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 จฯกกฯรถี่ย้องสนุดปิดถ ฯกฯรเธ่ืองจฯก

สถฯธกฯรณ์ไรฌระบฯดไฌวิด-19 แต่ย้องสนุดของ

เรฯโน่เฌฝยฝุดใย้บริกฯร ฝังฌงธ ฯเสธอข้อนูล

ข่ฯวสฯรฌวฯนรู้ต่ฯง ๆ ใย้พูใ้ช้เข้ฯถึงโด้ใธรปูแบบ

ออธโลธ์ รวนถ๊ัง E-book และ E-journal ก็

สฯนฯรถเข้ฯถึงโด้ตลอดเวลฯ ธอกจฯกธ๊ี ฝังนี

บริกฯร NIDA Books to Go ส ฯยรบัพูใ้ช้ถี่

ต้องกฯรตัวเล่น ย้องสนุดของเรฯก็นีบริกฯรใย้

ตฯนวัธและเวลฯถี่ก ฯยธด ไดฝฌ ฯธึงถึงนฯตรกฯร

ฌวฯนปลอดภัฝและสุขอธฯนัฝของถ๊ังพู้ใย้และ

พู้ใช้บริกฯรเป็ธส ฯฌญั 

  ข่ฯวบรรณสฯรฉบับธ๊ี โด้รวบรวน

ถรัมฝฯกรถ่ีใย้บริกฯรออธโลธ์ถ๊ังยนด พู้ใชบ้รกิฯร

สฯนฯรถสอบถฯนข้อนูล และติดตฯนข่ฯวสฯรของ

ย้องสนุดโด้ยลฯฝช่องถฯง โน่ว่ฯจะเป็ธ Website, 

E-mail, Facebook, Line, และฝังนีบริกฯรใยน่

ของเรฯถ่ีพู้ใชส้ฯนฯรถสอบถฯนกับบรรณฯรักผ์ 

ตัวเป็ธ ๆ แบบเย็ธยธ้ฯพ่ฯธไปรแกรน Microsoft 

Teams ซ่ึงอฯจฯรฝ ์และธักศึกผฯนีฌวฯนฌุ้ธเฌฝ

กับไปรแกรนธ๊ี เธ่ืองจฯกนีกฯรเรีฝธกฯรสอธแบบ

ออธโลธ์อฝู่แล้ว ฉะธ๊ัธ ถึงแน้ตัวเรฯจะย่ฯงโกล 

แต่เรฯก็โน่เฌฝย่ฯงกัธธะฌะ สฯนฯรถเข้ฯนฯใช้

บริกฯรออธโลธ์ของย้องสนุดโด้ตลอดเวลฯฌ่ะ 

เม่ือตอบ สธองธไฝบฯฝของประเถศ “อฝูบ่้ฯธ 

ยฝุดเชื๊อ เม่ือชฯติ” ฟฯกดแูลตวัเองใยม้วกเรฯ

ด้วฝธะฌะ เม่ือวธัถีเ่รฯจะกลบันฯเจอกัธ ด้วฝ

ฌวฯนปรฯรถธฯดีจฯกย้องสนุดธิด้ฯ แล้วมบกธั

เร็ว ๆ ธ๊ีฌ่ะ 

http://library.nida.ac.th 

 
services@nida.ac.th  
 
Nidalibrary  
 
NIDA_Library 
 
Reference Service      



ปฏถิธิยอ้งสนดุ 

22 นี.ฌ.-31 ม.ฌ. ปิดบริกฯรตฯนประกฯศสถฯบธับณัทิตมัฒธบริยฯรศฯสตร์                     

    เธื่องจฯกสถฯธกฯรณ์ไรฌระบฯดไฌวิด-19 



  ช่วงสถฯธกฯรณ์ไฌวิด-19 ธี๊ ย้องสนุดโด้ตระยธักถึงฌวฯนปลอดภัฝและสุขภฯม

ของพู้ใช้บริกฯรถุกถ่ฯธ ธอกจฯกใธจุดบริกฯรต่ฯง ๆ จะจัดเจลแอลกอฮอล์ส ฯยรับถ ฯ

ฌวฯนสะอฯดแล้ว บรรณฯรักผ์และเจ้ฯยธ้ฯถี่ถี่ใย้บริกฯรก็สวน

ยธ้ฯกฯกอธฯนัฝถุกถ่ฯธ และถ ฯฌวฯนสะอฯดอุปกรณ์ต่ฯง ๆ รวนถึง

ยธังสือถุกเล่นฌ่ะ และช่วงวัธถี่ 13-16 นีธฯฌน 2563 โด้จัดถ ฯฌวฯน

สะอฯดใยญ่ (Big Cleaning Day) ถั๊งยอสนุดสุขุน ธวมัธธ์ 

ย้องสนุดอฯเซีฝธ และมิมิธภัณท์ธิด้ฯ ยลังจฯกธั๊ธย้องสนุดโด้ปิด

บริกฯรฝฯวธฯธจธถึงเดือธเนผฯฝธ ย้องสนุดจึงโด้ถ ฯฌวฯนสะอฯด

ใยญ่อีกฌรั๊งใธวัธถี่ 27-28 เนผฯฝธ 2563 เม่ือเตรีฝนฌวฯนมร้อน

เบ๊ืองต้ธเนื่อเปิดใย้บริกฯร จึงนั่ธใจโด้ว่ฯย้องสนุดของเรฯสะอฯดปรฯศจฯกเชื๊อไรฌ

แธ่ธอธฌ่ะ  



All NIDA dissertations and theses can be searched from the Library home page. 
Go to the library website: http://library.nida.ac.th Use NIDA ONE SEARCH and refine 
search results by material types such as Thesis, Dissertation, NIDA Thesis. 
 

 How to find NIDA theses 

http://library.nida.ac.th
https://www.facebook.com/474196622700286/videos/240121197376546


* Thai Digital Collection (TDC) 
http://newtdc.thailis.or.th/ 
  TDC or Thai Digital Collection is a project of ThaiLIS with the goal of providing full       
  document database search services. Contains full text files of the theses, dissertaions,  
  articles and research reports of faculty members from various universities in Thailand. 
 

* ProQuest Dissertations & Theses: Global  (PQDT Global) 
https://search.proquest.com/pqdtglobal/productfulldescdetail?accountid=44809 
  PQDT Global is the world's most comprehensive collection of dissertations and theses from 
  around the world, offering 5 million citations and 2.5 million full-text works from thousands 
  of universities, not only from the North America but the ones around the globe. 
  (Subscribed database available to authorized NIDA users)  
 

* PQDT Open 
https://pqdtopen.proquest.com/search.html 
  PQDT Open provides the full text of open access dissertations and theses free of charge. 
  The authors of these dissertations and theses have opted to publish as open access and 
  make their research available for free on the open Web. Open Access Publishing is a new 
  service offered by ProQuest Dissertation Publishing. 
 

* EBSCO Open Dissertations™ 
https://biblioboard.com/opendissertations/ 
  EBSCO Open Dissertations project is a free database of American Doctoral Dissertations 
  and electronic   theses and dissertations from around the world.  

 
* Open Access Theses and Dissertations (OATD) 
https://oatd.org 
  OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses 
  and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) 
  comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently      
  indexes 5,077,742 theses and dissertations. 
 

* E-theses Online Service (EThOS) 
https://ethos.bl.uk 
  EThOS is the UK’s national thesis service of UK’s doctoral research theses. 
  There are approximately 500,000 records of theses awarded by over 120 institutions.  
  Around 260,000 of these also provide free access to the full text thesis. 
 

* LSE Theses Online 
https://etheses.lse.ac.uk/ 
  LSE Theses Online is the online archive of PhD theses for the London School of Economics 
  and Political Science.  Contains full text versions of theses accepted for the qualification of 
  Doctorate at LSE. These full text versions can be freely downloaded. 
 

* Tuwhera Open Access Theses & Dissertations  
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3 
  Contains digital copies of theses, dissertations and research projects from AUT University, 
  New Zealand’s postgraduate research, deposited with the Library since 2002. The full text 
  digital files are available if the author has given permission for their thesis, dissertation or 

http://newtdc.thailis.or.th/
https://search.proquest.com/pqdtglobal/productfulldescdetail?accountid=44809
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://oatd.org
https://ethos.bl.uk
https://etheses.lse.ac.uk/
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
http://newtdc.thailis.or.th/
https://search.proquest.com/pqdtglobal/productfulldescdetail?accountid=44809
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://oatd.org
https://ethos.bl.uk
https://etheses.lse.ac.uk/
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3


Tips & Tricks 

บรกิฯรตอบฌ ฯถฯนและชว่ฝกฯรฌธ้ฌวฯ้
พฯ่ธ 4 ชอ่งถฯง 
 
 
       services@nida.ac.th  
 
 

       Nidalibrary  
 
 

       NIDA_Library 
 
 

       Reference Service                       
 บริกฯร Live Chat with     
Librarians พ่ฯธไปรแกรน Microsoft 
Teams ไดฝธัดยนฯฝลว่งยธ้ฯถฯง                          
E-mail: services@nida.ac.th ยรือ 
Line: NIDA_Library 
 

   1. บรกิฯรชว่ฝสืบฌธ้ Full text (Document 
Delivery Service (DDS))  
ส่งฌ ฯขอถฯง E-mail: services@nida.ac.th 
ยรือ Line: NIDA_Library 
   2. บรกิฯรขอรยสัพฯ่ธเขฯ้ใชง้ฯธฐฯธขอ้นลู 
DataStream 
ส่งฌ ฯขอถฯง E-mail: services@nida.ac.th    
 1) ระบุข้อนูล ชื่อ-สกุล, รยัสธักศึกผฯ, 
ฌณะวิชฯ และขอบเขตฌวฯนต้องกฯร            
 2) ย้องสนุด รับฌ ฯขอ และแจ้งกลับพูใ้ช้
ถฯง E-mail 
    3. บรกิฯรไปรแกรน EndNote X9 ติดต๊ัง
ด้วฝตธเอง ไดฝส่งฌ ฯขอพ่ฯธแบบภอร์น      
“ขอรยัสพฯ่ธเม่ือเข้ฯใชง้ฯธไปรแกรนจัดกฯร
บรรณฯธุกรน EndNote X9” จฯกยธ้ฯเว็บ
ย้องสนุด http://library.nida.ac.th  
ยนฯฝเยตุ *กฯรดฯวธ์ไยลดไปรแกรนเม่ือติดต๊ัง
ต้องด ฯเธิธกฯรพ่ฯธ VPN  
   4. บรกิฯรฐฯธขอ้นลูออธโลธพ์ฯ่ธเวบ็โซต์
ย้องสนดุ http://library.nida.ac.th ใธเนธู                    
e-Resources, e-Books, e-Newspapers   
(เข้ฯใช้งฯธพฯ่ธ VPN) 
   5. ฐฯธขอ้นลูถีง่ดใยบ้รกิฯร โด้แก่ ฐฯธข้อนูล 
Morningstar Direct, ฐฯธข้อนูลตลฯด
ยลักถรัมฝ ์

mailto:services@nida.ac.th%20หรือ
mailto:services@nida.ac.th%20หรือ


กฯรติดต๊ัง VPN เม่ือสืบฌ้ธข้อนูลสฯรสธเถศของย้องสนุด (ภฯฝธอกเฌรือข่ฯฝสถฯบัธ)  
ดฯวธ์ไยลดไปรแกรนจฯกยธ้ฯเว็บย้องสนุด ถ่ี library.nida.ac.th เลอืก VPN ยรือจฯก
ยธ้ฯเว็บ ITC ถ่ี http://itc.nida.ac.th โปถ่ี บริกฯรส ฯยรบัธักศึกผฯ เลือก VPN 

 
 
 
 
 

 
ศึกผฯวิธีกฯรติดต๊ัง อ่ฯธฌู่นือกฯรใช้งฯธตฯนประเภถอุปกรณ์และดฯวธ์ไยลดไปรแกรน 
 
 
 

 
 

 
 
ยธ้ฯแรกกฯรติดต๊ัง VPN ใย้ Login ด้วฝ NetID จฯกธ๊ัธติดต๊ังไปรแกรนตฯนข๊ัธตอธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยนฯฝเยตุ *ภฯฝธอกเฌรือข่ฯฝสถฯบัธ ยนฯฝถงึ กฯรใช้งฯธสืบฌ้ธข้อนูลพ่ฯธเฌรือข่ฯฝ
อิธเถอร์เธ็ตจฯกภฯฝธอกสถฯบัธบัณทิตมัฒธบริยฯรศฯสตร ์เช่ธ WIFI จฯกถ่ีบ้ฯธ ยรือ
ถ่ีถ ฯงฯธ ยรือ ร้ฯธกฯแภ, กฯรใช้สัญญฯณเฌรือข่ฯฝนือถือ 3G, 4G เป็ธต้ธ   

ธักศึกผฯ > ชื่อ.สกุล@stu  
บุฌลฯกรสถฯบัธ > ชื่อ.สกุล@nida 

อักผรตัวใยญ่+อักผรตัวเล็ก+ตัวเลข 
รวนกัธ 8 อักขระขึธ๊โป ตฝ. Or123456 

Tips & Tricks 



NIDA Books to Go ฌือบริกฯร
ฝืนยธังสือใธระยว่ฯงถ่ีย้องสนุดปิดถ ฯกฯร

ตฯนประกฯศของสถฯบธัฯ บริกฯรเฉมฯะ

ธักศึกผฯ อฯจฯรฝ ์และบุฌลฯกร สฯนฯรถ

จองยธังสือพ่ฯธระบบของย้องสนุด 

(Book Request) และนฯรับยธังสือด้วฝ

ตธเองถ่ีอฯฌฯรบญุชธะ อัตถฯกร บริเวณ

ยธ้ฯร้ฯธ SE-ED ไดฝรบัยธังสือแต่ละรอบ

กฯรจองถุกวธัศุกร ์เวลฯ 12.00-13.00 ธ. 

ตัดรอบกฯรจองถกุวธัมุธกอ่ธเวลฯ   

09.00 ธ. (เดือธมฤผภฯฌน 4 รอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Live Chat with Librarians บริกฯรใธช่วงถ่ีย้องสนุดปิด ธักศึกผฯสฯนฯรถ
 เข้ฯนฯสอบถฯนข้อนูลต่ฯงๆ จฯกบรรณฯรักผ์ไดฝตรงพ่ฯธไปรแกรน Microsoft 
 Teams โด้ เช่ธ กฯรสอบถฯนข้อนูลใธกฯรถ ฯวิถฝฯธิมธธ์ สฯรธิมธธ์ งฯธวิจัฝ 
 ต่ฯง ๆ กฯรอ้ฯงอิง กฯรสืบฌ้ธ เป็ธต้ธ สฯนฯรถธัดยนฯฝวัธเวลฯก่อธเข้ฯรับบริกฯร
โด้  พ่ฯธ 2 ช่องถฯงธ๊ีฌ่ะ 
 

           NIDA_Library              services@nida.ac.th 
 

 

    Code : qp4m560 



  จฯกสถฯธกฯรณถ์ีต่อ้งอฝูบ่ฯ้ธ “ยฝดุเชือ๊เม่ือชฯต”ิ โน่สฯนฯรถเดธิถฯงนฯใช้

บริกฯรของย้องสนดุโด ้ขฯ่วบรรณสฯรฉบบัธีจ๊ึงโดร้วบรวนแยล่งสฯรสธเถศถีใ่ย้

ดฯวธไ์ยลดเอกสฯรฉบบัเตน็โด้ภร ีซึ่งเรฯโดเ้ฌฝไมสตล์งใธเมจของย้องสนดุโปแล้ว

ธัธ๊ วธัธีเ๊รฯจึงโดร้วบรวนนฯใยด้ฯวธไ์ยลดกธัโดอ้ฝ่ฯงสะดวกฝิ่งขึธ๊ และโนต่อ้งใช ้

พฯ่ธ VPN อกีดว้ฝ สฯนฯรถฌลกิถีไ่ลไกโ้ดเ้ลฝฌะ่ 

Open 

Access 

http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Research-papers.aspx?page=2
http://elibrary.deqp.go.th/category/All%20books
https://oer.learn.in.th
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1033
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/general-science/trending-stm-research-from-cambridge
http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals?fbclid=IwAR3KP3tkJwfH5UQT84cj-SEYZaX4m0cZaLUrYQMLs1WfhPr2JJ-skIhBDUQ
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/NER/index?fbclid=IwAR1GN0cSHZcQ00oiq5Snz0U6WnfnUqGs4mKAWkstMags_Va4RuXdTqgavGQ
https://www.econstor.eu/?fbclid=IwAR1DhZqZsKHiizayFijXh1ZD3kPObzQSetMPODSvtVpCK4ygKCbiNnvrIak
https://www.gale.com/intl/covid19support
https://scholar.google.com/?fbclid=IwAR3gb8SzOPzDbX1PqHjwIlxX1sFnLHIAb9fuvV36Sjqi4_y_oWmz9nG4apQ
https://core.ac.uk/?fbclid=IwAR0x8FEheNZ5wTj7NLlCzY9K3RfajDWP-_qXCWkWR_AF5GmGDJ4irIsfXtQ
https://about.jstor.org/oa-and-free/?fbclid=IwAR1Tzr_fI74KovQNWlNTUFUg1SZZAWgaohGoBlQlHSms5qwx59j6ERb5iiY
https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral
http://www.openbase.in.th/tdri?fbclid=IwAR1vrF0eC7qniJP9MP8djC1mPkN4kE81ULS7Q--TxOQ2a02_Gz1RerOIiyc
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://journals.sagepub.com/home/sgo?fbclid=IwAR1j83RijDMrnB0QxVJLdIITP7cWP_kPfpT8Fne4rml1OUTlYNF9LG1S2zU
https://www.springeropen.com/journals?fbclid=IwAR3gb8SzOPzDbX1PqHjwIlxX1sFnLHIAb9fuvV36Sjqi4_y_oWmz9nG4apQ
https://www.saylor.org/books
https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/index


Thai 

Foreign 

https://digitallib.stou.ac.th
https://cuir.car.chula.ac.th
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php
http://kb.psu.ac.th/psukb
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/47
https://dash.harvard.edu
http://ir.swu.ac.th/xmlui
https://www.ed.ac.uk/information-services/library-museum-gallery/finding-resources/library-databases/databases-subject-a-z/databases-university-repositories


Zhejiang da Xue, Yi Xue Yuan, & Fu Shu di 1 Yi Yuan. (2020).        
 Handbook of COVID-19 prevention and treatment: The first  

ศุภวฒุิ สฯฝเชือ๊. (2563). Beating covid-19 เอาชนะโรครา้ยดว้ยความเขา้ใจ.  

ยธังสือ “Beating COVID-19 เอฯชธะไรฌร้ฯฝด้วฝฌวฯนเข้ฯใจ” ใธ

รูปแบบยธังสือออธโลธ์ (โภล ์PDF) เม่ือใย้ประชฯชธถั่วโปดฯวธไ์ยลด

โด้ภรี ถั๊งธี๊ ยธังสือเล่นธี๊ เขีฝธไดฝ ดร.ศุภวุฒิ สฯฝเชือ๊ ถี่ปรึกผฯกลุ่น

ธุรกิจกฯรเงิธเกีฝรติธฯฌิธภถัร พู้เชี่ฝวชฯญด้ฯธเศรผฐศฯสตร์และ

สุขภฯมถี่โดต้ิดตฯนงฯธวิจัฝเกี่ฝวกับเชื๊อโวรัสไฌวดิ-19 ใธนิติต่ฯง ๆ โน่

ว่ฯจะเปธ็ลักผณะของไรฌ ปจัจัฝเส่ีฝงถี่ถ ฯใย้ปว่ฝ กฯรปฏิบัติตัวเองเม่ือ

ย่ฯงโกล COVID-19 ฌวฯนเปธ็โปโด้ของแธวถฯงกฯร

รักผฯ ตลอดจธบถเรีฝธใธเชงิธไฝบฯฝเกี่ฝวกับ

นฯตรกฯรรับนอืของประเถศตฯ่ง ๆ นฯธ ฯเสธอแบบ

กระชับส ฯยรับเปธ็ฌู่นอืฌวฯนเข้ฯใจม๊ืธฐฯธ  

Over the past 50 days, 104 confirmed patients have been admitted to 

FAHZU, including 78 severe and critically ill ones. Thanks to the     

pioneering efforts of medical staff and the application of new       

technologies, to date, we have witnessed a miracle. No staff is         

infected, and there is no missed diagnosis or patient deaths. Today, 

with the spread of the pandemic, these experiences are the most    

valuable sources of information and the most important weapon for 

medical workers on the battlefield. This is a brand-new disease, and 

China was the first to suffer from the pandemic. 

Isolation, diagnosis, treatment, protective 

measures, and rehabilitation have all been started 

from scratch, but we home that with the advent 

of this Handbook doctors and nurses in other 

affected areas can learn from our experience 

when entering the battlefield and they won't have 

to start from zero.  

http://media.kiatnakin.co.th/document/2020/Mar/Beating%20COVID%E2%80%9319.pdf
https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/1-handbook-of-covid-19-prevention-and-treatment-st---smaller.pdf



