ำกระบวนกำรผลิต ปัญหำคืออำจเกิด    
   กำรปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ ์ระบุหรืออำ้งอิงเอกสำร ควำมไม่สอดคล้องให้ชัดเจน  
 เทคนิค 3 ระบขุ้อก าหนดและมาตรฐาน ที่ไม่สอดคล้องให้ชัดเจน  คือ ขอ้ก ำหนดหลัก

ที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่ปฏิบัติให้ถกูต้อง บำงกรณีพบควำมไม่สอดคล้องกับหลำยข้อก ำหนด 
   ผู้ตรวจควรต้องทวนสอบกระบวนกำรหลักที่ก ำลังตรวจ  
 เทคนิคที ่4 ไม่ใช้ค าสิ้นเปลือง  กำรเขียน CAR ตอ้งเขียนเฉพำะเจำะจงถึงหลกัฐำน

ควำมไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ ระบุให้เหน็ประเด็นปัญหำ ลกัษณะปัญหำ และแนวโน้ม
ปัญหำ 

      ิ          ิ      ่   ุ     เทคน ค   ความค ดเห นส วนบ คคล  Personal Opinion  ผู้ตรวจต้องเขียน CAR 
จำกหลกัฐำน (Objective Evident ) โดยปรำศจำกควำมคิดเห็นส่วนตวั และเพิ่ม 
Note: เป็นข้อสังเกต ที่เป็นโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity for Improvement)  

 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี : https://www.qtimeconsult.com/blog/59-how-to-writing-car-
corrective-action-request.html 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิดเดือนพฤษภำคม 
ศิริวรรณ ชมุกลาง  9 พ.ค.  ชัยสิทธิ ์เปล่งวุฒิไกร  18 พ.ค.   

ณรงค์ สุบงกช  20 พ.ค.  สุรัตน์ มีศิลป์  28 พ.ค.  
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 / ความคิดเห น / ข้อเสนอแนะ ได้ที่ ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โทรศัพท์ 3087 -8   email: srisui@sut.ac.th 

4,5 เม.ย. 2565  สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร  
7    เม.ย. 2565  สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
20 เม.ย. 2565  ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ และ สำขำวิชำชวีวิทยำ 
21 เม.ย. 2565  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจดักำร 
22 เม.ย. 2565  สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสัตว์ 
26 เม.ย. 2565  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรนิเทศศำสตร์ดิจิทัล 
27 เม.ย. 2565  ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ และ สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
28 เม.ย. 2565  ส ำนักวิชำพยำบำล และ สำขำวิชำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทำงสัตว์ 
29 เม.ย. 2565  International students (Polymer and Chemical Engineering) 

 
 

 

อวยพรวันเกดิ 

อบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม EndNote  

Green University Green Library 

ตัง้แตว่นัที ่25 เมษำยน 2565 ศบส. มกีำรปรบัปรงุพืน้ทีป่ฏบิตังิำนและพืน้ทีใ่หบ้รกิำร ดงันี ้ 
 ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงำน ฝำ่ยบริกำรสำรสนเทศ 
 ปรบัปรงุพืน้ทีใ่หบ้รกิำร หอ้งจ ำหนำ่ยเอกสำรประกอบกำรเรยีนกำรสอน (Bookstore) 
 นักศึกษำสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั ตรวจวัดและประเมิน 
    ระดับควำมเข้มข้นแสงสว่ำงด้วย Lux meter ณ อำคำรบรรณสำร  

1 เม.ย. 2565 
  

อบรม การโอนย้ายข้อมูลระหว่าง Google Drive กับ OneDrive 
ผู้เข้าร่วม  ธันยกำนต์ สินปรุ คนึงนิตย ์หบีแก้ว เนำวรัตน ์มหำโคตร  
สุรัตน์ตำ จงมอบกลำง ยุพำพรรณ ศรจีันทร ์วิไลรัตน ์คเชนทร์ชำติ 
พัชรินทร ์ด่ำนกลำง  

7 เม.ย. 2565 
 
7,11 เม.ย. 
2565 

 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง SDGs & University ; Do or Die 
    ผู้เข้าร่วม อำจำรย ์ดร.ณัฏฐญำ เผือกผ่อง 
 โครงการสัมมนาและแลกเปลีย่นเรยีนรู้เร่ือง “การพลิกโฉมห้องสมุด

มหาวิทยาลยัในยุค New Normal และ Next Normal”    
ผู้เข้าร่วม ธันยกำนต์ สินปรุ ชยัสิทธิ์ เปล่งว ุฒิไกร จักรี รังคะวัต  

    พัชรินทร์ ด่ำนกลำง 
19 เม.ย. 2565 ประชุมคณะท างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล กทรอนิกส์ 

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 2/2 6    
ผู้เข้าร่วม ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล 

21 เม.ย. 2565 โครงการสัมมนา “การวิจยัจากงานประจ าส าหรับสายสนับสนุนใน
ระบบการศึกษาไทย”  
ผู้เข้าร่วม รัฐพงษ์ อูปแก้ว 

28 เม.ย. 2565 
  
  

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวจิัยสถาบัน เรื่อง “รู้จักทุนวิจยัสถาบัน  
สนุกกับการท าวิจยัเพ่ือพัฒนางานประจ า”  
ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศลิป์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ รัฐพงษ์ อูปแก้ว  

29 เม.ย. 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้"การใช้งานระบบ SUT E-Office 2022" 
ผู้เข้าร่วม สุภำภรณ์ ทนสันเทยีะ ธำรนที กรมโพธิ์ เนำวรัตน์ มหำโคตร 
นุชทริำ ช ำนิพงษ์ ศิรวิรรณ ชมุกลำง ยุพำพรรณ ศรีจนัทร์  
วิไลรัตน์ คเชนทรช์ำต ิ

บริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา 

How to Writing CAR :   เทคนิคการเขียน CAR ส าหรับ Internal Audit  

ผู้มาเย่ียมชม 

30 เม.ย. 2565  ตอ้นรบันกัเรยีน ผูป้กครองในกจิกรรม SUT SCIENCE OPEN HOUSE 2022  


