
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่4 ฉบบัที ่3 

(ก.ค.-ส.ค. 2557) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

   สุภาษิตญี่ปุนบทหนึ่งวาไว 
“กาลเวลาผานไปไวเหมอืนโกหก” 
เผลอแปบเดียวผานมาครึ่งปแลวนะคะ 
ใครที่วางแผนอะไรไวเมือ่ตนป ไดทํา
อยางที่ตั้งใจกันไวรึยังเอย ใครที่สําเร็จ
แลวขอแสดงความยินดีดวยคะ แตถา
ใครที่ยังละก็ใหรีบใชโอกาสที่เหลือใน
คร่ึงปหลังทําใหสําเร็จนะคะ ทีมงาน
หองสมุดเปนกําลังใจใหทุกๆ ทานคะ  
  ที่ขาวบรรณสารฉบับนี้ยก
สุภาษิตญี่ปุนมาเอยอางไมมีอะไรมาก 
แคอยากบอกวา^^ บุคลากรสํานัก
บรรณสารการพัฒนาเดินทางไป
สัมมนาประจําปที่เมืองซับโปโร 
ประเทศญี่ปุน และศึกษาดูงาน ณ 
หองสมุดมหาวิทยาลัยฮอกไกโด 
(Hokkaido University) ทั้งนี้ เพือ่ให
บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ เพิ่ม
ทักษะ ประสบการณ ที่เกิดจากการ
เรียนรูจากผูอืน่ที่เปนมมุมองใหมๆ มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด 
หรือมุมมองตางๆ รวมกัน สามารถ
นําองคความรูใหมๆ มาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานเพือ่การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
และเหนือส่ิงอื่นใดคือการพัฒนาและ 
สงตอการใหบริการที่มีคุณภาพ  
สรางคุณคาใหเกิดขึ้นดวยการ    
สรางนวัตกรรมการบริการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก
ผูใชบริการ  



 

 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

       
    

 

 

กรกฎาคม  2557 
1 ก.ค.  Mobile Library โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 
8 ก.ค.  Mobile Library โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง 
11 ก.ค.  หองสมุดปดบริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
12 ก.ค. หองสมุดปดบริการเนื่องในวันออกพรรษา 
15 ก.ค.  Mobile Library โรงเรียนพิชัยพฒันา 
22 ก.ค. Mobile Library โรงเรียนบานบางกะป 
23 ก.ค. Mobile Library โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 
24-25 ก.ค. ประชุมกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุด 
  สถาบนัอุดมศกึษา  

อัพเดทปฏิทินไดที ่http://library.nida.ac.th เมนู “ปฏิทินกิจกรรม” 

12 มิ.ย. 2557 NIDA Expert Sharing คร้ังที่ 2/57 ในหวัขอ 
“Trick เด็ดสืบคนกับคนหองสมุด” แลกเปลีย่นเรียนรูเทคนคิดีๆ 
ในการสืบคนขอมูลตางๆ จากคุณ ธิดารัตน แซหย ีและคุณ
กนกวรรณ จันทร บรรณารักษสาวแหงสํานักบรรณสารการ
พัฒนา พรอมกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย และเยี่ยมชมหองสมุด 

19 พ.ค. 2557 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการ
หองสมุดและเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมุด จัด
สัมมนาในหัวขอ “สิ่งที่ควรทําและไมควรทําในประชาคม
อาเซียน” โดย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร และหัวขอ 
“การเรียนรูและการปรับตัวสูวัฒนธรรม AEC” โดย   
ผศ.ดร.อรนชุ พฤฒิพิบูลธรรม ณ หองประชุม ชั้น 5 
อาคารบุญชนะ อัตถากร 

สิงหาคม 2557 
5 ส.ค.  Mobile Library โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง 
11-12 ส.ค. หองสมุดปดบริการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
13 ส.ค.  Mobile Library โรงเรียนพิชัยพฒันา 
19 ส.ค. Mobile Library โรงเรียนบานบางกะป 
26 ส.ค. Mobile Library โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 

5 มิ.ย. 2557 พิธีเปดหองสมดุอาเซียน ถนดั คอมันตร ณ อาคารนวมนิทรา   
ธิราช ชั้น 21 โดยมี ดร.สุขมุ นวพนัธ ประธานในพิธ ีพรอมแขกกิตติมศักดิท์ั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ 



 

 

หองรับแขกหองรับแขกหองรับแขก 

เมษายน-มิถุนายน 2557 หนวยงานภายนอก 
ขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 34 หนวยงาน 

23 เมษายน 2557 ดร.สุขุม นวพันธ ประธาน
มูลนิธิจอหน เอฟ. เคเนด้ี พรอมดวย
กรรมการมูลนิธิฯ เขาเยี่ยมชมหองสมุด
อาเซียน ถนัด คอมันตร 

 

8 พฤษภาคม 2557 บุคลากรจากสํานักวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขา
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหองสมุด 

30 มิถนุายน 2557 ผูบริหารและบุคลากรหองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เขาศึกษาดู
งานและเยี่ยมชมหองสมุด 
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Study Aids & 
Language Learning 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  
โทร. 02-7273737  
E-mail : services.nida@gmail.com 
LiINE : NIDA_Library 

ฐานขอมูล eBook Academic Collection เปนฐานขอมูลท่ีครอบคลุมทุกสาขาวชิา  
จํานวนมากกวา 120,000 รายช่ือ ทดลองใชไดต้ังแตบัดน้ีถึง 30 กันยายน 2557 

http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=11fbdc67-ea56-49b6-b137-83cd1f8f5cfc@sessionmgr4001&vid=1&tid=2003EB


 

 

 

เปนชองทางสบืคนสารสนเทศที่ตองการ เพียง
พิมพกลุมคําสืบคนที่ตองการลงในชองวาง และ
เลือกประเภทของคําคนวาใหเปนสวนหนึ่งของ 
Keyword Title หรือ Author จากนั้นคลิก 
Search เพ่ือเขาสูกระบวนการคนหา ทานจะ
ไดผลการสืบคนสารสนเทศทัง้หมดของ
หองสมุดและสารสนเทศทีม่ีอยูในฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดบอกรับ ทั้งทีเ่ปน
หนังสือ บทความ E-book วีดิโอ เปนตน 

ช้ัน 4 สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ใชสิทธิ์ได 1 คน ตอ 1 วัน 
จํานวนหองที่มีใหบริการ รวม 32 หอง (E)  

ช้ัน 3 สําหรับนักศึกษาปริญญาโท ใชสิทธิ์ไดคร้ังละ 2 ชม. 
จํานวนหองที่มีใหบริการ รวม 43 หอง 
ตามขนาดดังนี้ หอง 4 คน 21 หอง (A) , หอง 6 คน 15 หอง (B), 
หอง 7 คน 2 หอง (D), และหอง 10 คน 5 หอง (C) 

1 

2 

3 

Study room ชัน้ 4 

Study room ชัน้ 3 
*ยื่นบัตรนกัศึกษาเพื่อติดตอขอใชบริการที่เคานเตอรช้ัน 3* 

http://library.nida.ac.th/index.php/th/


 

 

  โครงการดีๆ สําหรับนองๆ 
มัธยมศกึษาตอนปลาย รวมทีมกัน
ไมเกิน 5 คน ทําหนังส้ันสงเขา
ประกวด ในหัวขอ “แหลงการเรียนรู
ของฉัน” โดยเปนการแนะนําแหลง
การเรียนรูที่ใกลตัวหรือแหลงการ
เรียนรูในชุมชนของนักเรียน เชน 
หองสมุด พพิิธภัณฑ ศนูยขอมูล
ของชุมชน เปนตน นําเสนอเปน
ภาพยนตรส้ันความยาวไมเกนิ 10 
นาที  ซ่ึงปดรับสมัครไปแลวเมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2557 มีนองๆ ให
ความสนใจเปนจํานวนมากเขารวม
กิจกรรมถึง 56 ทีม จากทั่วประเทศ 
หมดเขตสงผลงานในวนัที่ 15 
กรกฎาคม นี้ ติดตามขอมูลความ
เคล่ือนไหวของกิจกรรมไดทาง  

เว็บไซต http://library.nida.ac.th 
หรือ Facebook : Nidalibrary
ประกาศผลผูชนะวนัที่ 15 สิงหาคม 
2557 นี้ คะ 

http://library.nida.ac.th/index.php/th/?option=com_content&view=article&id=148:shortmv&catid=12:news


 

 

    หลังจากโครงการหองสมุดเคล่ือนที่ได
เร่ิมตนในระยะแรกโดยนํารองที่นิดาไปแลว 
เด็กๆ ไดรับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
กับหนังสือที่ใหความรูทางวิชาการและนิทาน
สนุกสนานมากมาย  ในระยะที่สองหองสมุด
เคล่ือนที่ของเรา ไดสัญจรไปยังโรงเรียน
ตางๆ ที่อยูรอบๆ นิดา 4 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนพชัิยพัฒนา 
โรงเรียนบานบางกะป โรงเรียนพรอมมิตร
พิทยา และยังมีการสัญจรเฉพาะกิจที่ไดรับ
การรองขอใหไปจัดกิจกรรม 2 โรงเรียน  
คือ โรงเรียนอนบุาลอนิทรารักษ และ
โรงเรียนอนบุาลบานสนกุคิด เราจะสัญจรไป
ตามโรงเรียนดังกลาวสัปดาหละ 1 โรงเรียน  
โดยกิจกรรมของเราจัดถึงเดือนกันยายน 
2557 นี้ 

  นองๆ หนูๆ  ที่อยูโรงเรียนเหลานี้
ติดตามตารางกิจกรรมไดทางเว็บไซต 
http://library.nida.ac.th และ Facebook : 
Nidalibrary   

   

โครงการ 
Mobile Library 

แลวเจอกัน
นะคะเด็กๆ 



 

 

ถามมา ตอบไป 

ลืมของไวที่หองสมุดจะตองทาํอยางไร? 
 
  ถาลืมของไวท่ีหองสมุด เชน Flash Drive เส้ือกันหนาว กระเปา ดินสอ ปากกา 
เปนตน ใหติดตอบรรณารักษ ชัน้ 2 เคานเตอรบริการสารสนเทศ เพื่อแจงลักษณะของ
ท่ีลืมไว หรือ โทร.02-7273737 หรือ E-mail : services.nida@gmail.com       
LINE : NIDA_Library 

ลืมบัตรนักศึกษาจะเขาใชหองสมุดไดหรือไม ? 
 
  เขาใชหองสมุดไดแตตองแจงเจาหนาท่ีบริเวณทางเขา – ออก วาลืมบัตร จากน้ัน
เจาหนาท่ีจะบันทึกขอมูลการลืมบัตรลงในระบบในชื่อของนักศึกษา เพื่อเปนขอมูลวา
นักศึกษาลมืนําบัตรเขาใชหองสมุดคร้ังที่เทาไหร ซึ่งระเบียบทางหองสมุดจะใหนักศึกษา
สามารถลืมบัตรไดเพยีงแค 2 คร้ัง หากมคีร้ังที่ 3 นักศึกษาตองใชบริการหยอด
เหรียญ 30 บาท เปนคาเขาใชบริการหองสมุดคะ  

อยาลืมบัตรนะคะ
เพราะคุณจะพลาด

สิทธพิิเศษอกีมากมาย 

ติดตอรับของไดที่
เคานเตอรนี้ครับ 




