
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.-ก.พ. 2559) 

   สวัสดีปีใหม่ 2559 ข่าวบรรณสารของเรา
ก้าวสู่ปีที่ 6 แล้ว ในปีใหม่นี้ห้องสมุดขออํานวยพร
ให้ผู้อ่านทุกท่าน มีแต่ความสุข ความสบายใจ ส่ิงที่
ต้ังใจทําในปีใหม่นี้ขอให้บรรลุผลสําเร็จทุกๆ เรื่อง 
ขอปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นส่ิงดีๆ ให้กับตนเอง 
และคนรอบข้าง ส่ิงท่ีไม่ดีให้มันผ่านไป และนํามา
เป็นบทเรียนในการดําเนนิชีวิตในอนาคต        

 ห้องสมุดกม็ีการเริ่มต้นส่ิงท่ีดีๆ ส่ิงสร้างสรรค์ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการทุก
ท่าน ห้องสมุดได้นําเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ
มาให้บริการ ณ บริเวณทางเข้า-ออก ชั้น 2  
สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยการวางบัตร
สมาชิก และหนังสือบนแท่นวาง ระบบจะทําการ
ยืมให้โดยมีรายละเอียดแจ้งทางหน้าจอว่ายืม
หนังสือเล่มใดบ้าง และรอรับสลิปการยืม  หากท่าน
ต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ด้วยตนเองที่ตู้รับ
คืนอัตโนมัติ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น L  และ
ในอนาคตหากมีผู้ใช้บริการมากข้ึนอาจเพ่ิมจุดติดต้ัง
ตู้รับคืนในอาคารอ่ืนด้วย เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่สมาชิกโดยไม่ต้องเดินทางมาถึงอาคารห้องสมุด 
หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือได้เลยค่ะ 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 
 มกราคม 2559 

1 ม.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันปีใหม ่
7 ม.ค.  งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและ 
  มหาบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร  
  ครั้งที่ 36 ห้องสมุดเปิดบริการฟรีแก่  
  บุคคลภายนอกถึงเวลา 18.00 น. 
20-26 ม.ค. ปิดบริการเน่ืองจากบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
  ห้องสมุด ณ ประเทศอิตาลี 

 กุมภาพันธ์ 2559 
2 ก.พ.  โครงการชวนน้องเย่ียมชมห้องสมุด จากโรงเรียน 
  มัธยมบ้านบางกะปิ 
3-6 ก.พ. Book Fair 2016 ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร 
 

พฤศจิกายนพฤศจิกายน--ธันวาคม 2558 หน่วยงานภายนอกธันวาคม 2558 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 16 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 16 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

9 พ.ย. 2558 Mr.Shawn Reynolds จาก Indiana    
University เขา้เย่ียมชมห้องสมุด 

10 พ.ย. 2558 บุคลากรจากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

2 ธ.ค. 2558 คณะผู้บริหารจาก Clarkson University 
ประเทศสหรฐัอเมริกา เย่ียมชมหอสมุดสุขมุ นวพันธ์ 
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมนัตร์ และพิพิธภัณฑ์นิด้า 

 

16 ธ.ค. 2558 คณะบริหารธุรกิจนํานักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่จาก Sungkyunkwan University        
Graduate School of Business ประเทศเกาหลีใต้   
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

 



 

 

Ac vi esAc vi es
 28 ธ.ค. 2558 กิจกรรม Music on the 
Terrace ณ ระเบียงห้องสมุดอาเซียน ถนัด       
คอมันตร์ ช้ัน 21 อาคารนวมนิทราธิราช 

 

 23 ธ.ค. 2558 งานเลี้ยงปีใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ห้องสมุดได้ร่วมส่งบุคลากรแสดงในงานด้วย 

  7 ม.ค. 2559 งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 หอ้งสมุดจัดซุ้มเพ่ือแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต และให้ญาติบัณฑิตเข้าใช้ห้องสมุดฟรีตลอดทั้งวัน 



 

 

Ac vi esAc vi es
24 พ.ย. 2558 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 

 
 
 
 
 
 

30 พ.ย. 2558 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) 
 
 
 
 
 
 

8 ธ.ค. 2558 โรงเรียนถนอมบุตร 
 

15 ธ.ค. 2558 โรงเรียนเคหะชุมชนร่มเกล้า 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

  
       ฐานข้อมูล Academic OneFile 
  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE 
  ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วีดีโอ 
และคลิปเสียง มีเน้ือหาภายในกว่า 16,809 รายการ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1980—
ปัจจุบัน สามารถทํา Highlight หรือเพ่ิม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เน้ือหาลงใน Social 
Network  บันทึกเน้ือหาลงใน Google Drive  และแปลเน้ือหาได้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 
  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA 
  ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ศึกษาเร่ืองราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ 
นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler  แผนที ่ รูปภาพ วีดีโอ โดยแบ่งออกเป็นหัวเร่ืองต่างๆ เช่น      
Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel  
สามารถอ่านออกเสียงเน้ือหาให้ฟังได้ มีข้อมลูย้อนหลังต้ังแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน  
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  ระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบที่ให้บริการ
ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการและ
วรรณกรรม (Plagiarism)  
 เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น ซ่ึงขณะนี้มี
สถาบันที่ร่วมลงนามแล้ว 64 สถาบัน โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหนึ่งใน 64 สถาบัน
ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์
เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาของทุกสถาบันสามารถส่ง
แฟ้มข้อมูลมาตรวจสอบการคัดลอกได้ที่เว็บไซต์ 
http://plag.grad.chula.ac.th หรือ                     
http://akarawisut.com                                        
คู่มือการใช้งาน http://plag.grad.chula.ac.th/
uploads/user_manual.pdf 
 
 นักศึกษาท่ีจะส่งวิทยานิพนธ์ในปีการศกึษา 
2558 เป็นต้นไปจะต้องนําวิทยานิพนธเ์ข้าระบบ
อักขราวิสุทธิเ์พ่ือการตรวจสอบการคัดลอกก่อนที่
จะมีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ผ่าน  

ระบบอักขราวิสทุธิ์ระบบอักขราวิสทุธิ์    



 

 

ระบบอักขราวิสุทธ์ิระบบอักขราวิสุทธ์ิ    
  
 

1. กรอกที่อยู ่E-mail ที่ใช้ภายในสถาบันฯ เพื่อใหร้ะบบ
ส่งผลการตรวจสอบกลับไปให้  
  + บุคลากรของสถาบันฯ ใช้ @nida.ac.th 
 + นักศึกษาของสถาบันฯ ใช้ @stu.nida.ac.th  

2. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งมา
ตรวจสอบ ซึง่ตรวจสอบไดท้ั้งขอ้ความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
  + ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทาง
วิชาการ และรายงานวิจยั ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไป
ถึงบทความจากเว็บไซต์วิกพิีเดยีภาษาไทย ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์จากมหาวทิยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และ
ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 + รองรับไฟล์เอกสาร Microsoft Word และ PDF  

3. กดปุ่ม “ยนืยัน” เมื่อระบบตรวจเสร็จจะส่งผลไปทาง       
E-mail ระยะเวลาในการตรวจสอบเฉล่ียประมาณ 5 นาที 
ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้ในขณะนัน้ 

4. เมื่อได้รับ E-mail ให้กดเปิด link เพือ่ดูรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ  
 ค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงทีไ่ด้จากระบบอกัขรา
วิสุทธิ์มีไว้สําหรบัอ้างอิงเท่าน้ัน ผู้ใช้งานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ควรตรวจสอบกบัแหล่งข้อมูลเพื่อความถกูต้องอีกครัง้  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
http://www.akarawisut.com/ 
https://www.facebook.com/Akarawisut 
https://www.youtube.com/watch?v=HOdSq6-53dk 
(วีดิโอแนะนําการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ)์ 



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

 
  โครงการ “ชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุด” เป็นกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรูข้องนิด้า 3 แห่ง คือ ห้องสมุดสุขุม   นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และ
พิพิธภัณฑ์นด้ิา น้องๆ จะได้รับท้ังความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนรู้จักห้องสมุด
มากยิ่งข้ึน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจที่จะเรียนต่อที่สถาบันใน
อนาคตอีกด้วย ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรยีนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จํานวน 50 คน มารว่ม
กิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารท่ี 2 กุมภาพันธ ์2559  



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันฯ เลือกซื้อ
หนังสือดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยา 
จากร้านหนังสือชั้นนํามากมาย  ท้ัง
หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา หนังสือ
ท่ัวไป  หนังสืออ่านเล่น  นวนิยาย 
ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
และยังสามารถเสนอให้จัดซื้อเข้า
ห้องสมุดได้อีกด้วย  แลว้พบกัน ณ 
ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร  


