
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
(พ.ค.-มิ.ย. 2559) 

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทางสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  จึงได้ดําเนินการจัดงานครบรอบ 
120 ปี กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ข้ึน ซ่ึง
กิจกรรมในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการแสดง
ประวัติและผลงานของ พระเจ้าวรวงศเ์ธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมราํลึกถึงกรมหมื่นนราธิปพงศ์
ประพันธ์ ประธานคณะกรรมการก่อต้ังสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพ่ือเผยแพร่ประวัติ
และผลงานที่ทรงปฏิบัติงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ
สถาบันและประเทศชาติ     
 สํานักบรรณสารการพฒันาจะจัดนิทรรศการ
ดังกล่าวในวนัที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณห้อง
โถงชั้น 1 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมทั้งจัด
พิธีสักการะพระรูปบริเวณหน้าอาคาร   โดยเชิญ
แขกผู้ทรงเกียรติทั้งของสถาบันฯ และพระญาติ 
 หลังวันจัดงานนิทรรศการนี้จะนําไปจัดแสดง 
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราชต่อไป จึง
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารว่มในพิธีและชมนิทรรศการ
ในวันเวลาดังกล่าว  สามารถติดตามข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของงานได้ที่ http://library.nida.ac.th 
และ Facebook : Nidalibrary 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 

 พฤษภาคม 2559 
5 พ.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันวันฉัตรมงคล 
6 พ.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดพิเศษ 
9 พ.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันพืชมงคล 

16 พ.ค. อบรมการใช้ฐานข้อมูล Data Stream 
17 พ.ค. อบรมการใช้ฐานข้อมูล NewsCenter เวลา 09.30-11.30 น. 
17 พ.ค. อบรมการใช้ฐานข้อมูล CEIC เวลา 14.00-16.00 น. 
30 พ.ค. อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 

มีนาคมมีนาคม--เมษายน 2559 หน่วยงานภายนอกเมษายน 2559 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 21 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 21 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

8 มี.ค. 2559 คณะผู้บริหาร
และบุคลากร ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

24 มี.ค. 2559 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นําผู้เข้า
อบรมการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ เข้าเย่ียม
ชมห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง และพิพิธภัณฑ์นิด้า 

19 เม.ย. 2559 นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษา
ดูงานทางด้านการจัดทําดรรชนีและสาระสงัเขป และงาน
บริการทั่วไปของห้องสมุด 

29 เม.ย. 2559 บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ศึกษาดูงานห้องสมุด 



 

 

Ac vi esAc vi es

30 มี.ค. 2559 ผู้อํานวยการสาํนักบรรณสารการ
พัฒนาและบุคลากรบางส่วนเข้าร่วมจัดกิจกรรมและ
ออกร้านกาชาดนิด้า ในงานกาชาดประจําปี 2559 
ณ สวนอัมพร 
 

5 เม.ย. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
สวดพระอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ 

28-29 มี.ค. 2559  งานสมัมนาของบุคลากรในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล TQA ในหัวข้อ Happy 
Workplace & Happy Workforce ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ. สมุทรสงคราม โดยมี ผศ.ดร. สุเทพ ทองงาม 
เป็นวิทยากร 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

 
 

http://journal.cambridge.org 
  
 ฐานข้อมูลทีร่วบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ช่ือ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ 
เน้ือหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทัง้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ บริหาร 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สามารถค้นย้อนหลังได้ต้ังแต่ปี 1997—ปัจจุบัน  แสดงผลได้ทั้งรูปแบบ pdf 
และ html ไมจ่ํากัดจํานวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานแบบ PC Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการ
ในการทําบรรณานุกรมเพ่ือการอ้างอิง 



 

 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มแบบฟรีๆดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มแบบฟรีๆ  

   หากสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุดแล้วไม่พบเอกสารฉบับเต็มให้ดาวน์โหลด   
ขอแนะนําให้ค้นจากเว็บไซต์นี้ค่ะ   
 
 
เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับสืบค้นเอกสารฉบับเต็มฟรี มีทั้งหนังสือมากกว่า 2 
ล้านเล่ม และบทความทางวิชาการมากกว่า 50 ล้านบทความ 

ใส่ชื่อเอกสาร 

คลิกดูเอกสารฉบับเต็ม 



 

 

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล CrossRefCrossRef  

   CrossRef เกิดจากความร่วมมือของสํานักพิมพ์ชั้นนํา มากกว่า 380 แห่ง เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้าน บทความ 
โดยใช้เลข DOI (Digital Object Identifier) ในการเชื่อมโยงข้อมูล สามารถคลิกเพ่ือดู
รายละเอียดของบรรณานุกรมและดูเอกสารฉบับเต็มได้ (เฉพาะวารสารในฐานข้อมูลที่
ห้องสมุดบอกรับ) 
 
 
 
วิธีการสืบค้น 
1. ใส่ข้อมูลในช่องค้น เช่น ชื่อบทความ, ชื่อผู้เขียน, เลขประจําบทความในรปูแบบ
ดิจิทัล (DOI)  

ใส่ชื่อบทความ 



 

 

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล CrossRefCrossRef  

 2. ปรากฏหน้าจอผลการสืบค้นดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดูบรรณานุกรมคลิก Actions แล้วคลิก Cite 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แสดงรูปแบบการอ้างอิง เช่น คลิกเลือกรูปแบบ APA สามารถ copy รูปแบบไป
ใช้ได้ 
 
 
 

ดูบรรณานุกรม 
- คลิก Actions 
- คลิก Cite 



 

 

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล CrossRefCrossRef  

 
5. ดูเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่  URL (เฉพาะวารสารในฐานข้อมลูที่ห้องสมุดบอกรับ) 
 

 
6. เชื่อมโยงไปฐานข้อมูล และสามารถคลิกเพ่ือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูเอกสารฉบับเต็ม 
คลิกท่ีนี่ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรุงเทพธุรกิจ 

ฐานเศรษฐกจิ 

เดลินิวส์ 

มติชน 

BANGKOK POST 
THE NATION 

กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ 
ข่าวสด เอเอสทีวีผู้จัดการ 
คมชัดลึก ผู้จัดการ 360 องศา 
ฐานเศรษฐกจิ โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์ มติชน 
ไทยโพสต์ สยามกีฬา 
ไทยรัฐ สยามรัฐ 
แนวหน้า BANGKOK POST 
 THE NATION 

หนังสือพิมพท่ี์มีให้บริการในห้องสมุดหนังสือพิมพท่ี์มีให้บริการในห้องสมุด  



 

 

22 มี.ค. 2559 โรงเรียนไทยคริสเตียน   
 
 
 
 
 

โครงการให้บริการดูแลเด็กในช่วงปิดภาคเรียน ของสถาบันฯ  ณ ชัน้ M อาคารสยามฯ เวลา 
13.30-15.30 น. ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2559  

 
 
 
 


