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คณะท ำงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ 

  ข่าวบรรณสาร 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

(เม.ย.-มิ.ย. 2555) 

ขอบคณุส ำหรับค ำชืน่ชมซึง่เปน็ก ำลงัใจใหเ้รำพฒันำตอ่ไป

บทสมัภำษณผ์ูเ้ขำ้รว่มประชมุวชิำกำรของสมำคมหอ้งสมดุฯ  
   

     “ยินดีที่ไดม้ำเยี่ยมชมห้องสมุดที่ทันสมยัและขอขอบคุณคณะผู้บริหำรที่ได้เปิดโอกำส

ให้มำเยี่ยมชมเปน็กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยตี่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้หอ้งสมุดอย่ำงมี

ระบบ เจริญพร” พระมหำธงไชย วิสทฺุโธ บัณฑิตวทิยำลัย มหำวิทยำลยั

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

     “ห้องสมุดตกแตง่ได้เหมำะสมน่ำเข้ำใช้ ดูแล้วไม่เครียดเหมือนมำ    

ช้อบปิ้งในห้ำงสรรพสินคำ้ครับ” ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. รัฐกรณ์  

คิดกำร รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

     “ห้องสมุดสำมำรถปรับปรุงได้น่ำสนใจและน่ำเข้ำใช้มำกหวงัว่ำห้องสมุดนิด้ำจะเป็น

จุดเยี่ยมชมของชำวต่ำงประเทศ ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ได้ค่ะ” คุณนลนิี วงศ์ธนะชัย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำต ิ                  

     วันท่ี 30 มีนำคม 2555 

ห้องสมุดนิด้ำให้กำรต้อนรับบุคลำกรใน 

แวดวงห้องสมุดกว่ำ 140 ท่ำน จำก

ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งห้องสมุดประชำชน 

ห้องสมุดเฉพำะ ห้องสมุดโรงเรียน และ

ห้องสมุดมหำวิทยำลัย ซึ่งจัดโดย

สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย      

ในพระบรมรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

(คลิกภาพเพ่ือชมวีดิทัศน์สัมภาษณ์) 

http://www.youtube.com/watch?v=XTpLnOaiXfY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=15AhBsm6PB4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qA9qsD0O5fo&feature=relmfu
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ข่าวและกิจกรรม 

 

วันที่ 17-20 มีนาคม 2555 บุคลากรของ

ส านักฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ หอสมุด

แห่งชาติเกาหลี (National Library of 

Korea) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อ 

ให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และน าความรู้

จากการอบรมและการศึกษาดูงานมา

พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

       

    

 

วันที่ 14 มีนาคม 2555 ส านักฯ ได้จัดสัมมนาประจ าปี 2555 

ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมเพื่อความส าเร็จ 

(High Performing Team)” ให้แก่บุคลากรของส านักฯ โดย

มีอาจารย์ศรีนวล สงวนไว้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 

มถินุายน 2555 

4 มิ.ย.   ปิดบริการเนื่องในวันวิสาขบูชา 

พฤษภาคม  2555 

3 พ.ค. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมห้องสมุด 

4 พ.ค. ห้องสมุดสัญจร “กิจการนักศึกษา”   

5 พ.ค. ปิดบริการเนื่องในวันฉัตรมงคล 

9 พ.ค. ปิดบริการเนื่องในวันพืชมงคล 

17 พ.ค. ห้องสมุดสัญจร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

18 พ.ค. ห้องสมุดสัญจร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 

เมษายน  2555 

4 เม.ย.  ห้องสมุดสัญจรพบส านักฝึกอบรม 

13-16 เม.ย.  ปิดบริการเนื่องในวันสงกรานต์ 

17 เม.ย.-31 พ.ค.  เปิดให้บริการถึง 21.00 น. 

18-20 เม.ย. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha 

24 เม.ย.    บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ศึกษาดูงาน   

25 เม.ย.    บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ สุดขอบไซเบอร์ ช่อง NBT      

26 เม.ย.    บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ โบนัสไลฟ์ ช่องทรูวิชั่น 80 

27 เม.ย.    ห้องสมุดสัญจร คณะบริหารธุรกิจ 

30 เม.ย.    ห้องสมุดสัญจร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

  คณะนิติศาสตร์ และกองแผนงาน  
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ห้องรับแขก 

ห้องสมุดของเราได้มีโอกาสออกรายการ “แจ๋ว” โดยมีคุณปราย ธนาอมัพุช เป็นพิธกีร 
ซึ่งออกอากาศเม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

วันที่ 22 มีนาคม 2555 รองอธิการบดี   
ฝ่ายวิชาการ และ ผู้อ านวยการส านักบรรณสาร
การพัฒนา ได้ต้อนรับ Mr. Jacky Chen, 
Vice Director CCPITพร้อมด้วยภริยา และ 
Mr. Wu Ming, President of CISV  
จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

วันที่ 2 เมษายน 2555  
Prof. Battaa Mishigish และคณาจารย์จาก  
National Academy of Governance 
(NAOG) ประเทศมองโกเลีย มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันและเข้าเย่ียมชมห้องสมุด วันที่ 8 มีนาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ICADA ได้เข้าเย่ียมชมห้องสมุด  
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NIDA Library 

1 เม.ย.--30 ก.ย. 2555 

     ส านักบรรณสารการพัฒนาได้พัฒนาและ

ปรับปรุงใหม่ทั้งด้านกายภาพ เทคโนโลยี และ

บริการ ซึ่งส านักฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และ

นักศึกษาทุกคณะ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้ 

รับทราบอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย และเพื่อให้

ประชาคมนิด้าได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ส านักฯ จึงได้

จัดโครงการห้องสมุดสัญจรพบบุคลากรสายสนับสนุน

ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

2555 โดยการส่งบรรณารักษ์ไปยังหน่วยงานของ

ท่านตาม วัน เวลา และสถานท่ีที่ท่านก าหนด   

โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 

เกี่ยวกับบริการของห้องสมุดด้วย 

สัญจรพบบุคลากรสายสนับสนุน  

หน่วยงานใดสนใจรีบจองและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการให้ทีมงานห้องสมุด 

ไปพบปะกับท่าน ติดต่อ คุณกันตยา         02-7273809 ได้ทุกวันในเวลาราชการ 

บรรณารักษ์สัญจร 

Outreach Librarian 


