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Knowledge Sharing in “NIDA Library 4.0” 

“ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งมัน่พัฒนาระบบการบริหารอยา่งต่อเนื่อง” 
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด NIDA 
1. มสีื่อทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบดิจิทลั (Fully Digital) ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ วีดิทัศน์ ภาพ หรือ เสยีงที่
บันทึกไว้ เป็นต้น  
2. มรีะบบที่ดีครบถ้วนง่ายต่อการใช้งาน (user-friendly) สะดวกสบาย และนำเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาพฒันา มีอุปกรณ์
ให้เพื่ออำนวยความสะดวก และทันเวลา เนื้อหาสารสนเทศมีความทันสมัยมีความน่าเช่ือถือ โดยสามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุ่ก
เวลา (More Automated) 
3. เน้นปรบัปรุงพื้นที่ทางกายภาพให้สวยงาม เปลี่ยนรปูลกัษณ์โฉมใหม่ในการออกแบบการใช้พื้นที่ และเพิ่มพื้นที่การทำงาน
ร่วมกัน (Co-working space) สร้างบรรยากาศทางการเรียนรู ้
4. คำนึงถึงผู้อ่านทีห่ลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัความรู้ได้
โดยตรง เน้นการนำเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านที่น่าสนใจมากยิ่งข้ึน มีการพัฒนาระบบ Mobile Application (Library for 
Innovations) 
5. เพือ่คำนึงถึงพื้นที่ให้บริการสำหรบัผูพ้ิการให้สามารถเข้าถึงเนื้อหา หนังสือ ความรู้ได้มากข้ึน  
6. เป็นการดงึดูดโน้มน้าวใหผู้้ใช้เกิดการเรียนรู้ ให้ความรู้สึกเสมือนบ้านหลังทีส่อง ทำใหผู้้มาใช้บรกิารเกิดความพึงพอใจของ
ห้องสมุด 
 
ระบบในห้องสมุด 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph and Nida 1 Search) และระบบป้องกันการขโมยทรัพยากร 

1. Acquisitions/Serials ระบบงานจัดหา / ระบบงานวารสารและเอกสาร  
• ระบบเสนอซือ้หนงัสือ/ขอหนังสือด่วน (Book Request Form) 

2. Cataloging ระบบงานวิเคราะหห์มวดหมู่และลงรายการ 
• ระบบสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ (Primo) และระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายใน (OPAC) 

 



3. Circulation ระบบงานบรกิารยืม-คืน 
• ระบบบริการยมืหนงัสอืด้วยตนเอง (Self-Check-out) 
• ระบบรบัคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) 
• ระบบการยมืต่อทรัพยากร (Renew Resource) 
• ระบบการจองทรพัยากร (Hold Resource) 

 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
คุณสมบัติของระบบ 

1. ให้บรกิารในลักษณะของ Web based ทีส่ามารถทำงานแบบ Interactive ได ้

2. การแสดงผลต่าง ๆ ทำงานแบบ Responsive Website 

3. รองรับสื่อ Digital ในรูปแบบ Interactive media และสามารถกระจายสือ่ผ่านระบบเครือข่ายได้ 

4. สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการฐานข้อมูลทีส่ถาบันฯ มีอยู่ได้ 

5. ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ Content แบบ Online ได ้

6. สามารถ Monitor Performance การทำงานแบบ Real Time โดยสามารถติดตามการทำงาน 

        ผ่านทาง Web Browser ได ้
ประกอบไปด้วย 
1. Digital Information Notice Board 

• ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร กจิกรรมต่างๆ หนังสือใหม่ ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ใหม่ รวมถึงทรัพยากรใหม่ๆ 
ของห้องสมุด 

• แสดงสถิติ และรายงานต่างๆ ของห้องสมุด 
• แสดงป้ายต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุด และป้ายแสดงความยินดีต่างๆ 
• ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันสำคัญต่างๆ 
• กฏระเบียบ ข้อปฎิบัติต่างๆ ของห้องสมุด เป็นต้น 

 



 
 
2. Digital Information Display  

• แสดงวิดีทัศน์ทีส่ำคัญของห้องสมุดและของสถาบัน 
• แสดงป้ายต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุด และป้ายแสดงความยินดีต่าง ๆ 
• ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร กจิกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของหอ้งสมุดและของสถาบัน 
• แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ของบุคลากรห้องสมุด 
• ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงเป็นฉากในการถ่ายรูปพิธี

พระราชทานปรญิญาบัตร เป็นต้น 

 
3. Directory Terminal  

• แสดงข้อมลูพื้นทีท่ี่ใหบ้ริการต่าง ๆ ตามแต่ละช้ันของห้องสมดุ 
• แสดงแผนที่แต่ละอาคารภายในสถาบัน 
• แสดงป้ายต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุด และป้ายแสดงความยินดีต่าง ๆ 
• แสดงข้อความด่วนของห้องสมุด เป็นต้น 



 
 
4. Digital Bookshelf 

• แสดงช้ันข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศใหม่ เช่น หน้าปก สารบัญ ตัวอย่างเนื้อหา 10 หน้า สามารถ อ่าน 
จอง ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ 

• ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร กจิกรรมต่าง ๆ ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่ ของห้องสมุด 
• แสดงข้อมลู Hall of frame เอกสารของจดหมายเหตุ และ Nida Presidents  
• แสดงหนงัสอืเศรษฐกิจพอเพียง 
• แสดงข้อความด่วน และรอบฉายหนังของหอ้งสมุด เป็นต้น 

 



 
 
5. e-Book 

• แสดงช้ันข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็น e-Book  
• สามารถค้นหา อ่าน ยืม จอง และดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศที่เป็น e-Book ผ่านเครือ่งคอมพิวเตอร์

แบบพกพา (Tablet) 
• สามารถดูภาพยนต์ทีห่้องสมุดซื้อมาได ้
• มีระบบ Alarm ป้องกันการขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) หรอืถอดสายชาร์ตแบตออก 
• ผู้ใช้งานภายนอกสามารถใช้งาน e-book ได้ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 



6. Mini Theater 
• แสดงวีดโิอทัศนจ์ากสือ่ต่าง ๆ ได้ เช่น ซีดี ดีวีดี usb เว็บไซต์ เป็นต้น 
• สามารถดรูายการทีวีเพื่อการศึกษาผ่านสัญญาณทีวีดิจิทลัได้ 
• สามารถเช่ือมต่อข้อมลูในการนำเสนอผ่าน Smart Phone, Notebook ได ้
• สามารถใช้ในการฝึกอบรมผ่าน YouTube ได้ เช่น อบรมภาษาอังกฤษใน YouTube ให้บุคลากร 
• รองรับการจองห้อง Mini-Theater ผ่านระบบออนไลน์ได้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Resource Management 

รองรับการจอง ยืนยัน คืน Resend password และต่ออายุ ห้องค้นคว้าและทรัพยากรต่างๆ สำหรบั
ผู้ใช้บริการที่ Walk-inได ้

 

 
 

8. Mobile Application  
• สามารถ Log in เข้าใช้งานระบบ ผ่าน NIDA Authentication ได ้
• สามารถบรหิารจัดการข้อมูลส่วนตัวรวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 
• สามารถค้นหา จอง อ่านหนงัสอืเล่มจรงิได้ 
• สามารถค้นหา อ่าน บันทึก และแชร์ ทรัพยากรสารสนเทศของ e-book และล็อคหน้าจอในการอ่านแบบ 

e-Book 
• สามารถค้นหา อ่าน บันทึก e-NIDA Theses, e-Journals, e-NIDA Clipping, e-NIDA, Termpapers) 

ได ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Beacon Notifications 
• แจ้งเตือนและประกาศข่าวสารต่างๆ หรือโปรโมช่ันที่น่าสนใจของหอ้งสมุด เมือ่ผู้ใช้บริการผ่านมายงั

ตำแหน่งที่ติดตั้ง Beacon ไว้ 
• จำนวนจุดที่ติดต้ังในห้องสมุดทัง้หมดคือ 89 จุด 
• ผู้ใช้งานต้องติดตั้ง Application และเปิดสัญญาณ Bluetooth 

 
 
10. Books to Home and Books Return to Library 

• สามารถจองหนังสือแบบ Books to Home ได ้
• ตรวจสอบสถานะการจองหนังสือได ้
• ยกเลกิการจองหนังสือได ้
• คืนหนังสอืแบบ Books Return to Library 

 
 
 
 
 



11. Co-Working Space 
• เป็นพื้นทีส่ำหรบัให้ทำงานร่วมกัน (Co-working space) เพือ่กิจกรรมทีห่ลากหลายมากขึ้น 
• มีการใหบ้ริการปลัก๊ไฟเพิม่ขึ้น 
• มี 2 รูปแบบที่ให้บริการ คือ โต๊ะใหญ่ และโต๊ะบาร์ 

 
 
ระบบเว็บไซต์สำนักบรรณสารการพัฒนา 

เว็บไซต์สำนักบรรณสารการพัฒนาเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูต่างๆ ที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
(วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์,รายการบรรณานุกรม, หนังสือ eBook, บทความวารสารม กฤตภาคข่าว, งานวิจัยสถาบัน, 
บทความที่อาจารย์นิด้าเขียน, ผลงานอาจารย์นิด้า) ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศอย่างหนึ่ง รวมถึงยงัมบีริการ
ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งความรู้ให้กบัอาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ 

 
 



ระบบ Media on Demand 
ระบบ Media on Demand เปน็ที่รวบรวมสื่อทางด้านการศึกษา เช่น สื่อมัลติมเีดีย ประกอบด้วย วิชาการของ

นิด้า วิชาการทั่วไป และภาพยนต์ สื่อเสียงต่าง ๆ ของสถาบนั เช่น สื่อการสอน ซีดี และเทปต่าง ๆ  
url: http://libmod.nida.ac.th/th/website/home/index 

 
 
 
ระบบคลังปัญญา (Institutional Repository: Dspace) 

ระบบคลังปัญญา (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหลง่รวบรวม จัดเกบ็ สงวนรกัษา และเผยแพรอ่งค์ความรู้
และภูมิปญัญาซึง่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ ทั้งใน
รูปแบบเอกสารสิง่พิมพ์ และสือ่มลัติมีเดีย โดยอนญุาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปตอ่ยอด
ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

http://libmod.nida.ac.th/th/website/home/index


 
 
 
ระบบพิพิธภัณฑ์ Nida Museum 

• ระบบนำเสนอพระราชปณิธานก่อกำเนิดสถาบันเพือ่การพัฒนาประเทศ 
• ระบบเสนอประวัติศาสตร์ของสถาบันควบคู่ไปกบัประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเพือ่ให้เห็นบทบาทในการมี

ส่วนร่วมพฒันาประเทศตลอด 5 ทศวรรษ รวมถึงการพฒันาในทศวรรษที่ 6 ด้วย 
• ระบบนำเสนอแนวทางการบริหารของอธิการบดี วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลกัและค่านิยมร่วม รวมถึง

ให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับพิพิธภัณฑ์ 
• ระบบเว็บไซตพ์ิพิธภัณฑ์ 



 
 

 
ระบบจดหมายเหต ุ
ข้อมูลในระบบหอจดหมายเหตุจะประกอบไปด้วย 

• นายกสภาสถาบันฯ 
• อธิการบดสีถาบันฯ 
• คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 
• ร้อยเกียรติคุณ 
• เอกสารจดหมายเหต ุ



 
 

ระบบทางเข้า-ออก 
ระบบทางเข้า-ออก หอสมุดสุขุมฯ ช้ัน 2 สามารถใช้ บัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน บัตรประชาชน บาร์โค้ด 

และ QR Code ได ้

 



 
 
ระบบบริการฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (Reference Database) 

• ระบบใหบ้ริการฐานข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์ 
• ระบบใหบ้ริการฐานข้อมลู MorningStar 
• ระบบใหบ้ริการฐานข้อมลู CEIC 
• ระบบใหบ้ริการฐานข้อมลู Data Stream 

 

 
 
 
 
 






