
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่4 ฉบบัที ่4 

(ก.ย.-ต.ค. 2557) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

  ขาวบรรณสารฉบับนีค้าบเก่ียวในชวง 
ปลายปกบัตนปงบประมาณ เชือ่วาใครหลายๆ  
คนคงปดจอบกันไปดวยสีหนาเปอนย้ิม พรอมกับ 
เตรียมสตารทโครงการใหมๆ ที่วางแผนกันไวแลวทั้งเร่ืองงาน  
และเร่ืองเรียน ทีมงานหองสมดุ 
ขอเปนกาํลงัใจใหทุกๆ ทาน และ 
ที่สาํคัญที่สดุตองใหกาํลังใจตัวเอง 
กันดวย นะคะ สูๆ คะ 
 นอกจากนัน้ยังเปนชวง 
คาบเก่ียวของฤดูกาลที่เปนชวง 
ปลายฝนตนหนาว ชวงนีอ้ากาศ 
เปลี่ยนแปลงบอย ดูแลสุขภาพกัน 
ดวยนะคะ หรือจะ “ใชการดปองกันมะ?”  
ออิิ อนิเทรนดกับเกมสเศรษฐีซะหนอย  
ชวงนี้มาแรงจริงๆ เลนคลายเครียด 
พอไดนะคะ อยางจริงจังกบัการซือ้ 
แลนดมารคมาก การจองหนาจอ 
คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนนานๆ  
โดยเฉพาะในที่มดืจะทาํใหเสียสุขภาพ 
ตา ตาเปนอวัยวะที่สาํคัญมากนะคะ  
เพราะดวงตาเปนหนาตางของหวัใจ  
ตองใสใจดูแลเปนอยางดี ตาจะไดใส  
ฟรุงฟร้ิง กรุงกร๊ิง ไปนานๆ เพราะ 
ชีวิตจริงไมมีการดใหใชปองกันนะคะ 



 

 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

        
    

 

 

กันยายน  2557 
2 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง 
5 ก.ย.  ชวนนองเยีย่มชมหองสมุด โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 
9 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนพิชัยพฒันา 
12 ก.ย.  ชวนนองเยีย่มชมหองสมุด โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 
16 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนบานบางกะป 
23 ก.ย. Mobile Library โรงเรียนพรอมมิตรพิทยา 
 

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

ตุลาคม 2557 
23 ต.ค. หองสมุดปดบริการเนื่องในวันปยมหาราช 
 

 27 สิงหาคม 2557 พธิีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหกบัผูชนะการประกวดภาพยนตรสั้น หัวขอ “แหลงเรียนรูของฉัน”  
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลชนะเลศิ ทมี SW Kids โรงเรียนสตรีวิทยา และรางวัลรองชนะเลศิ ไดแก ทมี ABC โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 

และทมี Sapiens โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห  
       คลิกชมภาพยนตร 

 1 สิงหาคม 2557 งานมหกรรม Knowledge  
Forum 57 หองสมุดไดสงกิจกรรม Mobile     
Library เปน Best Practice ของหนวยงาน และ
หองสมุดไดรับรางวัลที ่3 จากการโหวตซุมในดวงใจ 
 

 17 กรกฎาคม 2557 การประชุมคณะทํางานเครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหองสมุด 5 สถาบัน คร้ังที่ 4/2557 มพีิธีลงนาม
ความรวมมือเครือขายหองสมุดสีเขียวระหวางสํานักหอสมดุ
มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร และสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร และภาคบายมีการอบรมเร่ือง “การ 
       เตรียมความพรอม 
       ดานการสื่อสารและ 
       ภาษาเพ่ือเขาสูกรอบ 
       ความรวมมือของ 
       AEC” โดย รศ.ดร. 
       จุฑาพรรธ ผดงุชีวิต 

http://library.nida.ac.th/index.php/th/?option=com_content&view=article&id=151%3Aresult-mv&catid=12%3Anews


 

 

หองรับแขกหองรับแขกหองรับแขก 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 หนวยงานภายนอก 
ขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 20 หนวยงาน 

 24 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาใหมจาก
วิทยาลัยนานาชาติ (ICO NIDA) เยี่ยมชม
หองสมุด 

 24 กรกฎาคม 2557 ศ.ดร.มนตรี สุทธจิตต 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
พะเยา เยี่ยมชมหองสมุด 
 
 
 
 
 
 

 28 สิงหาคม 2557 ดร. Li Realiang และ
คณะจาก Zhejiang University เยี่ยมชม
หองสมุด 

 

 15 สิงหาคม 2557 คณะครูฝายอาเซียน จาก
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหเยี่ยมชม
หองสมุดอาเซียนฯ และนิดามิวเชียม  

 



 

 

A comprehensive, global database of banks ’s financial 
statements, ratings and intelligence. 

Bankscope contains detailed financial information for the following public and private banks: 
 * Top 8,000 European banks 
  * Top 14,000 North American banks 
 * 1,000 Japanese banks 
 * 1,200 Russian banks 
 * Over 5,000 other major banks 
 * The leading 35 supranational banking and financial organizations 
Each bank report contains a balance sheet, an income statement and interim reports with up to 
16 years of information. Provides ratings , rating reports, country risk ratings and report, news 
and detailed ownership information and bank structures. 

* http://www.bankscope.bvdep.com/ip 
* http://library.nida.ac.th —-> E-resources —-> Database: Company&Industrial —-> BankScope 

http://www.bvdinfo.com/en-us/about-bvd/brochure-library/brochures/bankscope
https://bankscope.bvdinfo.com/version-2014911/home.serv?product=scope2006&loginfromcontext=ipaddress


 

 

   นิทรรศการภาพถายท่ีไดจาก
ฟลมสไลดซึ่งเปนภาพเหตุการณ 
สถานท่ีภายในรั้วนิดาในอดีตท่ีถูก
บันทึกไวในแผนฟลมซึ่งท้ังหมด
ลวนเปนภาพท่ีทรงคุณคาและหา
ยาก 
  จัดแสดงที่ช้ัน L อาคาร    
บุญชนะ อัตถากร ต้ังแตวันนี้ถึง 
30 กันยายน 2557 น้ีเทาน้ัน 



 

 

ถามมา ตอบไป 

 ทําไมยืมหนังสือตอ หรือ Renew book ผานระบบออนไลนไมได ทัง้ทีท่ําถูกตอง
ตามขั้นตอนที่เจาหนาท่ีหองสมุดแนะนํา?  
 

1. หนังสือท่ีตองการยืมตออาจเลยกําหนดสง ทําใหมีคาปรับคางในระบบ 
นักศึกษาจงึไมสามารถยืมตอผานระบบได กรุณาติดตอเจาหนาท่ีหองสมุด โทร.     
02-7273737 หรือ 02-7273741  

2. หนังสืออาจมีผูใชทานอื่นจองตอ ซึ่งจะมีขอความแจงวา รายการน้ีมีผูใช
ทานอื่นจองใชตอ และข้ึนสถานะวา Recall ดังน้ันกรุณานําหนังสือมาคืนหองสมุด
โดยเร็ว เพราะคาปรับจะเปน 2 เทาของคาปรับปกติ 

 เปดอานไฟลเอกสารฉบับเต็มวิทยานพินธ จากหนาจอ OPAC ไมได เชน เม่ือคลิก
ลิงคเขาไปเปดอาน พบแตเพยีงหนาสารบญั หนาเดยีว? 
 

กรณีน้ีเปนเวิทยานิพนธฉบับเต็มรุนเดิม ท่ีนักศึกษาตองคลิกท่ีเสนใตท่ีขีดลิงค
ไวในหนาสารบัญแตละเสน เพือ่เขาสูเน้ือหาในแตละสวน หรือหากอยูนอกเครือขาย
สถาบัน ตอง set proxy และยืนยันสิทธ์ิดวย NetID จึงจะสามารถเปดลิงคได 


