
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่4 ฉบบัที ่1 

(ม.ค.-มี.ค. 2557) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

สวัสดีปใหม 2557 
     เนื่องในวาระแหงการเร่ิมตน
ศักราชใหมขอใหทานผูอานประสบแต
ความสุขและความโชคดีตลอดปคะ 
และความสุขยังคงมีตอเนื่อง ขอ
แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตใหมทุกทาน เนื่องดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ
พระราชทานปริญญาบตัร ในวนัที ่
10 มกราคม 2557   
     ในวันนั้นหองสมดุเปดใหญาติ
และบัณฑิตเขาฟรีตลอดวัน ตั้งแต
เวลา 08.00-19.30 น. นอกจากนี้
ทางหองสมดุยังจัดเตรียมพืน้ที่
ใหบริการชมการถายทอดสด พิธี
พระราชทานปริญญาบตัรจาก
หอประชุม เพื่อใหญาติบณัฑิตได
ติดตามภาพบรรยากาศไดอยาง
ใกลชิดไปพรอมๆ กนัคะ และที่พลาด
ไมไดคือบัณฑิตสามารถถายรูปกับ
ซุมแสดงความยินดีที่หองสมุดจัดขึ้น
ทั้งซุมดอกไมสดบริเวณสนามกีฬา 
และซุมลูกโปงสีสันสดใสบริเวณหนา
หองสมุดและภายในหองสมุด และยัง
มีกิจกรรมเปาลูกโปงสนุกสนานกบัพี่
โบโซดวยคะ 

กิจกรรมภายใน
หองสมุด 

 



 

 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

พิธลีงนามตอสัญญาความรวมมือเครือขายดานประกันคุณภาพการศกึษาระหวางหองสมุด 5 สถาบัน ปที่ 2 
    เมื่อวนัที่ 17 ต.ค. 2556 หองสมุดไดเขารวมลงนามตอสัญญาความรวมมือดานประกันคุณภาพของหองสมุด 5 สถาบัน 
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปที่ผานมาทั้ง 5 สถาบันไดรวมมอืพัฒนางานดานประกัน
คุณภาพ โดยไดแบงบันและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหองสมุด 
 

 

 5 สถาบันที่รวมลงนามไดแก 
 1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 2. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
 3. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 4. มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

       
    

 

 
 

มกราคม  2557 
 
1 ม.ค.  หองสมุดปดบริการเนื่องในวันปใหม 
7 ม.ค.  งานสงัสรรคปใหมบุคลากรสํานกัฯ 
10 ม.ค. กิจกรรมพิเศษเนือ่งในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
  ของสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
13 ม.ค. งานทาํบญุเลี้ยงพระเนื่องในวันปใหม 
 
 

 
 
กุมภาพันธ  2557 
 
7 ก.พ.       งานเปดนทิรรศการจัดแสดงขอมูลเสรีไทย 
14 ก.พ.   หองสมุดปดทาํการเนื่องในวันเมาฆบูชา 
26 ก.พ.—1 มี.ค. งาน Book Fair 2014 

อัพเดทปฏิทินไดที ่http://library.nida.ac.th เมนู “ปฏิทินกิจกรรม” 

นิทรรศการและมุมเสรีไทย 
     หองสมุดมีโครงการจัดนิทรรศการและมุม
หนังสือที่เก่ียวกับ “ขบวนการเสรีไทย” (The Free 
Thai Movement) ซึ่งจะมีพิธเีปดงานในวันที ่7 
กุมภาพันธ 2557 โดยจะจัดแสดงนทิรรศการ ณ 
บริเวณชัน้ 2 มุมนทิรรศการ เพื่อใหไดขอมลูทีถู่กตอง
ครบถวนหองสมุดจึงไดไปศึกษาดูงาน ณ พิพธิภัณฑ
เสรีไทยอนุสรณ สวนเสรีไทย (สวนบึงกุม) ถนนเสรี
ไทย ซอย 53 เมื่อวันที ่6 ธันวาคม 2556  



 

 

หองรับแขกหองรับแขกหองรับแขก 

ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หนวยงานภายนอก 
ขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 29 หนวยงาน 

     2 ตุลาคม 2556 รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ 
รองอธิการบดีฝายวางแผน นําอธกิารบดีจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เขาเยี่ยมชม
หองสมุด 

 

      17 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยนานาชาติ 
นํา Miss Mio Kato จากประเทศญี่ปุน เขา
เยี่ยมชมหองสมุด 

 

     22 พฤศจิกายน 2556 Dr. Gil Latz และ คณะ จาก Indiana University — Purdue University 
Indianapolis 
 



 

 

             ขอแนะนําฐานขอมูลงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาทั่วโลก 
                 มากที่สุดในขณะนี้เลยคะ 
  ProQuest Dissertations & Theses Global เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full text) จากสถาบนัการศึกษาทั่วโลก กวา 
1,000 แหง ประกอบดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานพินธตั้งแตป ค.ศ.1997 – ปจจุบัน  
  ProQuest Dissertations & Theses Global  is the world's most compre-
hensive collection of dissertations and theses from around the world, span-
ning from 1743 to the present day, providing full text for graduate works 
added since 1997, along with selected full text for works written prior to 
1997. It contains a significant amount of new international dissertations and 

theses both in citations and in full text  
 
ถาอยากจะรูวามีใครทําวิจัยเกีย่วประเทศไทยบางคลิกเขามาดูกันนะคะ 
     มีตัวอยางงานวจิัยมาเรียกน้ํายอยคะใหมลาสุด 
      * Application of Consciousness-Based Education in Thailand to Create Sufficiency Econ-

omy: Theory, Documentation, and Future Directions. 
   * Individual Human Capital and Performance: An Empirical Study in Thailand. 
   * Power and Politeness in Intercultural Workplace Communication: Some Implications for Teaching  
     English as a Second Language in Thailand. 
   * The Production, Value, and Reduction Responsibility of Carbon Emissions Through  
      Electricity Consumption of Manufacturing Industries in South Korea and Thailand. 
   * Public Management as Citizen Compliance: A Case Study of Income Tax Compliance Behavior  
      in Thailand. 
    * A Study of Impacts of Environment-Friendly Waste Treatment on Businesses in Thailand. 
* Thailand’s Problem with the Sexual Exploitation of women in the 21st Century. 
* Thailand's Struggle for Democracy. 
  

มีงานวิจัย
เกี่ยวกับ
ประเทศเรา
ดวยนะ 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=44809
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations?accountid=44809

