
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที ่4 ฉบบัที ่2 

(เม.ย.-มิ.ย. 2557) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

1 เม.ย. 2557 ครบรอบ 48 ป 
วันคลายวนัสถาปนาสถาบัน
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
นับเปนชวงเวลาอันทรงคุณคาท่ี
สถาบันฯ ผลิตบัณฑติคุณภาพ
ออกไปรับใชประเทศชาติ สราง
ความภาคภูมิใจแกเราชาวนิดาเปน
อยางมาก ในโอกาสนี้ หองสมุดจึง
จัดกิจกรรม Memo Expression 
ในหัวขอ ภมูิใจในความเปนนิดา 
โดยใหนักศึกษาและบุคลากรมา
โพสตขอความแสดงความภูมิใจ  
ในความเปนนิดาลงบน Digital 
Memo Board ชิงรางวัลชุดออก
กําลังกาย Jason Sauna Suit 
จํานวน 3 รางวัล ต้ังแตวันน้ี
จนถึงวันที่ 9 พ.ค. 2557 นะคะ  

นอกจากน้ี ยังเปนชวงเวลาที่ทุกคนรอคอย 
น่ันคือ วันที่ 13 เม.ย. วันสงกรานต หรือวันขึ้นปใหมไทยของเราน่ันเอง 
นอกจากจะมีกิจกรรมเลนนํ้ากันอยางสนุกสนานแลว ถัดมาอกี 1 วัน คือ 
วันที่ 14 เม.ย. เปนวนัครอบครัว อยาลืมกลับบานไปกราบคุณพอ คุณแม 
และกลับไปหาครอบครัวเพือ่เติมเต็มความสุขในบาน และถือโอกาสใชเวลาชวง
วันหยุดยาวน้ีชารจแบตใหกับตัวเอง จะไดกลับมาเรียนและกลับมาทํางานกัน
อยางสดชืน่กระปร้ีกระเปรากันนะคะ 



 

 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

       
    

 

 
 

เมษายน  2557 
6 เม.ย.  หองสมุดปดบริการเนื่องในวันจกัรี 
13-16 เม.ย. หองสมุดปดบริการเนื่องในวันสงกรานต 
29 เม.ย. ทําบญุสํานักบรรณสารการพัฒนา 

พฤษภาคม  2557 
5 พ.ค.  หองสมุดปดบริการเนื่องในวันฉัตรมงคล 
13 พ.ค. หองสมุดปดทาํการเนื่องในวันวิสาขบูชา 
19 พ.ค. โครงการพัฒนาบุคลากรและการสรางเครือขาย 
  ความรวมมือ ประจําป 2557 
22 พ.ค. โครงการชวนนองมานิดามิวเซียม 

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

การอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบรรณารักษหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  วันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2557  
นางสาววันดี มีดี นางสาวธดิารัตน แซหย ี 
นางสาวกรัณฑรัตน ประเสริฐธนากุล และ  
นางบุษกร แกวพิทักษคุณ เขารวมอบรม 
  วันที่ 7 มีนาคม 2557 นางสาว
อัญชล ีสารกระแส นางสาววรรณภรณ  
อนุอัน และนางสาวศุภนิจ ศรีรักษ เขารวม
อบรม  
  สถานที่อบรม ณ หองฝกอบรมช้ัน 2 
อาคารเทพรัตนวทิยโชติ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

Book Fair 2014 (26 กุมภาพันธ—1 มีนาคม 2557)  
ณ บริเวณ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร มีรานหนังสือ
รวมงาน จํานวน 11 ราน โดยมียอดเสนอเพื่อการคัดเลือกเขา
หองสมุด จํานวน 1,722 ชื่อเร่ือง 

พิธเีปดนิทรรศการขบวนการเสรีไทยและมุมเสรีไทย  
(Free Thai Movement) 7 กุมภาพันธ 2557  โดยม ี
พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี เปนประธานในพิธ ี 

มิถุนายน  2557 
23-27 มิ.ย. หองสมุดปดบริการเนื่องจากบุคลากรไปสัมมนา 
  ประจําป 2557 ณ ประเทศญี่ปุน 



 

 

หองรับแขกหองรับแขกหองรับแขก 

มกราคม-มีนาคม 2557 หนวยงานภายนอก 
ขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 29 หนวยงาน 

18 มีนาคม 2557 ทานรองอธิการบดีฝาย
วางแผน นาํคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏรธานีเยีย่มชมหองสมุด 

24 มีนาคม 2557 อธิการบดี และคณะ
ผูบริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพาเยีย่มชม
หองสมุด  

 
 
 
 
 
 
 

3 เมษายน 2557 คณาจารยและเจาหนาที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเยี่ยมชมหองสมุด  



 

 

1. E-Book Ebrary  http://site.ebrary.com/lib/libnida 
 (1 April—31 May 2014) 
 Unlimited Access 

 

ฐานขอมูลทดลองใช 
Trial Database 

2. E-Book iGPublishing http://www.igpublish.com 
 (1 April-31 May 2014) 
 50 Users 



 

 

  ฐานขอมูล Britannica เปนฐานขอมูล
สารานุกรมที่มีบทความมากกวา 160,000 
บทความ ภาพประกอบมากกวา 30,000 
ภาพ คลิปวดิีโอ กวา 2,800 คลิป แผนที่
โลกและขอมูลเฉพาะประเทศตางๆ ทัว่โลก  
คําคมจากบคุลสําคัญกวา 4,000 ขอความ 
Research Tool 
 Timelines เสนอขอมูลประวัติศาสตรใน
หมวดตางๆ โดยเรียงเหตุการณตามชวงเวลา 
 Spotlight บทความพิเศษเฉพาะเร่ือง 
เชน ไททานคิ รางวัลออสการ เปนตน 
 World Data Analysis รวบรวมสถิติ
ตัวช้ีวัดสําคัญของประเทศตางๆ เชน 10 
อันดับประเทศที่มีประชากรหนาแนนที่สุด 
 Workspace พืน้ที่สวนตัวที่ผูใช
สามารถเก็บบทความ รูปภาพ ของตนเองได 
 ดาวนโหลดไมจํากัด ส่ังพิมพ และแชร
บทความไดทั้งทางอีเมลหรือโซเชียลเน็ตเวิรค
ตางๆ 

สารานุกรมออนไลน  
Britannica 

160,000  
Articles  

from EBSCO 

2,800 
Video Clips World Map 

30,000  
Illustrations 

4,000 
Quotes 

Spotlight 

World Data 
Analysis 

Timelines 

http://www.britannica.com/?cameFromBol=true
http://www.britannica.com/?cameFromBol=true
http://www.britannica.com/?cameFromBol=true


 

 

หองสมุดรับคํารอง ตรวจสอบ
ขอมูลรายการตัวเลมและสถานะ

ผูรับบริการ 

หาตัวเลมบนชั้น 
แลวจัดสงไปยังหนวยงาน 

ตามรอบเวลา  

อาจารยและเจาหนาท่ีของสถาบัน Request ผาน
ชองทางใดชองทางหน่ึง ดังน้ี 
 * ผานหนาจอ OPAC  
 * สง E-mail : services.nida@gmail.com 
 * โทรศัพท 02-7273737 

หมายเหตุ   
* Request ผานหนาจอ OPAC ไดคนละ 6 เลมตอคร้ัง กรณี สง E-mail คําขอ 
   ทาง Gmail, ICS หรือโทรแจงจะสามารถยืมหนังสอืไดตามสิทธ์ิของผูใชบริการ 
* หนังสอืสถานะ On shelves จัดสงไดทันท ี
* หนังสอืสถานะ In Process และ In Catalog รอดําเนินการไมเกิน 2 วันทําการ 
* จัดสงวันละ 4 รอบ คือ 09.00 น. 11.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. 



 

 

ภูมิใจในความเปนนิดา เปนกิจกรรมเพื่อใหสมาชิกไดแสดง
ความรูสึกและความภาคภูมิใจในสถาบันของเรา โดยการโพสต
ขอความผาน Digital Memo Board (จอ Touch Screen 
ขวามือ) บริเวณทางเขา-ออกหองสมุด ขอความใดโดนใจ
กรรมการ รับของรางวัลเปนชุดออกกําลังกายเจสัน (Jason 
Sauna Suit) จํานวน 3 รางวัล 

     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เร่ิมโพสตตั้งแตวันนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2557 
 ประกาศผลผูโชคดี 14 พฤษภาคม 2557 ทาง 
 http://library.nida.ac.th และ Facebook 

http://library.nida.ac.th/images/PDF/memoonweb.pdf


 

 

“ชวนนองมานดิามิวเซียม” 
  เปนโครงการดีดีอีกหน่ึงโครงการของ
หองสมุดท่ีจัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูพิการ
ทางสายตามารูจักสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตรในแงมุมตางๆ ไดทราบถึง 
พระอัจฉริยภาพดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวฯ และเปนการเปด
โลกทัศนทางการศึกษาใหแกผูพกิารทาง
สายตาผานทางพิพิธภัณฑนิดา 
 โดยหองสมุดจะเชิญนักเรียนชั้นมัธยม
ปลายท่ีพิการทางสายตาจากโรงเรียน 
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา
ภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี จํานวน 25 คน มาชม
พิพิธภัณฑนิดา จุดเดนและเปนที่นาสนใจ
ของโครงการอยูท่ีการไดพบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีพกิารทาง
สายตาของคณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม เปนโอกาสที่นักเรียนจะไดรับ
มุมมองใหม กําลังใจ แรงบันดาลใจ และ 
จุดประกายใหเปนแรงผลักดันในการดําเนิน
ชีวิตใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายดังที่ต้ังใจไว 
   จัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 ณ หองชัยพฤกษและพพิธิภัณฑ
สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถมัภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  



 

 

Mobile Library  

   วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 15.30 น. 
มีพิธีมอบรถตูหองสมุดเคลื่อนที่ ณ อาคารนิดา
สัมพันธ (อาคารจอดรถเดิม) โดยผูอํานวยการ
สํานักบรรณสารการพัฒนาเปนผูรับมอบรถตู
จากสมาคมศษิยเกานิดา 

  โครงการหองสมุดเคลื่อนทีเ่ปนกิจกรรม
สงเสริมการอานโดยที่เนรมิตใหเปนด่ังหองสมุด
ในฝนของนองๆ หนูๆ แลวเดินทางไปทาํกิจกรรม
ตามโรงเรยีนระดับประถมศึกษา โดยในระยะแรก
ขอนํารองโครงการที่นิดา โดยรวมมือกับ
โครงการของสถาบันในการใหบริการดูแลเด็ก
ในชวงปดเทอม รถหองสมดุเคลื่อนที่จะจอดที่
หนาอาคารนดิาสัมพันธ เด็กๆ จะไดรับทั้งความ
สนุกสนานจากกิจกรรมและไดรับความรูอีก
มากมายผานหนังสือและสือ่สําหรับเด็กที่นาสนใจ 

 ชาวนิดาทานใดที่สนใจ จูงลูกจูงหลาน
มารวมกิจกรรมดีดีแบบนี้ไดตามตารางทัวร
ดานลางเลยนะคะที่สําคัญพ่ีๆ ที่จัดกิจกรรมใจดี
และนารักทุกคนเลยคะ 

โครงการ 
Mobile Library 

Library Tour 
  - คร้ังที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2557 
 - คร้ังที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2557 
 - คร้ังที่ 3 วันที่ 10 เมษายน 2557 
 - คร้ังที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2557 
 - คร้ังที่ 5 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557      
 เวลา 10.00-12.00 น. 

แลวพบกนันะคะเด็กๆ 



 

 

กลุมงานเลขานุการ 

กลุมงานเทคนิค 

กลุมงานบริการ 

นางสาวสุณีย บวัสุวรรณ 
ผูปฏิบัติงานหองสมุดปฏิบัติงาน 

นางสาวศนิตา สรอยแสง 
บรรณารักษปฏิบติัการ 

นางกนกวรรณ จันทร 
บรรณารักษปฏิบติัการ 

นางสาวกรองจิตร สุขเกื้อ 
ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

นางสุวรรณี ปนตามูล 
ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 



 

 

ถามมา ตอบไป 

ตองการสบืคนนอกสถาบนัตองทําอยางไร? 
  1. ดาวนโหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใชงานนอกเครือขาย VPN ลงเคร่ือง
คอมพวิเตอรท่ีใชสืบคน โดยสามารถดาวนโหลดโปรแกรมหรือ set proxy ตามคูมอืได
ท่ีหนาเว็บไซตหองสมดุ http://library.nida.ac.th 
  2. เขาใชงานสืบคนผานหนาเว็บไซตหองสมดุโดยใส Username เพื่อ Login ดังน้ี 
 สําหรับนักศึกษา : username@grads.nida.ac.th 
 สําหรับบุคลากรสถาบัน : username@nida.ac.th 

จะยืมหนังสือตอแตไมสะดวกมาหองสมุดตองทําอยางไร? 
  งายมากคะ เขาไปที่หนาจอ OPAC ล็อกอนิในสวนของ Borrower  
Information แลวไปที่ Check Out เลือกรายการหนังสือท่ีตองการยืมตอโดยคลิกท่ี
ชองหนารายการหนังสือ แลวคลิกปุม Renew ท่ีอยูดานบน กําหนดสงจะเล่ือนไปโดย
อัตโนมัติตามสิทธ์ิการยืมของทาน ทานมีสิทธ์ิยืมตอได 2 คร้ัง คะ หากมผีูอื่นจองเลม
น้ันตอ หรือหนังสือเกินกําหนดสงและมีคาปรับ ระบบจะไมใหยมืตอคะ 




