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คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

  ขาวบรรณสาร 
ปท่ี 1 ฉบับที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค. 2554) 

  สํานักบรรณสารการพัฒนาไดมีพิธีเปดหองสมุด
โฉมใหมแลวเมื่อ 22 สิงหาคม ที่ผานมา ไดสราง
ความตื่นตาตืน่ใจกับกายภาพใหมที่มีความสวยงาม 
ความสะดวกสบาย และทันสมัยที่สุดแหงหน่ึงใน
เอเชีย ซึ่งยืนยันไดจากภาพขาวของหนังสือพิมพ 
คมชัดลึกฉบับวันที่ 25 ส.ค.-14 ก.ย. 2554 
     หองสมุดจึงไดรับความสนใจทั้งในแวดวง
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ และจากประชาชน
ทั่วไปเขาเย่ียมชมและใชบริการกันมากข้ึน ในฐานะ 
ผูใหบริการตองขอบพระคุณแขกผูมีเกียรติและ
ผูใชบริการทุกทานคะ  
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  สํานักบรรณสารการพัฒนาใน
รูปลักษณใหมที่มีความสวยงามและทันสมัย
เปดตอนรับแขกผูมาเย่ียมชมตลอด ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ จาก
หลากหลายวงการท้ังในและตางประเทศ 
อาทิเชน ผูบริหารสถานศกึษา นักธุรกิจ 
อาจารย นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
สํานักบรรณสารการพัฒนามีความยินดีเปน
อยางย่ิงท่ีเปนเสมือนหน่ึง“หองรบัแขก” 
ที่เชิดหนาชูตาของสถาบัน 

หองรับแขก 

 31 สิงหาคม 2554 Professor David Reingold  
จาก Indiana University ประเทศสหรฐัอเมริกา เดินทางมาเยือนสถาบัน
และเยีย่มชมหองสมุด โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีให 
การตอนรับอยางอบอุน 

  1 สิงหาคม 2554 คุณเจริญ สิริวัฒนาภักดี เจาสัวบริษัทเบียรชาง 
และคณะ เดินทางมาเยือนสถาบันและเยี่ยมชมหองสมุด 

 1 กันยายน 2554 นิสิตภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร-
วิโรฒ เขาศึกษาดูงานเพ่ือใหนิสิตไดมีแนวคิดเกี่ยวกับแหลง
สารสนเทศทางสังคมศาสตร และการบริการ ตลอดจนความรวมมือ
ในการใหบริการสารสนเทศระหวางหองสมุดสาขาสังคมศาสตรอ่ืนๆ  
ทั้งในและตางประเทศ   

  7 กันยายน 2554 บรรณารักษจากสํานักหอสมุดแหงชาติ 
กรมศิลปากร เขาศึกษาดูงานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาให 
บริการในหองสมุด 
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ขาวและกิจกรรม 

ปฏิทินหองสมุด 

   
  สํานักบรรณสารการพัฒนาไดมีพิธีเปดหองสมุด 
โฉมใหม เมื่อวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยไดรับ
เกียรติจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน-
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธานตัดริบบ้ินเปดงาน 
พรอมดวยแขกผูมีเกยีรติจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ รวมชมหองสมุดในสวนตางๆ ไดสัมผัสเทคโนโลยี
ใหมของหองสมุด คือการนําระบบเทคโนโลยี E-Library  
มาใหบริการดวยระบบจอภาพ Touch Screen ทั้งหมด 
สรางความต่ืนตาต่ืนใจแกผูเขารวมงานเปนอยางยิ่ง 

23 ต.ค. 54  ปดบริการเน่ืองในวันปยมหาราช 
13-17 ธ.ค. 54 NIDA Book Fair 
24-26 พ.ย. 54 รวมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน 
   วโรกาส 84 พรรษา  
5 ธ.ค. 54  ปดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม-  
   พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
10 ธ.ค. 54  ปดบริการเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ 
31 ธ.ค. 54  ปดบริการเน่ืองในวันส้ินป  Calendar 
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กาวทันเทคโนโลยีหองสมุด 
Moving Towards Library Technology 

Digital Memo Board 
     Digital Memo Board เปน
ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธของหองสมุด
บนจอ Touch Screen ขนาดใหญ
ประกอบดวย 2 จอภาพ คือ จอภาพของ  
Official Memo Board เปนการประกาศแจง
ขาวสารตางๆ ใหทุกคนไดทราบอยางท่ัวถึงใน
ลักษณะการโพสตขอความแบบ Post It 
และจอภาพของ Public Memo Board 
ผูใชบริการหองสมุดสามารถฝากขอความให
เพ่ือนแบบสวนตัว หรือแจงประกาศขาวผาน
หองสมุด เชน การนัดหมายของกลุม ประกาศ
ของหาย ตลอดจนแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ หรือการแนะนําหนังสือใหม
สําหรับหองสมุด เปนตน 

NEW 

จอภาพ Official Memo Board  
คลิกเปดอานประกาศตางๆ ไดทันที 

จอภาพ Public Memo Board สแกนบัตรสมาชิกเพื่อ Login เขาระบบ
โพสตขอความ สามารถเลือกสี อักษร ภาพประกอบ ของ Post It  

และสงใหเพื่อนไดหลายคนในครั้งเดียว 
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NEW Digital Information 

เรียกเมนูใชงานจากจอภาพแรก 

แสดงผล 3 จอภาพตอเน่ืองกนั 

Noticeboard 

     Digital Information Noticeboard เปนระบบจัดแสดงขอมูลของสถาบัน แสดงผลผาน
จอภาพขนาด 52 นิ้ว สําหรับการเรียกใชเมนูตางๆ 1 จอภาพ และอีก 3 จอภาพ สําหรับแสดงผล 
ซ่ึงท้ังสามจอภาพจะแสดงภาพตอเนื่องกัน ขอมูลที่จัดแสดง เชน ขอมูลแผนผังสถาบันและหองสมุด 
ระเบียบการเขาใชหองสมุด ประกาศหองสมุด เปนตน 
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NEW Digital Bookshelf 
      Digital Bookshelf บริการหนังสือ
ดิจิทัลใหมในลักษณะออนไลน ผูใชบริการ
สามารถสืบคนขอมูลหนังสือในรูปแบบดิจิทัล
จากฐานขอมูลหนังสือของหองสมุดผานทาง
จอภาพ Touch Screen สามารถเลือกดู

รายการหนังสือตัวอยางท่ีจะแสดงภาพปก สารบัญ และตัวอยางเน้ือหา 10 หนาแรกของหนังสือ 
นอกจากนี้ยังสามารถชมตัวอยางภาพยนตรที่ใหบริการในหองสมุดไดเชนเดียวกัน 

เมนูใชงานจอภาพแรก 

เลือกเปดอานหนังสือใหมไดจากชั้นหนังสือบนจอภาพ 

เลือกชมตัวอยางภาพยนตรไดจากชั้น DVD บนจอภาพ 
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 
จากฐานขอมูลออนไลน (OPAC) 
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NEW E-book Station 

     E-book Station บริการ E-book ในลักษณะ Web based ซ่ึงผูใชบริการสามารถอาน
หนังสือหรือสื่อตางๆ ในฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดผานทางจอภาพ Touch Screen ขนาด 
21 นิ้ว สามารถคนหาหนังสือโดยใชคําคน (key word) ผลการคนหาจะแสดงรายการหนังสือ
พรอมรายละเอียด โดยจะแสดงหนาปกและเอกสารฉบับเต็ม ผูใชสามารถเลือกหนังสือที่ตองการ
เพ่ืออาน หรือบันทึกหนาหนังสือเปน Bookmark และสามารถสั่งพิมพได 

หนาจอเมนูหลัก Login ดวย Net ID เพื่อเขาเมนูใชงาน 
(……...@grads และ ……...@nida) 

เปดอานเอกสารฉบับเต็ม ส่ังพิมพเอกสาร (โควตาพิมพ) 
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NEW Coffee Corner 

3’Or COFFEE 
     อานหนังสือจิบกาแฟ

คุณภาพ    

“...กวาราน 3’Or COFFEE จะเติบโตและแข็งแกรงไดเชนทุกวันน้ี  
ตองเริ่มต้ังแตการรูจักกับกาแฟอยางแทจริงโดยนําความรูและความเขาใจ
มาประยุกตใชใหไดกาแฟท่ีมีกล่ินหอมละมนุและรสชาติทีก่ลมกลอม  
พรอมบริการใหกับลูกคาคนสําคัญของ 3’Or COFFEE ...”  
    [คุณอรนุช หน่ึงในเจาของราน 3’Or COFFEE , she said…] 

NIDA LIC NEWS : จดุกาํเนดิในการตัง้รานครัง้แรก ? 
คณุอรนชุ : รานทรีออรคอฟฟเกิดจากการบรหิารงานโดยสามพ่ีนอง 
ที่มีใจรักและผกูพันกับกาแฟมาโดยตลอด จนกระทัง่ป พ.ศ.2550  
รานทรีออรคอฟฟชนะการประกวดแผนธุรกิจและไดรับโอกาสจาก 
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร และที่น่ันเปนจดุเริ่มตน 
ของรานทรีออรคอฟฟสาขาแรกและสาขาอ่ืนๆ เรื่อยมา 

NIDA LIC NEWS : จดุเดนของรานทรอีอรคอฟฟ ? 
คณุอรนชุ : รานทรีออรคอฟฟมีเอกลักษณเฉพาะตัวกับบรรยากาศ 
ที่เต็มไปดวยความมีชีวิตชีวาและดูอบอุน ทรีออรคอฟฟจึงกลายเปน
สถานท่ีที่เติมเต็มความสุขในการด่ืมกาแฟ ทานของวาง อานหนังสือ
หรือจะใชเปนสถานท่ีพบปะสังสรรค ตอบสนองทุกความตองการได
อยางลงตัว 

NIDA LIC NEWS : เมนแูนะนาํของราน 
คณุอรนชุ : เมนูเครื่องด่ืมของรานทรีออรคอฟฟมีมากมายหลายชนิด  
เริ่มจากเอาใจคอกาแฟเปนอันดับตนๆ ต้ังแตคาปูชิโน เอสเพรสโซ  
ลาเต มอคคา ตามดวยเครื่องด่ืมสําหรับคนไมรักกาแฟ อยางโกโก- 
ออเรนทที่หวานหอมสมนาลอง ตามดวยตระกูลชา อยางชาเขียว  
ชาเย็น และชามะนาว รวมถึงเมนูสุขภาพอีกหลากหลาย เชน  
นํ้ากระเจีย๊บพทุรา นํ้าเสาวรส นํ้าสตรอเบอรรี่โยเกิรตปน  
และยอดฮิตอยางไวทมอลล  

รานกาแฟ 3’Or COFFEE 
ต้ังอยูที่หองสมดุ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร พรอมใหบริการ 
ลูกคาทั้งหนารานและหลังราน (โถงหนาลิฟต ชั้น 2) นอกจากน้ี 
ยังใหบริการ delivery ภายในสถาบัน โทร.02-7273747  
เปดบริการวันจนัทร-ศุกร เวลา 8.30-18.30 น. 
และวันเสาร-อาทิตย เวลา 10.00-19.00 น. 

3’Or COFFEE  

*เฉพาะเครื่องด่ืมเย็น* 

คปูองสวนลด 5 บาท 

ต้ังแตบัดนี้-ธันวาคม 2554 เทานั้น 

พิเศษ 


