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คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

  ขาวบรรณสาร 
ปท่ี 2 ฉบับที่ 3 

(ก.ค.-ก.ย. 2555) 

รบัขาวสารจากหองสมดุสดุไฮเทคไดที ่Fanpage NIDA Library  ฝากกด like ดวยนะคะ 

ผู้จัดการออนไลน์ คอลัมน์ ท่องเท่ียว —> ลุยกรุง & รอบกรุง  —> 
หัวข้อ เพิ่มรอยหยักให้สมองในห้องสมุด “นิด้า” สดุไฮเทค 

หองสมุดนิดาหลังจากปรับโฉมใหมเปนหองสมุดท่ีทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมที่สวยงาม จนเปนที่
กลาวขานวาเปนหองสมุดที่ดีที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียว 
แขกผูมาเย่ียมชมตางมีความยินดีและช่ืนชมหองสมุด รวม
ไปถึงส่ือมวลชนในสาขาตางๆ ที่ขอขอมูลและขอถายทํา
รายการซึ่งมีทั้งรายการโทรทัศน และสื่อออนไลน หองสมุด
นิดาขอขอบคุณส่ือมวลชนและแขกผูมีเกียรติทุกทานคะ 
     สามารถรับชมรายการไดจาก link บนหนาจอทีวีและ
เว็บไซตดานลางไดเลยคะ 

BONUS LIFE รายการสนทนาวาไรตี้ ช่วง Bonus Trip  
ตอน “สํานักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุดนิดา้)” ออกอากาศวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2555 ทางช่อง RAMA CHANNEL (true vision 80)  

สุดขอบไซเบอร ์ออกอากาศวันท่ี 6 พฤษภาคม 2555 
ทางช่อง NBT 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000073144 

http://www.youtube.com/watch?v=QMVVY5t4LfA
http://www.youtube.com/watch?v=QMVVY5t4LfA
http://www.youtube.com/watch?v=9GVfJPAsuI0
http://www.youtube.com/watch?v=9GVfJPAsuI0
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000073144
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000073144
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000073144
http://www.facebook.com/pages/Library-and-Information-Center-NIDA/253061607745
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ขาวและกิจกรรม 
วันที่ 14 มิ.ย. 2555 คณะทํางานฝายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดประชุม
เครือขายความรวมมือของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ณ หองประชุม 1 และเยี่ยมชมหองสมุดในชวงบาย 
 

       
    
 

 
สิงหาคม  2555 
2 ส.ค.  ปดบริการเน่ืองในวันอาสาฬบูชา 
3 ส.ค.  ปดบริการเน่ืองในวันเขาพรรษา 
8 ส.ค.  หองสมุดสัญจร กลุมงานส่ือสารองคการ 
  และกิจกรรมเพือ่สังคม 
12 ส.ค.  ปดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
24 ส.ค. หองสมุดสัญจร สํานักวิจัย 

 
กรกฎาคม  2555 
2 ก.ค.   คณะผูบริหารจาก University of North Texas (UNT)  
  เยี่ยมชมหองสมุด 
6 ก.ค.  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  เยี่ยมชมหองสมุด 
10 ก.ค.  นักบริหารการตรวจเงินแผนดินระดับกลาง รุนท่ี 2 เยี่ยมชมหองสมุด 
11 ก.ค.  นักบริหารการตรวจเงินแผนดินระดับตน รุนท่ี 2 เยี่ยมชมหองสมุด 
13 ก.ค.  บรรณารักษและเจาหนาท่ีไปศึกษาดูงานท่ี 3M Thailand 
16 ก.ค.  นักบริหารระดับกลาง จากกระทรวงการคลัง เขาอบรมและเยี่ยมชมหองสมุด 
17-19 ก.ค. ผูเขารวมงานสัมมนาประชุมนานาชาติ IASIA เขาเยี่ยมชมหองสมุด 
27 ก.ค. ผูบริหารจาก บรษิัท คิโนะคินูยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) ศึกษาดูงาน  
  หองสมุด 

วันที่ 1-2 พ.ค. 2555 สํานักบรรณสาร
การพัฒนาจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร
หองสมุด ซ่ึงเปนการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใน 3 หัวขอ คือ “การเรียนรู
ของบุคลากรหองสมุด” วิทยากร คือ 
ผศ.ดร. จุฑามาศ แกวพิจิตร หัวขอ 
“การส่ือสารกับงานหองสมุด” วิทยากร 
คือ ผศ.ดร. วาสิตา บุญสาธร  

และหัวขอ “บุคลิกภาพกบัการ
ใหบริการหองสมุด” วิทยากร คือ 
รศ.ดร. จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต  

“หองสมุดสัญจร”  
  เราไดสัญจรออกไปหาบุคลากรของนิดาในหลายๆ หนวยงาน ไดพบปะพูดคุย ตอบขอซักถาม และแนะนําการใชบริการ
ทุกรูปแบบของหองสมุด ซ่ึงไดรับการตอบรับจากพี่นองชาวนิดาเปนอยางดี 
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หองรับแขก 

วันที่ 2 ก.ค. 2555 คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย 
University of North Texas (UNT) สหรัฐอเมรกิา 
เดินทางมาเยี่ยมชมหองสมุดและรวมหารือกับคณะ
ผูบริหารและคณาจารยของสถาบัน 
 

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 Ms. Kong Lijuan, Chief REP of 
South East Asia (Hanban) พรอมดวยคณะผูแทนจาก 
State Administration of Foreign Experts Affairs 
(SAFEA) เดินทางมาหารือถงึการมีความรวมมือระหวาง
สถาบัน และเยีย่มชมหองสมุด 

วันที่ 17-22 ม.ิย. 2555 กลุม
งานกิจการนานาชาติ จัดกจิกรรม 
Summer Camp ครั้งท่ี 1 
“Learning and Sharing  
Experience in Thailand 
Through Creative Tourism” 
ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปรญิญาตรจีากภมูิภาคอาเซียน 
มาเยีย่มชมหองสมุดในวันที่ 18 
มิ.ย. 2555        

วันที่ 6 ก.ค. 2555 คณะผูประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เยี่ยมชมและตรวจประเมนิ
หองสมุด 
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Single Search 

Summon Single Search  

EBSCO Single Search  

สะดวกและงายเพยีงคลกิเดียว! 
    หองสมุดเปดใหทดลองใชการสืบคน
แบบใหม เรยีกวา “Single Search” เปน
การสืบคนขอมูลครั้งเดียว ระบบจะแสดงผล
การสืบคนจากฐานขอมูลหลายฐานขอมูลพรอม
กัน ไมวาจะเปน ขาว บทความ หนังสือ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ ฯลฯ และสามารถจํากัด
การสืบคนไดตามประเภทสื่อ ชวงเวลาตีพิมพ
เผยแพร และภาษา ไดตามตองการ ถือวา
เปนเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบคนย่ิงข้ึน ซึ่ง Single 
Search ที่เปดใหทดลองใช คือ EBSCO 
และ Summon สามารถสืบคนไดที่ http://
library.nida.ac.th จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 หากมีขอสงสัยและขอเสนอแนะในการ
เลือกใช single search ตัวใดสามารถแจงได
ที่ E-mail : services.nida@gmail.com หรือ 
facebook : NIDA Library ไดเลยคะ 

รวมสื่อทุกประเภทจากฐานขอมูล EBSCO 
ที่หองสมุดและ สกอ. บอกรับครอบคลุมทุก
สาขาวิชา  

รวมสื่อทุกประเภทจากฐานขอมูล ที่ สกอ.
บอกรับทั้งหมด ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  

“Smart Card Smart Use” 
 

บุคลากรของนิดาทุกประเภทที่ไดรับบัตรประจําตัวแบบใหมที่เปน  
Smart Card สามารถใชเปนบัตรสมาชิกหองสมุดไดทันทีโดยไม 
ตองติดตอหองสมุดเพ่ือยื่นเอกสารใด ๆ เน่ืองจากหองสมุดไดรับการ 
ถายโอนขอมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลแลว โดยกําหนดเลข 
ประจําตัวประชาชนเปนเลขสมาชิกหองสมุด ซ่ึงสามารถใชเลขน้ีใน 
การจอง (Request) การยมืตอ (Renew) ใน Borrower Information  
และขอยกเลิกบัตรสมาชิกแบบเกาท้ังหมด  
  จดุทีต่องใช Smart Card ไดแก 
     1. ทางเขา-ออกหองสมุด (สแกนบัตรประตูอัตโนมัติ) 
     2. เคานเตอรยืม-คืนหนังสือและส่ือตางๆ ของหองสมดุ 
     3. Digital Memo Board (หนาประตูทางเขา-ออกหองสมุด)  
   ใชในการโพสตขอความผานหองสมุด หรือ สงขอความใหเพื่อนสมาชกิหองสมุด 
     4. หอง Training Room 

อยาลืมมาใช
บริการหองสมุดสุด
ไฮเทค!กันนะคะ 


