
 

 

คณะทาํงานประชาสมัพนัธ์ สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 
(ม.ีค.-เม.ย. 2558) ข่าวบรรณสารข่าวบรรณสาร  

  ขอต้อนรับท่านผู้อ่านเข้าสู่ช่วง
ฤดูร้อนของประเทศเรา แม้ว่าช่วงน้ี
จะเป็นช่วงที่อุณหภูมอิาจสูงถึงที่สุด 
แต่ข่าวสารของเราอาจจะทําให้ท่าน
ชุ่มช่ืนเย็นสบายข้ึนมาได้บ้าง 

 ในรอบเดือนเมษายนน้ีเป็นเดือน
ที่มีความสาํคัญอย่างยิ่งคือ วันคล้าย
วันพระราชสมภพครบ 5 รอบ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 
เมษายน 2558 ซึ่งหอ้งสมุดได้จัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และ  
จัดฉายวีดิทัศน์พระราชประวัติตลอด
ทั้งเดือนเมษายน ณ บริเวณช้ัน 2 
นอกจากน้ียังมีวันครบรอบวัน  
สถาปณาสถาบัน 49 ปี ในวันที่ 1 
เมษายน 2558 ซึ่งสถาบันได้จัดพิธี
วางพานพุ่มสดุดี และจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ เร่ือง “พัฒน 
บริหารศาสตร์โลกาภิวัตน์และการ
พัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

ห้องรับแขกห้องรับแขก  

       
    
 

Calendar 
มีนาคม 2558 
2-11 มี.ค. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH  
  ในแต่ละ Module สําหรับบุคลากร 
4 มี.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันมาฆบูชา 
19 มี.ค. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 
26 มี.ค. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 

เมษายน 2558 
6 เม.ย. ปิดบริการเน่ืองในวันจักรี 
11-15 เม.ย. ปิดบริการเน่ืองในวันสงกรานต์ 
2 เม.ย. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 
9 เม.ย. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 
23 เม.ย. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 
30 เม.ย. Mobile Library อาคารจอดรถช้ัน 1 

27 ม.ค. 2558 รศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
นําคณะผู้บริหาร
จากบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) 
เข้าเยี่ยมชม
ห้องสมุด 

16 ม.ค. 2558 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
นําคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฉางโจว 

ประเทศจีน 
เข้าเยี่ยมชม
ห้องสมุด 

มกราคมมกราคม--กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานภายนอกกุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 17 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 17 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

23 ก.พ. 2558 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นํานักศึกษาจากประเทศศรีลังกาเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 



 

 

Ac vi esAc vi es

26 ก.พ. 2558 กิจกรรม NIDA Awareness 2015 and ASEAN+6 จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ณ ด้านหน้าอาคารนวมินทราธริาช โดยห้องสมุดได้ร่วมแต่งกายตามแบบของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับ Do’s and Don’t in Laos 

5-12 และ 15-22 ก.พ. 2558 การศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศตุรก ี

10 ม.ค. 2558 โครงการส่งของขวัญและ
กําลังใจในวันเด็กแห่งชาติ 2558               
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  
ซัมเมอร์หรรษา มหาสงกรานต์ซัมเมอร์หรรษา มหาสงกรานต์  

  เชิญชวนสมาชิกห้องสมดุ 
ร่วมกจิกรรมด้วยการโพสตข้์อความในธีมความสนุกสุด
หรรษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 น้ี ผ่าน Digital 
Memo Board (จอ Touch Screen ด้านขวามือ หน้า
ประตทูางเข้าห้องสมุด) ผูท้ี่โพสต์ข้อความโดนใจกรรมการ
ลุ้นรับรางวัล Power Bank (2,600 mAh) สุดเก๋ในรูป
พวงกุญแจ จํานวน 3 รางวัล 



 

 

นิทรรศการดีดีนิทรรศการดีดี  
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  

  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าทางเข้าห้องสมุด ชั้น L อาคาร      
บุญชนะ อัตถากร นิทรรศการจัดต้ังแต่ 23 มีนาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 
และจัดฉายวีดิทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่าน  
จอ Digital Notice Board (จอใหญ่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ) และจอ
แอลซีดีมุมราชวงศ์จักรี (หน้าห้องจดหมายเหตุ) โดยจัดฉายตลอดเดือนเมษายน  
และในวันที่ 2 เมษายน บุคลากรห้องสมุดรวมใจใส่เส้ือสีม่วง ถวายความเคารพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในปีมหามงคลนี้ 
และร่วมลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องโถงช้ัน L อาคาร
บุญชนะ อัตถากร 



 

 

NIDA Mobile LibraryNIDA Mobile Library  

ปิดเทอมแล้วจ้า... พบกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมดีๆ สําหรับน้องๆ หนูๆ ท่ีเป็น
บุตรหลานของชาวนิด้า ในโครงการ “สวัสดิการให้บริการดูแลเด็กในช่วงปิด
ภาคเรียน 2/2557” ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยห้องสมุดนิด้าก็
มาร่วมจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้กับน้องๆ เป็นประจํากับ NIDA Mobile Library 
ปิดเทอมคร้ังนี้เราจะไปพบน้องๆ ในทุกวันพฤหัสบดี เร่ิมต้ังแต่ 19 มีนาคม 
2558 นี้เป็นต้นไปนะจะ๊ 

 

 

 

 



 

 

NIDA Book Fair 2015NIDA Book Fair 2015  

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันฯ เลือก
ซ้ือหนังสือดีมีคุณภาพในราคา
ย่อมเยา จากร้านหนังสือชั้นนํา 
มากมาย  ท้ังหนังสือวิชาการ
ทุกสาขาวิชา หนงัสือท่ัวไป  
หนังสืออ่านเล่น นวนิยาย ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ  และยังสามารถเสนอ
ให้จัดซ้ือเข้าห้องสมุดได้อีกด้วย  
แล้วพบกัน ณ ชั้น L อาคาร
บุญชนะ อัตถากร เรารอคุณ
อยู่นะคะ ^^ 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชา มีบทความกว่า 63 ล้าน
บทความ มีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชือ่ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง 
Peer-Reviewed จํานวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบบัเต็ม 6,944 ฉบับ 

  ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาข้อมูลใน
การสํารวจโลกในทุกแงมุ่ม ในรูปแบบ
ของ Virtual Library ผา่นทางออนไลน์ 
ค้นง่ายผ่านช่อง Search สามารถค้น
ข้อมูลย้อนหลังได้ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1888-
ปัจจุบัน 

http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE 

http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA 




