
 

 

คณะทาํงานประชาสมัพนัธ์ สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 3 
(พ.ค.-ม.ิย. 2558) ข่าวบรรณสารข่าวบรรณสาร  

  ห้องสมุดดําเนินการเปลี่ยนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเดิม (Horizon) สู่ระบบ
ใหม่ (ALEPH) และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  

     ผู้ใช้บริการจะได้พบการแสดงผลหน้าจอ
รูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึง่ในช่วงแรก
อาจจะไม่คุ้นตาบ้าง ดังน้ันข่าวบรรณสาร
ฉบับน้ีจึงขอแนะนําการใช้งานเบื้องต้น ซึ่ง
เป็นสิ่งทีผู่้ใช้บริการสามารถจัดการได้ด้วย
ตนเอง ได้แก่ การจองทรัพยากรสารสนเทศ 
(Hold) และการยืมต่อ (Renew) และหากมี
ปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่                                                
 โทร. 02-7273737                              
 E-mail : services.nida@gmail.com            
 Facebook : Nidalibrary                       
 Line ID :  NIDA_Library 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th


 

 

ห้องรับแขกห้องรับแขก  

       
    
 

Calendar 
พฤษภาคม 2558 
4-5 พ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันฉัตรมงคล 
13 พ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันพืชมงคล 
18 พ.ค. อบรมฐานข้อมลู Bankscope 

 
มิถุนายน 2558 
1 มิ.ย.  ปิดบริการเน่ืองในวันวิสาขบูชา 
26 มิ.ย. เสวนา เรื่องขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484-2488 :  
  ความรักชาติที่ควรจดจํา ณ ห้องประชุม ดร.สมศักด์ิ  
  และคุณหญิงปัทมา ลสีวัสด์ิตระกูล 

20 ม.ีค. 2558 ผู้เข้าสัมมนาจากงานประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2557 ของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 

1 เม.ย. 2558 Dr.Mohamed Mustafa bin Ishak and delegates จาก Universiti Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 

มีนาคมมีนาคม--เมษายน 2558 หน่วยงานภายนอกเมษายน 2558 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

30 มี.ค. 2558 บุคลากรจากสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เทพสตรี เข้า
เยี่ยมชม
ห้องสมุด 



 

 

Ac vi esAc vi es
7 เม.ย. 2558 ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม 
ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพฒันา  
นําทีมบุคลากรถวายพระพรเนื่องในวนั
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

24 ม.ีค. 2558 โครงการอบรมเทคนิคการเขียน
บทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 
โดย ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธิ์ แสงบุญ คณบดีคณะภาษา 
และการส่ือสาร 

 

22-25 เม.ย. 2558  งาน NIDA Book Fair 2015 ณ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร ซ่ึงได้รับ    
ความสนใจจากคณาจารย ์นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นอย่างมากในการเสนอรายช่ือ
หนังสือให้ห้องสมุดจัดซ้ือเพ่ิมเติม 
 



 

 

การใช้งานระบบใหม่การใช้งานระบบใหม่  

1. กรณีท่ีไม่ได้ Sign in ระบบจะแจ้งให้ทําการ Sign in ก่อน จึงจะสามารถทําการจองหนังสือได้ 

2. หากทําการ Sign in เรียบร้อยแล้ว Request Options จะถูกเปลีย่นเป็น Hold 

3. เลือกเลม่ท่ีต้องการจอง และคลิกปุ่ม Hold ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของรายการ
นั้น ให้คลิกปุ่ม Hold เพื่อยืนยันการจอง 



 

 

การใช้งานระบบใหม่การใช้งานระบบใหม่  

4. หากสามารถทําการจองได้เรียบร้อย ระบบจะแจ้งข้อความ “Action Succeeded” 

5. สามารถตรวจสอบรายการที่จองได้จากข้ันตอน ดังนี้  
   Sign in ท่ี My Account   
 
  เลือก Tab Request 
 
  ระบบจะแสดงรายการจอง 
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1. ต้องทําการ sing in บนระบบก่อน จากนั้นคลิกที่ My Account  
เลือก Tab Loans   ระบบจะแสดงรายการยืม 

การใช้งานระบบใหม่การใช้งานระบบใหม่  

2. สามารถตรวจสอบสถานะรายการว่าสามารถยืมต่อได้หรือไม่  
จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ    และคลิกปุ่ม Renew Selected 

3. หากสามารถยืมต่อได้เรียบร้อย ระบบจะแจ้งข้อความ “The renewal       
request was successfully submitted” พร้อมท้ังเปล่ียนวันกําหนดส่งใหม่ 
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Database UpdateDatabase Update  

ฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดบอกรับ (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559)  
      1. WestlawNext 
 2. Lexis 
ฐานข้อมูลทดลองใช้ของบริษัท EBSCO (ทดลองใช้ถึง กุมภาพันธ์ 2559) 
 1. LEGAL Collection 
 2. LEGAL Source 

http://www.lexisnexis.com/ap/auth/?customer=NIDA
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=05aed821-c40d-4784-8328-2f29e98fd834%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4102
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=83842bcd-6805-473a-b3ff-559c5f21daca%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4102
https://1.next.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=NIDA-1000&__lrguid=i04d228e0767e48dca82b829034988eb7&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://1.next.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=NIDA-1000&__lrguid=i04d228e0767e48dca82b829034988eb7&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
http://www.lexisnexis.com/ap/auth/?customer=NIDA
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=05aed821-c40d-4784-8328-2f29e98fd834%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4102
http://eds.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=83842bcd-6805-473a-b3ff-559c5f21daca%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4102


 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

  ข่าวดีสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันใกล้บ้าน แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว” โดยเน้ือเร่ืองเป็น
การแนะนําห้องสมุดในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง และนิด้า      
มิวเซยีม ซึง่จัดทําเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไมเ่กนิ 10 นาท ี  
  นักเรียนจดัต้ังทีมไม่เกิน 5 คน แล้วสมัครเข้ามาพร้อมเขียนมมุมองของนักเรียน
ที่มีต่อนิด้า ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีม จะได้
เข้าร่วมโครงการฯ โดยห้องสมดุจะจัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างภาพยนตร์สั้น
เบ้ืองต้นให้แก่น้องๆ ก่อนลงมอืทําจริง แล้วอัพโหลดผลงานลงบน Youtube และนับ
จากยอดผูเ้ข้าชม (View) ทีมทีช่นะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา  จํานวน 
4 รางวัล 
 
 รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://
library.nida.ac.th และ Facebook : Nidalibrary 
หรือ ติดต่อคุณกันตยา โทร. 02-7273833  และ  
คุณณัฐกิจ โทร. 02-7273834 


