
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่4 ฉบบัที ่5 

(พ.ย.-ธ.ค. 2557) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

  ฉบับนี้เปนฉบับปดทายป 2557 ผานไปอีก 1 ป 
หองสมุดนดิาของเรามีขาวสารและกิจกรรมมากมายให
สมาชิกและผูใชบริการทั่วไปไดเขารวม ตลอดปที่ผานมา
หองสมุดไดตอนรับแขกที่มาเย่ียมชมเปนจาํนวนมาก และ
นี่เปนอีกสิง่หนึง่ทีบุ่คลากรของสาํนักบรรณสารการ
พัฒนาภาคภูมิใจและเปนเกียรติอยางย่ิงที่มผีูคนจาํนวน
มากใหความสําคัญและยกยองหองสมุดของเราในฐานะ
เปนหองสมดุที่มีคุณภาพ ทัง้ดานบริหาร ดานเทคนิค 
และดานบริการ เปนแบบอยางทีด่ีของหองสมุดตางๆ  
และสิ่งนี้เองก็เปนแรงผลักดันใหหองสมุดไมอาจหยุดนิง่
และตองพฒันาใหมีคุณภาพย่ิงขึน้  
 
 ในป 2558 ที่จะมาถึงนี้หองสมดุมีการพัฒนาไปอีกกาวหนึง่ คือการเปล่ียนระบบ
หองสมุดอตัโนมัติใหม โดยนาํระบบหองสมดุอัตโนมัติ Aleph มาใช ซึ่งหนาตาและการใชงาน
ระบบใหมนีจ้ะ User Friendly มากขึน้ และมีระบบการสืบคนที่ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท 
ทุกสาขา โดยการคนเพียงคร้ังเดยีว 
(Single Search) นอกจากนี้หองสมุด
เราจะกาวไปสูมาตรฐานระดับสากลมาก
ขึ้น โดยเตรียมความพรอมในการนาํ
เกณฑมาตรฐาน TQA (Thailand 
Quality Award) มาใช และเรายังเปน
หนวยงานนาํรองของสถาบันในระดับ
สํานักทีจ่ะนาํเกณฑมาตรฐาน TQA มา
ใชกับองคกร 

“ทรัพยากรทันสมัย หัวใจบริการ มาตรฐานสากล” 



 

 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

       
    

 

 

พฤศจิกายน  2557 
 
24-25 พ.ย.  ปดบริการเนื่องจากสัมมนาเพื่อเตรียมความ 
   พรอมสู TQA ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา 
 

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

ธันวาคม 2557 
 
5 ธ.ค.  ปดบริการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
10 ธ.ค. ปดบริการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
31 ธ.ค.  ปดบริการเนื่องในวันสิ้นป 
 

10 ตุลาคม 2557 กลุมงานจดหมายเหตุฯ และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนักบรรณสารการพัฒนา ไปศึกษาดูงานการ
จัดการฐานขอมูลจดหมายเหตุและการบันทกึขอมูลดวยโปรแกรม ISAD (G)  ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 

12 กันยายน 2557 โครงการชวนนองเยีย่มชม
หองสมุด โดยนํานักเรียนจากโรงเรียนพรอมมิตร
พิทยาเขาชมหองสมุดและนิดามิวเชียม 

 
 

16 ตุลาคม 2557 ผูบริหารพบประชาคมสํานักบรรณสารการพัฒนา 
ณ หองประชุมสํานักบรรณสารการพัฒนา เพื่อแจงขาวสารและรวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับบุคลากรสํานักฯ 

 

 



 

 

หองรับแขกหองรับแขกหองรับแขก 

กันยายน-ตุลาคม 2557 หนวยงานภายนอก 
ขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 15 หนวยงาน 

30 กันยายน 2557 ผูบริหารและเจาหนาที่จาก
ธนาคารแหงประเทศไทย เขาเยีย่มชมหองสมุด 

 

9 ตุลาคม 2557 ผูบริหารจากสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวฒันเขาเยี่ยมชมหองสมุด 
 
 
 

 
 

20 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.กมลา รุงอทุยั อดีต
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา นํา
ผูบริหารและบุคลากรจากหอสมุดสวนพระองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เขาเยี่ยมชมหองสมุด 

 

16 ตุลาคม 2557 Dr.David I Gilliland และ 
Dr.Sanjay Ramchander จาก Colorado 
State University เขาเยี่ยมชมหองสมุดโดยมี
ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนาใหการ
ตอนรับ 



 

 

ฐาขอมูล Gale Database จํานวน 8 ฐาน 
 ประกอบดวย 
E-Books 
 Gale Virtual Reference Library 
 Testing & Education Reference Center 
E-Journals 
 Business Economics and Theory 
 Academic OneFile 
 Economist Historical Archive, 1843-2010 (Gale, trial) 
 National Geographic Virtual Library (Gale, trial) 
E-Newspapers 
 News Vault 
 Financial Times Historical Archive, 1888-2010 

http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=gvrlasia05


 

 

 
กิจกรรมท่ีใหสมาชิกไดแสดง
ความรักความรูสึกตอพอ 
โดยการโพสตขอความผาน Digital Memo Board    
(จอ Touch Screen ขวามอื) บริเวณทางเขา-ออก
หองสมุด ขอความใดโดนใจกรรมการ รับของรางวัล
ขากลองมอืถอืแบบยืดได (Selfie Stick) พรอมรีโมท 
จํานวน 3 รางวัล 
  รายละเอียดเพิ่มเติม  
 
เร่ิมโพสตต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 
2557 ประกาศผลผูโชคดี 9 มกราคม 2557 ทาง
http://library.nida.ac.th และ Facebook 

การโพสตลง  
Digital Memo Board 

 
ของรางวัลรอคุณอยู... 
แลวมา Selfie กัน 

http://library.nida.ac.th/images/PDF/memo557.pdf


 

 

  หองสมุดไดจัดนิทรรศการเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชา 
ธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องจากพระองคทรงไดรับเลือกจากองคการ
การศึกษาวทิยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหเปนบุคคลสําคัญของ
โลกประจําป 2556 ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเดนทางการศกึษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม 
สังคมศาสตร และส่ือสารมวลชน  หองสมุดจึงไดนําเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ในดานตางๆ  โดยนิทรรศการนี้จัดถึง 30 พฤศจิกายน นีเ้ทานั้น ณ บริเวณหนาทางขึ้น
หองสมุด ช้ัน L อาคารบุญชนะ อตัถากร 



 

 

ถามมา ตอบไป 

สามารถสืบคนฐานขอมูลออนไลนจากที่บานไดหรือไม  ถาทําไดมวิีธีการอยางไร ?  
 

สามารถสืบคนฐานขอมูลออนไลนจากที่บานหรือภายนอกเครือขายของสถาบันได ดวยการ Set Proxy 
(ดูคูมือการ Set Proxy ไดจากเว็บไซตหองสมุด http://library.nida.ac.th หรือ url: https://
docs.google.com/file/d/0B24Sc3so-JLVUmwzMTJoU05BR00/edit?pli=1 ซ่ึงจะมีกลองขอความปรากฏ
ข้ึนมา ใหพิมพ NetID หรืออีเมล เพ่ือยนืยันสิทธ์ิการเขาใช (นักศกึษาของสถาบันใช NetID 
(user@grads.nida.ac.th) และบุคลากรของสถาบันใชอีเมล (user@nida.ac.th)) หลังจากนั้นจะสามารถสืบคน
ฐานขอมลูออนไลนจากบานหรือสถานที่ที่อยูนอกเครือขายของสถาบันไดเหมือนอยูในสถาบัน  

กรณีทีท่ราบรายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความวารสารจะมีวธิีการสืบคนอยางไร เพื่อใหไดบทความมาอาน ? 
มีวิธีการสืบคน ดังนี ้ 
1. นําชือ่วารสารของบทความที่ตองการไปคนจาก OPAC ในสวนของ Catalog Search→ All Title 

Browse จะทราบวาหองสมุดมีตัวเลมใหบริการ หรือมีเปนฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดทําการเช่ือมโยงไวในสวนของ 
Link หรือ  

2. นําชื่อวารสารของบทความที่ตองการไปคนในฐานขอมลู e-Journals→ e-Journals List→ A-To-Z 

Subj List by Ebsco (เลือก Title Begins With → พิมพชื่อวารสาร→ Search→ จะแสดงชื่อวารสาร และชื่อ 
 

ฐานขอมูลทีม่ีวารสารนั้น ๆ)  
 
 
 
 
 
 
 
ฐานขอมูล A-To-Z นี้จะชวย Link ไปหาฐานขอมลูที่มีวารสารชื่อที่ตองการ ซึ่งบางคร้ังอาจจะปรากฏอยู

หลายฐานขอมลูใหเลือก (หรือถาไมพบจะขึ้นขอความวา Sorry, this search returned no results.) ใหตรวจสอบป
ของบทความทีต่องการ และเลือกวามีปนั้นอยูในฐานขอมลูใด เพราะจํานวนปของแตละฐานอาจไมเทากัน จากนัน้คลกิ
เลือกฐานขอมลู ระบบจะเชื่อมโยงไปทีช่ื่อวารสารที่ตองการ เลือกป ฉบบั เลขหนา กด PDF เพื่อดูบทความฉบับเต็ม  

หากมีคําวา Embargo อยูในวงเล็บ ทายชื่อฐานขอมูล หมายถึงฐานขอมลูนั้น ไมสามารถดูเอกสารฉบับเต็ม
ไดตามชวงเวลาที่ระบุ Embargo ไว เชน Embargo 1 year เปนตน  

http://atoz.ebsco.com/Titles/Libr4594?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
http://library.nida.ac.th/index.php/th/
https://docs.google.com/file/d/0B24Sc3so-JLVUmwzMTJoU05BR00/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B24Sc3so-JLVUmwzMTJoU05BR00/edit?pli=1
http://library.nida.ac.th/index.php/th/

