
 

 

คณะทาํงานประชาสมัพนัธ์ สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 6 
(พ.ย.-ธ.ค. 2558) ข่าวบรรณสารข่าวบรรณสาร  

  ห้องสมุดนิด้าได้นําระบบเทคโนโลยีใหมม่าใช้งานกับ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือมากย่ิงขึ้น ขณะนี้ทั้ง
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกําลังขะมักเขม้นในการ
ติดต้ังและทดสอบการใช้งาน อาจทําให้ผู้รับบริการอาจไม่ได้
รับความสะดวกในการค้นหาหนังสือบ้าง จึงต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

 ดังน้ันเพ่ือให้ผู้รับบริการทุกทา่นได้รู้จักกับเทคโนโลยี
ใหม่ของห้องสมุดเรา จึงขอแนะนําระบบใหม่น้ีสักเล็กน้อย
ก่อนใช้งานจริงในเร็วๆ น้ีแน่นอนค่ะ  

 RFID ย่อมาจากคําว่า Radio Frequency          
Identification  มลีักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID 
Tag) ทีส่ามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง 
เพ่ือตรวจ ติดตาม และบันทกึข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนําไป
ฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น หนังสือ เพ่ือสามารถ
ติดตามข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ รวมทั้งตําแหน่ง
ที่ต้ังของหนังสือโดยใช้เครื่องอ่านสัญญาณคลื่นวิทยุในการ
อ่าน ทําให้ทราบได้ว่าหนังสือบนช้ันอยู่ในตําแหน่งใด      
ผิดตําแหน่งหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการหาหนังสือไม่
พบบนช้ัน นอกจากน้ียังนํามาใช้ในกระบวนการยืมคืน
หนังสือด้วยตนเอง เน่ืองจาก RFID เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ส่งข้อมูลทุกอย่างผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ  ดังน้ันการอ่านข้อมูล
จากป้าย RFID จึงไม่ต้องเปิดหนังสือเพ่ืออ่านข้อมูลเพียงแค่
วางหนังสือให้อยู่ในตําแหน่งของเครื่องอ่านก็สามารถอ่าน
ข้อมูลได้ครั้งละหลายๆ เล่ม อีกทั้งผู้ใช้สามารถยืมและคนื
หนังสือได้ด้วยตนเองที่เครื่องยืมคืนอัตโนมัติ และเมื่อมีการ
ยืมคืนผ่านเทคโนโลยี RFID ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
จะถูกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันท ี

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

ห้องรับแขกห้องรับแขก  

       
    
 

Calendar 

พฤศจิกายน 2558 
24 พ.ย. Mobile Library โรงเรียนโสมาภานุสสรณ ์
28, 29 พ.ย. ขยายเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. 

ธันวาคม 2558 
 
1 ธ.ค.  Mobile Library โรงเรียนโสมาภานุสสรณ ์
8 ธ.ค.  Mobile Library โรงเรียนถนอมบุตร 
15 ธ.ค. Mobile Library โรงเรียนเคหะชุมชนร่มเกล้า 
31 ธ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันสิ้นปึ 
5, 6, 12, 13 ธ.ค.   ขยายเวลาเปิดบริการถึง 22.00 น. 
7, 10 ธ.ค.  เปิดบริการพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์และ 
   วันหยุดชดเชย เวลา 09.00-17.00 น. 

กันยายนกันยายน--ตุลาคม 2558 หน่วยงานภายนอกตุลาคม 2558 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

  7 ต.ค. 2558 H.E.Mr.Chudi Okafor 
เอกอัครราชทูตจากสหพันธ์สาธารณรฐัไนจีเรีย 
ประจําประเทศไทยเยือนสถาบันและเย่ียมชม
ห้องสมุด  

  10 ต.ค.58 คณะผู้บริหารจาก Indiana University  เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 

 

  26 ก.ย. 2558 กลุ่มงานส่ือสารฯ นิด้า นํา 
ชาวบ้านจากชุมชนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เข้าศึกษา  

ดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุด 



 

 

Ac vi esAc vi es
 18 ก.ย. 2558 ห้องสมุดร่วมออกบูธในงาน 
NIDA Open House 2015 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมแจก
ของรางวัล 

  วันที่ 7, 10, 14 ก.ย. 2558 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรม
ชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุด โดยเชิญนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจากโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
และฟังบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเรียนรู้สู่
ความสําเร็จในอนาคต” ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมิน- 
ทราธิราช โดยมีคุณณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ นักศึกษาปริญญาเอก 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็น
วิทยากร 

  22 ก.ย. 2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความรว่มมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบปีที่ 4 ของห้องสมุด 4 สถาบัน คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสํานักบรรณ
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 



 

 

Ac vi esAc vi es
  วันที่ 15, 21, 29 ต.ค. 2558 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรม Mobile Library สําหรับลูกหลานบุคลากรนิด้า 
ณ ช้ัน 1 อาคารชุบ กาญจนประกร 
 



 

 

การยืมตอ่ด้วยตนเองผา่นอนิเทอร์เนต็การยืมตอ่ด้วยตนเองผา่นอนิเทอร์เนต็  
RenewRenew  

หน้าเว็บห้องสมุด http://library.nida.ac.th คลิกที่ Renewal  

Sign in เข้าระบบโดยพิมพ์รหัส ได้แก่ NetID หรือ รหัสนักศึกษา (Student ID) หรือ รหัส
สมาชิกห้องสมุด (Library ID) หรือ เลขประจําตัวประชาชน (กรณีบุคลากรของสถาบัน) 
จากน้ันใส่รหัสผ่านในช่อง Pin# or Password 



 

 

การยืมตอ่ด้วยตนเองผา่นอนิเทอร์เนต็การยืมตอ่ด้วยตนเองผา่นอนิเทอร์เนต็  
RenewRenew  

เข้าสู่หน้าของสมาชิกแล้วทําตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คลิก My Account 
2. ทําเครื่องหมาย / หน้ารายการท่ีต้องการยืมต่อ 
3. คลิก Renew Selected กรณียืมต่อบางรายการ หรือเลือก Renew All   

หากต้องการ Renew ทุกรายการท่ียมื 

หาก Renew สําเร็จ วันที่ครบกําหนดส่ง (Due Date) จะเปล่ียนไป 

1 

2 
3 

สอบถามเพิม่เติม 
Tel. : 027273737, 023775481 
E-mail : services@nida.ac.th 
           services.nida@gmail.com 
Line ID : NIDA_Library  



 

 

Database UpdateDatabase Update  

  
 

 
 

 

  
 

http://www.oxfordscholarship.com 

http://portal.igpublish.com/iglibrary 



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีใกล้จะมาถึงน้ี ห้องสมุดจัด
กิจกรรมสําหรับสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ร่วม
เทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดย
การโพสต์ ขอ้ความ เชิญชวนปั่นจักรยานเพื่อ
พ่อ เพื่อเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ หรือ การบอกรักพ่อ ผ่านจอ    
Digital Memo Board (หน้าประตูทางเข้า
ห้องสมุดช้ัน 2 อาคารบญุชนะ อัตถากร) 
ข้อความใดโดนใจกรรมการจะได้รับรางวัลเป็น
กระเป๋าแบรนด์ Marc Jacobs สุดเก๋  จํานวน 
3 รางวัล  เร่ิมโพสตต์ั้งแต่ 9 พ.ย.—31 ธ.ค. 
2558   
  รายละเอียดเพิ่มเติม                             
http://library.nida.ac.th และประกาศผลผู้ท่ี
ได้รับรางวัล 8 ม.ค. 2559 ทางเว็บไซต์ และ 
Facebook : Nidalibrary 



 

 

ถามมา ตอบไป 

ถ้าทราบชื่อวารสารจะคน้ว่ามีในห้องสมุดหรือไม่ ค้นท่ีไหน อย่างไร  

จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ในช่อง NIDA Search เลือก Browse Search แล้วเลือก By title พิมพ์ชื่อ
วารสารในชอ่งว่าง คลิก Browse จากหน้าจอผลการค้น คลิกที่ Details เพ่ือดูรายละเอียดของวารสารว่า ปีที 
ฉบับที่ ที่ต้องการอยู่ที่ใด  

Ask a LibrarianAsk a Librarian  

หน้าจอผลการค้น คลิกที่ Location ในช่อง Location จะระบุว่าหนังสืออยู่ที่ชั้นใด เช่น MAIN Library 
Book Shelves, FL.4 (แต่อย่าลืมดู Status ด้วยวา่ On Shelf หรือไม่)  

หนังสืออยู่ท่ีชั้นไหนจะรู้ได้อย่างไร  

สําหรับสมาชิกภายในไม่ต้องเช่า ขอยืมได้ฟรีเพ่ือการเรยีนการสอน จะยืมดูที่ห้อง Multimedia หรือจะยืม
กลับบ้านก็ได้ ยืมได้ 2 เรื่อง 7 วัน  

DVD ภาพยนตร์ท่ีจัดแสดงไวต้้องเช่าในราคาเท่าไร  


