
 

 

คณะทาํงานประชาสมัพนัธ์ สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 4 
(ก.ค.-ส.ค. 2558) ข่าวบรรณสารข่าวบรรณสาร  

เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2558 ท่ีผ่านมาห้องสมุดเป็น
เจ้าภาพจัดงานและจัดเสวนา เร่ือง “ขบวนการ
เสรีไทย พ.ศ. 2484-2488 : ความรักชาติท่ีควร
จดจํา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้
ความสําคัญถึงขบวนการเสรีไทย และในฐานะท่ี
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงได้จัดแสดงมุม
หนังสือเสรีไทยเพื่อให้สมาชิกและประชาชน
ท่ัวไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขบวนการเสรี
ไทยได้รับรู้และเข้าถึงบรรยากาศ อารมณ์ ความ 
รู้สึก ความอดทน ความเสียสละ ความพยายาม 
และความเหนื่อยยากเพื่อประเทศชาติของวีรชน
ไทยในอดีต และท่ีสําคัญภายในงานเสวนาได้รับ
เกียรติจากผู้ท่ีทํางานให้กับขบวนการเสรีไทย
โดยตรง และทายาทของเสรีไทยท่ีล่วงลับไป
แล้วมาบอกเล่าประสบการณ์และความ
ภาคภูมิใจในสิ่งท่ีบรรพบุรุษได้ลงมือทําเพื่อ
ประเทศชาติ ซึ่งทําให้ประเทศไทยเป็นผู้ไม่แพ้
สงคราม รัฐบาลไม่ต้องยอมจํานน กองทัพไทย
ไม่ต้องวางอาวุธ และดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึด
ครอง นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาติ ทําให้อนุชนรุ่นหลังได้  ซึมซับถึง
ความรู้สึกรักชาติ การทํางานท่ีต้องแลกด้วยชวีิต 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศ 
และในงานเสวนาได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 
องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

ห้องรับแขกห้องรับแขก  

       
    
 

Calendar 
กรกฎาคม 2558 
3 ก.ค.  โครงการพัฒนาบุคลากรงานบรกิารห้องสมุดและการ 
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
  หัวข้อ  "มา Read and Learn เพ่ือสร้าง Happy  
  Workplace กันดีกว่า" 
30-31 ก.ค. ปิดบริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 
สิงหาคม 2558 
1-31 ส.ค. นิทรรศการ 50 ปี อาเซียน  
  ณ ช้ัน 1 อาคารนวมินทราธิราช  
12 ส.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

1 พ.ค. 2558 สํานักสิริพัฒนานําผู้เข้าอบรม
หลักสูตรแรงงานจากกระทรวงแรงงานประเทศ
เมียนมาร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 

17 ม.ิย. 2558 กลุ่มงานกจิการนานาชาติ นํา
ผู้เข้าร่วมโครงการ Summer Camp ครั้งท่ี 4 หัวข้อ 
“Sufficiency Economy for Sustainable       
Development” ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติ จํานวน     
100 คน เข้าเยี่ยมชม 

พฤษภาคมพฤษภาคม--มิถุนายน 2558 หน่วยงานภายนอกมิถุนายน 2558 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 15 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 15 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

19 พ.ค. 2558 คณะผู้บรหิารจากสถาบันปัญญา
ภิวัฒน ์และ CP All เยี่ยมชมห้องสมุด 

22 ม.ิย. 2558 กลุ่มงานส่ือสารองค์การฯ นําคณะ
ผู้เข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นําสู่อาเซียน 
ครั้งที่ 2" จํานวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 



 

 

Ac vi esAc vi es
  30 มิ.ย. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การผลิตภาพยนตร์สั้น"  ในโครงการส่งเสริม การ
อ่านและบริการชุมชน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เบ้ืองต้นในการผลิตภาพยนตร์สั้นก่อน การ
ประกวดจริง ซึ่งมีทีมนักเรียนเข้าร่วม ทั้งหมด 8 
ทีม จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยม         
บ้านบางกะปิ 3 ทมี โรงเรียนพระมารดานิจจา   
นุเคราะห์ 4 ทมี และโรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ทีม 

  15-24 มิ.ย. 2558  นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล และนางบุษกร แก้ว
พิทักษ์คุณ ได้เข้าร่วมโครงการ  SAKURA Exchange  
Program in Science      
จัดโดย The Center for 
Southeast Asian Studies, 
Kyoto University เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพสําหรับ
นักวิจัย และบรรณารักษ์ โดย
ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้าน
การอนุรักษ์เอกสารของห้องสมุด ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

  26 ม.ิย. 2558 งานเสวนา “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ. 2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจํา” 
และนิทรรศการขบวนการเสรีไทย ณ อาคารสยามบรมราชกุมาร ี



 

 

ค้นหนังสือจากระบบหอ้งสมุดใหม่อย่างไร ค้นหนังสือจากระบบหอ้งสมุดใหม่อย่างไร ??  

  เทคโนโลยีการค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่ สามารถสืบค้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกฐานท่ีห้องสมุด
บอกรับ พร้อมท้ังแสดงผลการสืบค้นใน 1 หน้าจอ เป็นเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศ ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลเพียงคร้ังเดียว แต่จะได้รับข้อมูลจากหลาย
แหล่งข้อมูลพร้อมกัน จึงได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน ครอบคลุมสื่อทุกประเภทท่ีห้องสมุดมี โดยการ
สืบค้นเพียงคร้ังเดียว ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกฐานท่ีห้องสมุดมีในระบบออกมา ไม่ต้อง
เสียเวลาเขา้สืบค้นในแต่ละฐานข้อมูล โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้ 

1. เลือก NIDA Search 

2. พิมพ์คําคน้ และกดปุ่ม Search  หาก
ต้องการเลือกช่องทางการสืบค้นเฉพาะ ดังนี้ 
 * Library Catalog ค้นเฉพาะหนังสือที่
อยู่ในห้องสมุดเท่านั้น 
 * e-Resources ค้นเฉพาะส่ือท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ คือ e-Books, e-Theses,         
e-Journals 
 * NIDA Repository ค้นเฉพาะในคลัง
ปัญญาของสถาบัน ได้แก่ ตําราเรยีน งานวิจัย 
บทความของอาจารย์นิด้า วิทยานิพนธ ์การ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และบทความ
เกี่ยวกับนิด้า เป็นต้น 

3. หากผลการสืบค้นมีจํานวนมากเกินความ
ต้องการ สามารถจํากัดผลได้โดยเลือกจาก Refine 
by Results ด้านซ้ายมือ 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

Emerging Markets Case Studies Collection 
 
ฐานข้อมูลกรณีศึกษาด้านธุรกิจ 
และการจัดการ เพื่อประกอบ 
การเรียนการสอน กรณีศึกษา 
ต่างๆ เขียนโดยบุคลากรใน 
วงการหรือเกี่ยวข้องกับสาขา 
วิชานั้นๆ จากหลายประเทศ  
ประกอบด้วย 
  
 Emerging Markets Case Studies 
 
 
 

 The CASE Journal 

1 

2 

1 

2 

http://www.emeraldinsight.com/page/casestudies
http://www.emeraldinsight.com/topic/cs_all?sortBy=Ppub
http://www.emeraldinsight.com/loi/tcj


 

 

Database UpdateDatabase Update  

  ฐานขอ้มูลทดลองใช้จาก สกอ.  

1. Academic OneFile 
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ นิตยสาร 
หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วีดิโอ และ
คลิปเสียง ซึง่เป็นข้อมูลสหสาขาวิชา 
ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี ค.ศ. 1980-
ปัจจุบัน 

2. National Geographic        
Virtual   ฐานข้อมูลจากสมาคม     
National Geographic ประกอบด้วย
หนังสือ นิตยสารท้ังฉบับปกติและฉบับ 
Traveler แผนท่ี รูปภาพ และวีดิโอ 
สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้ 
และค้นย้อนหลังได้ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน 

3. Gale Virtual Reference     
Library  ฐานข้อมูลหนังสือสาขาวิชา
ต่างๆ เช่น Business, Environment, 
History,  Information and Publish-
ing, Law, Medicine, Nation and 
World, Religion, Science, Social 
และ Technology 

http://infotrac.galegroup/itweb 

http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?userGroupName=uninet14
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE&u=uninet14&authCount=1
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL&u=uninet14&authCount=1
http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive?p=NGMA&u=uninet14


 

 

กิจกรรมด๊ีดีกิจกรรมด๊ีดี  

กิจกรรม “Memo to My    
Beloved Mommy” เป็น
กิจกรรมบอกรักแม่ผา่นจอ  
Digital Memo Board ของ
ห้องสมุด ซึ่งอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าห้องสมุดช้ัน 2  
 สําหรับสมาชิกเท่าน้ัน โดย
ใช้บัตรนักศึกษาเพ่ือเข้าระบบ
โพสต์ข้อความ  ข้อความใดโดน
ใจกรรมการจะได้รับรางวัลเป็น
ของที่ระลกึสุดเกจ๋ากประเทศ
ญ่ีปุ่น จํานวน 3 รางวัล สงวน
สิทธิ์การโพสต์ 1 ท่าน ต่อ 1 
ข้อความ 
 เร่ิมต้ังแต่ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 
2558 ประกาศผลรางวัล วันที่ 
4 ก.ย. 2558 ทาง         
http://library.nida.ac.th 
และ Facebook : Nidalibrary 

คลิก Personal Memo 
(ด้านล่างซ้ายมือของจอ) 

วางบัตรสมาชิกท่ีเคร่ือง
อ่านบัตร (ด้านขวามือ
ของจอ) 

เข้าระบบแล้ว คลิกเมนู 
Create เพือ่สร้าง 
Memo 

พิมพ์ Subject, Message, เลือก Color     
Texture ท่ีต้องการ และ คลิก Public        
เพื่อกําหนดระยะเวลาที่ Memo แสดง       
โดยต้องกําหนด  
* Start date = วันที่โพสต์  
* Expire date = วันที่ 30 กันยายน 2558 
* จํากัดการโพสต์ 1 ท่านต่อ 1 โพสต์* 

1 

คลิก Sent เพื่อส่ง  
Memo เม่ือเจ้าหน้าท่ี  
Approve แล้ว ข้อความของ
คุณจะแสดงบนหน้าจอ 

2 

3 

4 

5 



 

 

ถามมา ตอบไป 

เพราะเหตุใดจึงส่ังพิมพ์งานจาก Print Wifi ไม่ได้ ทั้งๆ ที่ยังมีเงินอยู่ ? 

 ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา นักศึกษาต้อง Login เข้าระบบพิมพ์งาน ด้วย user@stu 
เท่านั้น เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) ได้ปรับระบบ NetID ของนักศึกษาจาก @grads เป็น @stu 
แล้ว โดยกําหนดชื่อ User ใหม่เป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย ช่ือนักศึกษา.นามสกุล 3 หลัก เช่น  
pakorn.tha@stu.ac.th โดยโควต้าเงินในระบบเก่าจะย้ายเข้าในระบบใหม่โดยอัตโนมัติ 

Ask a LibrarianAsk a Librarian  

 นักศึกษาใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปจะได้รับ 
Username และ Password จากกองบริการการศึกษาหลงัจาก
ลงทะเบียนเรียนแล้ว 
 นักศึกษาเก่า ต้องเข้าระบบบริการการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา http://reg.nida.ac.th แล้วเข้าเมนู เขา้สู่ระบบ 
ป้อนรหัสประจําตัวและรหัสผ่านเดิม แล้วกด Login  

ในระบบจะกําหนด User ใหม่ให้เป็น ช่ือนักศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ.นามสกุลอักษร 3 หลัก เช่น pakorn.tha 
นักศึกษาต้องเข้าไปกําหนดรหัสผา่นด้วยตนเองตามรูป 
 หากลืม Password เข้าเมนู เข้าสู่ระบบ และกด
ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน ด้านซ้ายมือ จะมีหน้าจอให้ใส ่user 
พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากน้ันกด ตกลง 
ระบบจะส่ง Link ไปยัง E-mail ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้ซึ่ง
เป็น E-mail ทั่วไปที่ไม่ใช่ของนิด้า แล้วเข้าไปยัง E-mail ของตนเพ่ือกด Link ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน 

user@stu ได้มาจากไหน ? 

 




