
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
(มี.ค.-เม.ย. 2559) 

  วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ สถาบันจะจัดพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์สถาปนา
สถาบัน และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้าง
คุณงามความดีให้แก่สถาบัน และนอกจากน้ียังมีงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิด้า 5 ทศวรรษ กับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” NIDA’s Legacy: A 5-Decade 
Focus on Sustainable Development  เปิดให้
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน
ออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://conference.nida. 
ac.th ภายในวันที่ 27 มนีาคม 2559  และเพ่ือ
ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 50 ของนิด้า สถาบันจะร่วมออก
ร้านในงานกาชาดประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม - 7 เมษายน 2559 ณ สวนอัมพร  ภายใน
งานจะมีการจําหน่ายสลากกาชาดนิด้า  สอยดาว
กัลปพฤกษ์ นิทรรศการ การจําหน่ายของท่ีระลึก 
กิจกรรมบันเทิงพบกับวงดนตรี “แจ๊สนิด้า” และ 
ศิลปิน ดารา นักร้อง ชื่อดังอีกมากมาย  และการ
จัดทําสลากกาชาดนิด้าติดรูปเป็นที่ระลึก รายได้โดย
เสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย  ซ่ึงในงานนี้
บุคลากรของสํานักบรรณสารการ
พัฒนาได้เข้าร่วมออกรา้นครั้งนี้
ด้วย รายละเอียดเพ่ิมเติม        
http://www.nida.ac.th หรือ                              
Facebook : ร้านกาชาดนิด้า 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 
 มีนาคม 2559 
22 มี.ค. Mobile Library โรงเรียนไทยคริสเตียน 
28-29 มี.ค.  ปิดบริการเน่ืองจากบุคลากรสัมมนา หัวข้อ  
  “การสร้างความสุขในองค์การและการมุ่งเน้น 
  ลูกค้า” ณ เดอะเกรซอัมพวารีสอร์ท  
  จ.สมุทรสงคราม 

 เมษายน 2559 
6 เม.ย. ปิดบริการเน่ืองในวันจักรี 
13-17 เม.ย. ปิดบริการเน่ืองในวันสงกรานต์ 

มกราคมมกราคม--กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานภายนอกกุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 19 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 19 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

12 ม.ค. 2559 วิทยาลัยนานาชาตินําแขกจากประเทศ
อินโดนีเซีย เข้าเย่ียมห้องสมุด 

18 ม.ค. 2559 บุคลากรจากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้า
เย่ียมชมห้องสมุด 

1 ก.พ. 2559 Prof. Li Ping และคณะผูแ้ทนจาก
ประเทศจีน เขา้เย่ียมชมห้องสมุด 3 ก.พ. 2559 คณะบริหารธุรกิจนํานักศึกษาจาก 

Keimyung University เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

 

 



 

 

Ac vi esAc vi es
2 ก.พ. 2559 คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียน
มัธยมบ้านบางกะปิเข้าร่วมกิจกรรม “ชวนน้อง
เย่ียมชมห้องสมุด” ประกอบด้วย หอสมุดสขุุม  
นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และ
พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

20-26 ม.ค. 2559 บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนาศึกษาดู
งานห้องสมุด Free University of Bozen-Bolzano ประเทศ
อิตาลี  

 3-6 ก.พ. 2559  งานสัปดาห์หนังสือ Book Fair 2016 ณ บริเวณช้ัน L อาคารบุญชนะ อัตถากร 



 

 

Ac vi esAc vi es

25 ก.พ. 2559 บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนาเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “Happy Workplace & Happy Work-
force” วิทยากรโดย รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร อาจารย์ประจําและหัวหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
องค์กรแห่งความสุข คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

18-24 ก.พ. 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบริการ นําบุคลากรงานบริการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ดังน้ี  
1) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตตรัง 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตรัง  
3) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 4) สํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่และ 5) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  



 

 

Database UpdateDatabase Update  

http://psycnet.apa.org 
         ฐานข้อมูล PsycARTICLES ของ American  
         Psychological Association (APA) เป็น 
         ฐานข้อมูลบทความวารสารด้านจิตวิทยาและ 
         สาขาที่เก่ียวข้องกว่า 100 รายช่ือ ซึ่งดู 
         บทความย้อนหลังได้ต้ังแต่ฉบับแรก 
 
         The library has recently subscribed to  
         the PsycARTICLES database on the  
         APA PsycNET® platform which  
         provides access to more full-text  
         articles related to psychology and  
         behavioral science. 

 
 

 พิมพ์คําค้นได้ทันทีที่แถบ Easy Search  
 ช่อง Look for  

 
 
 
 
         หรือเลือก Browse เพ่ือดูรายช่ือวารสารที่
         ต้องการได้จากแถบ Browse ซึ่งจัดเรียงช่ือ 
         ตามลําดับอักษร 
 
 
 
 
แนะนําการใชฐ้านข้อมูล >>  http://www.apa.org/pubs/databases/training/psycnet-lessons.aspx 



 

 

การสืบค้นตัวเล่มวารสารภาษาไทยการสืบค้นตัวเล่มวารสารภาษาไทย  

   บทความวารสารที่ค้นได้มีทัง้สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ทันที และต้องไปดูทีต่ัวเล่ม 
ในส่วนของการค้นหาตัวเล่มวารสารก็ไมใ่ช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแต่ต้องจด ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า
ไปดูที่ตัวเล่ม เพือ่ให้สะดวกในการค้นหา สามารถค้นจากในระบบฐานข้อมูลหอ้งสมุดโดยมีวธิดีังต่อไปนี ้

อยากได้
บทความนี้จังอยู่
เล่มไหนนะ 

1. ที่หน้าเว็บเลือก Browse 
Search พิมพ์ช่ือวารสารใน
ช่องว่าง เลือกให้ค้นจาก By 
title คลิกที ่Browse  

2. หน้าจอแสดงผลปรากฏดังภาพ 
คลิกที่ ชื่อวารสาร  

3. หน้าจอแสดงผลปรากฏดัง
ภาพ คลิกที่ Details 

4. ตรวจสอบรายละเอียด
และสถานทีจ่ัดเก็บ
วารสารฉบับที่ต้องการ
จาก Summary of 
Holdings  

คําอธบิายเก่ียวกับสถานที่เก็บวารสาร 
* วารสาร ชั้น 2  หมายถงึ ฉบับปัจจุบัน เก็บไวท้ี่ชั้น 2 บริเวณใกล้กับ Multimedia Room 
* NIDA (ยืมคืน ชั้น 2) หมายถงึ ฉบับเล่วงเวลาเตรียมส่งไปเยบ็เล่ม เก็บไว้ที่ชัน้ 2 ด้านหลังเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน (ติดต่อขอรับบรกิารกับเจ้าหน้าที่) 

* วารสารเย็บเล่ม ชั้น 3  หมายถึง ฉบับล่วงเวลาเย็บเล่มเก็บไวท้ี่ชั้น 3 บริเวณใกล้ห้องถ่ายเอกสาร 
* NIDA (ส่งดรรชนี)  หมายถึง ฉบับนั้นอยู่ระหว่างการทําดรรชนีในฐานขอ้มูล  
* NIDA (วารสาร ชั้น 6)  หมายถึง ฉบับล่วงเวลารอทําเป็นไฟล์ดิจิทัล 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mobile Library จะไปหา
น้องๆ ใน โครงการให้บริการ
ดูแลเด็กในช่วงปิดภาคเรียน 
ของสถาบันฯ  ณ ชั้น M อาคาร
สยามฯ เวลา 13.30-15.30 น. 
ระหว่างเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 2559 เร่ิมวนัท่ี 17 
มีนาคม นี้แล้วค่ะ แล้วมาเจอ
กันตามวันนี้เลยนะคะ 

 



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

นักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 6-8 ปี และ 9-12 ปี ที่เข้าร่วมในกิจกรรม Mobile Library ที่ผ่านมา 
เด็กๆ ได้เข้าร่วมประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ “50 ปี สถาบันการศึกษาใกล้โรงเรียน” โดยภาพที่สวย
โดนใจกรรมการมากท่ีสุดได้รับรางวัล สมุดภาพระบายสีพร้อมชุดสีไม้ จํานวน 3 รางวัล คณะกรรมการได้
ประกาศผล และมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม  ดังนี้ 

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 
 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
   

โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ 
 



 

 

บริการดีดีบริการดีดี  

ตารางการให้คําปรึกษาการใช้ 
เครื่องมือทางสถิติสําหรับงานวิจัย 

 
ชื่อ ประจําวัน เวลา 

น.ส.กุลจิรา  ก่ิงไพร อังคาร, พุธ 10.00 - 15.00 น. 

น.ส.กนิฏฐา  ลาภาพงศ์ อังคาร, พุธ 10.00 - 15.00 น. 



 

 

บริการดีดีบริการดีดี  

ตารางการให้คําปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิจัย 

ชื่อ ประจําวัน เวลา 

น.ส.สุประวณี์  เมฆรุ่งเรืองกุล พุธ 13.00 - 15.00 น. 

นายพีระพงษ์  สวยกระโทก พฤหัสบด ี 09.00 - 11.00 น. 

Mr.Peter  Thai  Quach พฤหัสบด ี 11.00 - 13.00 น. 

น.ส.อัญพชัญ์  ไชยภญิโญวัฒน ์ พฤหัสบด ี 13.00 - 15.00 น. 

น.ส.ณรีนุช  ไตรจักร์วนิช ศุกร์ 09.00 - 11.00 น. 

นายมนัสชัย  อําพลพีรพนัธ์ ศุกร์ 09.00 - 11.00 น. 


