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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 ำเดือนมิถุนำยน 2565 ฉบับน้ี มีข่ำวและกิจกรรมน ำมำบอกกล่ำว ดังนี้  

นโยบายคุณภาพ ศบส. : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

ศบส. ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร 
ส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   9 พฤษภำคม 2565 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ น ำโดยผู้อ ำนวยกำร 
ศบส. อ.ดร. ณัฏฐญำ เผือกผ่อง ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรและบุคลำกร ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ในกำรเข้ำศึกษำดูงำน  
ด้ำนกำรจัดบริกำร และกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด ส ำหรับนักศึกษำ 
สำขำพยำบำลศำสตร ์ท้ังน้ี หวัหน้ำฝำ่ยสง่เสรมิกำรรูส้ำรสนเทศและหวัหน้ำฝำ่ย
บริกำรสำรสนเทศ ร่วมให้ข้อมูล 

กิจกรรมบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา 

    เดือนพฤษภำคม 2565 ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ จัดกิจกรรมบริกำร
ห้องสมุดและสื่อกำรศึกษำ ดังน้ี 
9-12 พ.ค. 2565  ห้องสมุดขยำยเวลำเปิดบริกำรถึง 20.00 น.  
                      เพื่อให้นักศึกษำเตรียมตัวพร้อมส ำหรับกำรสอบกลำงภำค 
25 พ.ค. 2565  บุคลำกรฝ่ำยบริกำรสื่อกำรศึกษำ เป็นวิทยำกรพิเศษ บรรยำย              
                            เรือ่ง “กำรใชเ้ครือ่งมอืสือ่โสตทัศนูปกรณใ์นกำรเรยีนกำรสอน”  
                      กำรสัมมนำผู้สอนทบทวนรำยวิชำและทีมพัฒนำกำรเรียนรู้ 
26 พ.ค. 2565  บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพิธีบำยศรีสู่ขวัญ  
                      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
                

 

 



   ศูนยบ์รรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ด ำเนินกิจกรรม “ReBox to School” โดยตั้งกล่อง
รับบริจำคกล่องกระดำษ และซองกระดำษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งมอบใหบ้ริษัทไปรษณีย์ไทย 
น ำไปรีไซเคิล เป็นชุดโต๊ะเก้ำอี้ มอบให้กบันักเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  
โดยตั้งจุดรับบริจำค 2 จุด คือ  
     * ด้ำนหน้ำอำคำรบรรณสำร และ  
     * ใต้โถงอำคำรบรรณสำร  
สำมำรถบริจำคถึงวันที ่31 ตุลำคม 2565  
 
 

อบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร 
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 ISO 9001:2015 Corner 

     ในเดือนพฤษภำคม 2565 ศูนยบ์รรณสำรฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมตรวจติดตำมภำยใน 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนด มำตรฐำนระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ดังนี้  
 
12 พ.ค. 2565      ตรวจติดตำมภำยในฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
                        โดย ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
31 พ.ค. 2565      ตรวจติดตำมภำยในฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 
                        โดย ฝ่ำยส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
 

 “น าเรื่องมาเล่า น าข่าวมาบอก” ร่วมอวยพรผู้ท่ีมีวันคล้ำยวันเกิดเดือนมิถุนำยน ดังนี้ 
พันธ์วิรา ปรญิญาศรีเศวต ศภุธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล  

 และ ศักชยั หันขุนทด 
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 

10  พ.ค. 2565  สำขำวิชำชวีวิทยำ  
12  พ.ค. 2565  สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี 
18  พ.ค. 2565  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรม และสำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร 
23  พ.ค. 2565  นักศึกษำแพทยศำสตร์ ระดับปลีคลินิก ชั้นปีที ่4 
25 พ.ค. 2565  ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรม 
                    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำเคมี   
26 พ.ค. 2565  นักเรียนโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ มทส. วมว 
 
 
 
 
 

อวยพรวันเกดิ 

ฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม EndNote  

Green University  
Green Library 

5  พ.ค. 2565 
  

ร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกบัวิจยัสถาบัน เรื่อง ท าความรู้จักกบั
งานก่อนเร่ิมวิจัย  
ผู้เข้าร่วม รัฐพงษ์ อูปแก้ว 

9-10 พ.ค. 2565 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและงานวิจยั 
จากงานประจ าด้านห้องสมุด และสารสนเทศ และการเผยแพร่ผลงาน” 
ผู้เข้าร่วม ธันยกำนต์ สินปรุ  

11 พ.ค. 2565 
 
 

ร่วมกิจกรรมการบรรยายการจัดการความรู้และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) เร่ือง องค์ความรู้ และ Best Practice  
ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศลิป์ ขวญัแกว้ เทพวชิติ ณรงค์ สุบงกช 
บดินทร ์ยำงรำชย์ ณัชชำ บวรพำนิชย์ จนัทร์เพ็ญ จุ้ยจงรกัษ์  
และวิไลลักษณ์ อนิมีศร ี

18 พ.ค. 2565 รว่มอบรมหลกัสตูร การดบัเพลงิขัน้ตน้ ประจ าปงีบประมาณ 2565  รุน่ท่ี 11  
ผูเ้ขา้รว่ม ณฐัพล เขตกระโทก สภุำภรณ ์ทนสนัเทยีะ วทิวฒัน ์วะสรุี 
ย่ิงยศ จอมพทุรำ บวรนนัท ์บุญสำย 

24 พ.ค. 2565 ร่วมประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ ครั้งท่ี 2/2565  
ผู้เข้าร่วม ว ิไลลักษณ ์อินมีศรี 

25 พ.ค. 2565 
  
  

ร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ Office 365 for Education   
ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศลิป์ จนัทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ธนัยกำนต์ สินปรุ
ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร รฐัพงษ์ อูปแก้ว จกัรี รังคะวัต ยุพำพรรณ ศรีจนัทร์ 
วิไลรัตน์ คเชนทรช์ำต ิ

27 พ.ค. 2565 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด  
บนฐานขอ้มูลสหบรรณานกุรมสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ILL on UC-TAL) 
ผู้เข้าร่วม ดวงใจ กำญจนศลิป์ ขวญัแก้ว เทพวิชิต คนึงนิตย์ หีบแกว้
ยุพำพร ประกอบกจิ วิไลลกัษณ์ อนิมีศร ี

30 พ.ค. 2565 ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Users 
Group คร้ังท่ี 11  
ผู้เข้าร่วม บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนห้องสมุด 
พนักงำนธรุกำร เจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุ  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdJg_tk6j3g4tEwdF9VLQkRUXpLLJzYwbD7_K37-YE1-B4W29qaPFZhRTZpPROijK0f-AoLKs46BfIR0TN7K0CicoP

