
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่5 ฉบบัที ่1 

(ม.ค.-ก.พ. 2558) ขาวบรรณสารขาวบรรณสาร  

สวัสดีปแพะทอง เปดศักราชใหมดวย
ความสดใส ขอใหเปนปท่ีมีแตส่ิงดีๆ 
เขามาสูทุกทานคะ 
 ในเดือนมกราคมน้ี สถาบันฯ  
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
คร้ังที่ 35 ในวันที่ 29 มกราคม 
2558 ซึ่งเปนประจําทุกปท่ีหองสมุด
จัดซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิต    
ท้ังซุมดอกไมสด และซุมลูกโปงให
ถายภาพ ใหการตอนรับและอํานวย
สถานท่ีใหบัณฑิตและญาติเขาใช
บริการฟรีตลอดท้ังวนั รวมท้ังวัน
ซอมใหญพธีิพระราชทานปริญญา
บัตรดวยคะ  
  นอกจากน้ียังมีการถายทอดสด
พิธีจากหอประชุมใหญาติบัณฑติได
รับชมกันอกีดวย และมีกิจกรรมเลา
นิทานใหกับนองๆ หนูๆ ระหวางรอ
บัณฑิตอีกดวย งานนี้ฟรีตลอดงาน
คะ แลวมาพบกันที่หองสมุดนิดานะคะ 

“ทรัพยากรทันสมัย หัวใจบริการ มาตรฐานสากล” 



 

 

หองรับแขกหองรับแขก  

       
    
 
Calendar 

มกราคม 2558 
1-4 ม.ค. ปดบริการเนื่องจากวันขึน้ปใหม 
8 ม.ค.  จัดงานทาํบญุเลี้ยงพระเนื่องในวันขึน้ปใหมของสํานักฯ  
  ณ ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช 
9 ม.ค.  ผูบริหารสํานักฯ พบประชาคม และงานเลี้ยงสังสรรค 
  เนื่องในวันขึ้นใหมของสํานกัฯ 
10 ม.ค. หองสมุดรวมกับแผนกผูปวยเดก็ โรงพยาบาล 
  รามาธิบดจีัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
12 ม.ค. เปดใหบริการหองสมุดอาเซียนถนดั คอมันตร 

กุมภาพันธ 2558 
5-12 ก.พ. บุคลากรสํานกัฯ ศึกษาดงูาน ณ ประเทศตุรกี  
  (กลุมที่ 1) 
15-22 ก.พ. บุคลากรสํานกัฯ ศึกษาดงูาน ณ ประเทศตุรกี  
  (กลุมที่ 2) 

มกราคม 2558 
14 ม.ค. Mobile Library โรงเรียนโสมาภา 2 (นวมินทร) 
19 ม.ค. กิจกรรมชวนนองเยี่ยมชมหองสมุดจากโรงเรียน 
  บดินทรเดชา (สงิห สิงหเสนี) 2 
29 ม.ค. กิจกรรมเนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร 

5 พ.ย. 2557 รศ.ดร.ระวีวรรณ         
เอื้อพันธวิริยะกุล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
นําผูบริหารจากมหาวิทยาลัยสยามเยี่ยมชม
หองสมุด 

 
16 ธ.ค. 2557 สภาคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เขาเยี่ยมชมหองสมุด
และพิพิธภณัฑนิดา 

 

พฤศจิกายนพฤศจิกายน--ธันวาคม ธันวาคม 2557 2557 หนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอก  
ขอเขาเยี่ยมชมและศกึษาดงูาน จํานวน ขอเขาเยี่ยมชมและศกึษาดงูาน จํานวน 12 12 หนวยงานหนวยงาน  

Drawing RoomDrawing RoomDrawing Room 



 

 

ActivitiesActivities  

2 ธ.ค. 2557 พิธีลงนามความรวมมือ
เครือขายดานประกันคุณภาพระหวางหองสมุด 
4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม และสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
และการอบรมหัวขอ “ลิขสิทธ์ิในงานหองสมุด” 
ณ หองประชุมสํานกัฯ 

25 ธ.ค. 2557  
ผูอํานวยการสํานักฯ 
มอบกระเชาดอกไม 
แสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย  
ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองอธิการบดีฝายวางแผน 
เนื่องในโอกาสไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงเปน “ศาสตราจารย” 

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 87 พรรษา ในหัวขอ "หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว" นิทรรศการจัด ณ สถานที่  

ลงนามถวายพระพร   
โถงช้ันลาง อาคารบุญชนะ      
อัตถากร ระหวาง วันที่ 1
ถึง 31 ธันวาคม 2557 
 

28 พ.ย. 2557 ชมรมบรรณารักษ
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหง     
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “คิด เพ่ือสรางสรรคการ
ประชาสัมพันธหองสมุด” (CREATIVITY in 
Library PR) ณ หองประชุม ช้ัน 5 อาคาร
บุญชนะ อัตถากร 

 



 

 

CongratulationsCongratulations  

นางสาวกรัณฑรัตน ประเสริฐธนากลุ 
บรรณารักษระดับชํานาญการ 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสํานกับรรณสารการพัฒนาผูที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง
สูงขึน้ จํานวน 4 ทาน พรอมรับของที่ระลึกจากทานผูอํานวยการสํานักฯ และขอแสดงความ
ยินดีกับบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ทาน 

นางสาวหทัยกานต วงศสวัสด์ิ 
บรรณารักษระดับชํานาญการ 

นายธนศักด์ิ ปวงสุข  
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ2 

นางอารี กุลสอน 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ2 

นางสาวกันตยา เชยกลิ่น 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศ!! สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสนับสนุนการ
จัดซ้ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกหองสมุดไดใชงาน จํานวน 14 ฐาน ซ่ึงเปน 
สวนหนึ่งในโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) อาจารย 
นักวิชาการ นักวิจยั นกัศึกษา และบุคลากรสถาบันฯ สามารถเขาใชฐานขอมูลไดจาก
เว็บไซตหองสมุด นอกจากนี้หองสมุดยังไดจัดซ้ือฐานขอมูลอื่นๆ เพิ่มเตมิอีกดวย     
     เปดเทอมแลวเขามาสืบคนกันไดเลยคะ http://library.nida.ac.th 

 
   ABI/INFORM Complete  
 
   ACM Digital Library   
 
   Academic Search Complete  
   
   American Chemical Society Journal  
 
   Computers & Applied Science Complete  
 
   EBSCO Discovery Service Plus Full Text  
 
   Education Research Complete  
 
   Emerald Management (EM92)  
 
   H.W. Wilson (12 Subjects)  
 
   IEEE/IET Electronic Library  
 
   Proquest Dissertations & Theses Global  
 
   Science Direct 
 
   SpringerLink - Journal   
 
   Web of Science  

http://www.sciencedirect.com/
http://search.proquest.com/abicomplete/index
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=86e9368d-d4f8-4f43-9ca8-b3e55577c217%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4212
http://pubs.acs.org/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=b77ceca4-9537-4413-b5ef-c7046dbb5cd9%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4212
https://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731363C3635873736358632153E0228E361D36213679368E322E339133503&IsAdminMobile=N&encid=22D731263C5635273776359632753C37380371C372C377C378C372C379C375C33013
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=167938e8-0d6e-4b5c-915a-0f1cad8b5b5c%40sessionmgr4001&vid=0&hid=4212
http://www.emeraldinsight.com/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=44809
http://link.springer.com/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=S1ETwxPHTCRXjXORwKZ&preferencesSaved=
http://www.ebscohost.com/wilson


 

 

ถามมา ตอบไป 

หนังสือจะครบกําหนดสง แตยังอานไมจบ / ไมมีเรียนในชวงนี้ / ไมมีเวลาไปคืน จะทําอยางไร  

  การคืนหนังสือหากเกินกําหนดสงจะมีอัตราคาปรับตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
เชน หนังสือทั่วไป คาปรับ 5 บาท/เลม/วัน รายละเอียดการยืมและคาปรับ ดูเพิ่มเติมไดที่     
เว็บไซตหองสมุด เขาเมนูแนะนําสํานัก > ขอมูลทั่วไป > กฎระเบียบ ขอบังคับ กรณีที่คืนหลังวันหยุด 
หองสมุดจะคิดคาปรับนับรวมวันหยุดดวย เพื่อรักษาสิทธิ์ใหกับผูจองใชทรัพยากรสารสนเทศตอจะได
ไมเสียสิทธิ์ในการใชในชวงวันหยุด       รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถยืมตอผานอนิเทอรเน็ตไดดวยตนเอง จาํนวน 2 คร้ัง (หากไมมีผูใชจองตอ) 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
1. จากเว็บไซตสํานักบรรณสารการพัฒนา http://library.nida.ac.th 
2. คลิกไอคอน Borrower (ดานลางของหนาเว็บ) 
3. ใส รหัสนักศึกษา / รหัสสมาชิก และ PIN # 
4. คลิก Check Out  
5. เลือกรายการที่จะยมืตอ 
6. คลิก Renew 
7. หากดําเนินการสําเร็จระบบจะเปลี่ยนวันกําหนดสงใหโดยอัตโนมัต ิ
8. หากไมสําเร็จ ระบบจะมีคําเตือนเปนสีแดง  
   รายละเอียดเพิ่มเติม  

การคิดคาปรับหนังสือ หากติดชวงวันหยุด จะคิดคาปรับอยางไร 

Ask a LibrarianAsk a Librarian  

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/about-us/information/rule-th
http://library.nida.ac.th/2015/images/PDF/Renew.pdf



