
 

 

คณะทํางานประชาสัมพันธ สํานักบรรณสารการพัฒนา 

ปที่ 3 ฉบบัที่ 4 
(ต.ค.-ธ.ค. 2556) ขาวบรรณสารขาวบรรณสารขาวบรรณสาร   

  
โครงการ ชวนนองเย่ียมชมหองสมดุ และ 
ประกวดเรียงความในหวัขอ “หองสมดุ 
ในฝน” ทั้งสองโครงการน้ีเปน “กิจกรรม
ดีดี” ของหองสมุดท่ีตองการใหนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาไดรูจักและไดสัมผัส
กับบริการและเทคโนโลยีอันทันสมัยของ
หองสมุด เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนเห็น
ความสําคัญของหองสมุดมากข้ึน และยัง
เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับ
เยาวชนของชาติดวย 

 19 สิงหาคม 2556 ไดตอนรับนองๆ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
นอมเกลา จํานวน 71 คน ที่เขารวมโครงการ “ชวนนองเยีย่มชมหองสมุด”  

 20 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดเรียงความในหัวขอ “หองสมุดในฝน” 
ตัดสินจากจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่เขารวมประกวด จํานวน 9 โรงเรยีน 301 คน 
และน่ีคือหนาตานองๆ คนเกงที่ชนะการประกวด สามารถเขาไปรวมชื่นชมผลงานของนองๆ ที่ชนะเลิศ ไดจาก 
URL  http://library.nida.ac.th  



 

 

        
    

 

 
ตลุาคม  2556 
4 ต.ค.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงาน 
16 ต.ค.  วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาดูงาน 
18 ต.ค.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  ลาดกระบัง ศึกษาดูงาน 
23 ต.ค. หองสมุดปดทําการเนื่องในวันปยมหาราช 
24 ต.ค. เจาหนาท่ีหองสมุดจาก Bangkok Patana School 
     ศึกษาดูงาน 

ขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรมขาวและกิจกรรม   

14 ส.ค. 2556 อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดยอ
และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.
ศักด์ิสิทธ์ิ แสงบุญ คณะภาษาและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

23 ก.ย. 2556  พิธีรับมอบเกาอ้ีเลซ่ีบอย (La Z Boy)  
คุณธนากร เกษตรสุวรรณ ศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจบริจาคให
หองสมุด จํานวน 5 ตัว ใหบริการ ณ โซนสวนหิน ชั้น 4 

ธนัวาคม  2556 
5 ธ.ค.  หองสมุดปดทําการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
10 ธ.ค.  หองสมุดปดทําการเนื่องในวันรฐัธรรมนูญ 
31 ธ.ค.  หองสมุดปดทําการเนื่องในวันสิ้นป 
  

10 ก.ย. 2556 อบรมการสืบคน
สารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีจัดซ้ือโดย สกอ. และสถาบัน โดย
คุณจิรวัฒน พรหมพร จาก บริษทั 
บุคโปรโมช่ันแอนดเซอรวิส จํากัด 

 

13 ก.ย. 2556 อบรมการใชฐานขอมูล  
Passport GMID โดย คุณ Neha 
Gupta จาก Euromonitor        
International ประเทศสิงคโปร  
 

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



 

 

 9 สิงหาคม 2556 เจาหนาทีจ่ากมณฑลเหอหลง 
ประเทศจีน  

 

 

 
 

 
 

 

6 กันยายน 2556 ผูบริหารและบุคลากรจาก  
บริษัท ปตท. ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 

 
  
 
 

 
 

 14 สิงหาคม 2556 นักศึกษาปริญญาโทคณะ        
รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ เขาฟงบรรยาย
การใชฐานขอมลูหองสมุด โดย คุณภาวณา เขมะรัตน 

 
 
 
 

หองรบัแขก 
 กรกฎาคม—กันยายน 2556 

หนวยงานภายนอกขอเขา 

เยี่ยมชมและศกึษาดูงาน 

จํานวน 40 หนวยงาน 

 23 กันยายน 2556  Mr.Mtheto Chinkhuntha ผูชวย
ผูอํานวยการ และ Mr.Ismail Mogra หัวหนาหนวยงานของ 
The Department of Human Resource Management and 
Development เจาหนาท่ีระดับสูงจากรัฐบาลมาลาว ี
 



 

 

Online Databases & Online Databases & Online Databases &    

ฐานขอมูลออนไลนและวารสารยอดฮิตในรอบป 2556 

Emerald Management Plus (14,257 Article Downloads) 

Talyor & Francis (10,926 Article Downloads)                   

Business Source Complete (9,210 Article Downloads) 

JSTOR (4,866 Article Downloads) 

Wiley (4,635 Article Downloads) 

JournalsJournalsJournals   

Harvard Business Review (878 Article Downloads) 

Journal of Knowledge Management (660 Article Downloads) 

International Journal of Human Resource Management  
(568 Article Downloads) 
Advances in Developing Human Resources  
(532 Article Downloads) 
International Journal of Contemporary Hospitality  
Management (422 Article Downloads) 

http://www.emeraldinsight.com/index.htm
http://www.tandfonline.com
http://ehis.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=67d056ff-b2cf-447d-8c55-6be39418a1aa%40sessionmgr114&vid=1&hid=115
http://www.jstor.org
http://onlinelibrary.wiley.com
http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?sid=56bca1cd-a238-4c71-ae41-562e88a346a5%40sessionmgr112&vid=1&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=bth&jid=HBR
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270
http://www.tandfonline.com/loi/rijh20#.UkzuU_M5MdU
http://adh.sagepub.com
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0959-6119

