
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 
“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 

  ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมน้ี 
เป็นเดือนที่มีวาระอันเป็นมงคลของคนไทย 
คือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 และวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และยังถือว่า
เป็นวันแม่แห่งชาติของคนไทยอีกด้วย  
  ในวาระอันเป็นมงคลน้ี ในนาม
ผู้บริหารและบุคลากร สํานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ขอถวายพระพรชัย ให้ทั้งสองพระองค์ทรง
พระเกษมสําราญ และมีพระพลานามัย
สมบูรณแ์ข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 4 (ก.ค.-ส.ค. 2560) 



 

 

ห้องรับแขก 

       
    
 
Calendar 

กรกฎาคม 2560 
10 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
28 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
 

Drawing 

18 พ.ค. 2560 คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

2 มิ.ย. 2560 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณะผู้แทน
จาก Huaiyin Institute of Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 
 

 

13 มิ.ย. 2560 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ NIDA Summer Camp 2017 เขา้เย่ียมชมห้องสมุด 

24 พ.ค. 2560 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นําผู้เข้าร่วม
โครงการ NIDA HROD ACADEMY CAMP เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

สิงหาคม 2560 
12 ส.ค. เปิดบริการพิเศษ เวลา 08.00-21.00 น. 
14 ส.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระ 
  ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
  พระบรมราชินีนาถ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 พ.ค. 2560 สํานักบรรณสารการพัฒนาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารและคณะทํางาน
เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา (MOU) รอบปีท่ี 5 คร้ังท่ี 
2/2560 (คร้ังท่ี 22)   

Activities

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 พ.ค. 2560 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล Turnitin (2017)  ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี  



 

 

29 มิ.ย. 2560 อบรมบคุลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา เร่ืองการพัฒนางานประจําด้วย
กระบวนการวิจัย R2R โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จังหวัดยะลา สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์ 

Activities
13 มิ.ย. 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัย 
R2R วิทยากรโดย นางสาวสุพัตรา อังคาสัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กอง
แผนงาน  

 



 

 

กิจกรรมดีดี 
  กิจกรรมตอบปัญหา
วิชาการ สําหรับน้องๆ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ 
"พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ 
ขบวนการเสรีไทย" ชิงทุน 
การศึกษากว่า 20,000 บาท 
พร้อมรับประกาศนียบัตร จาก
องคมนตรี  ในวันพุธที่ 12 
กรกฎาคม 2560 มีน้องๆ เข้า
ร่วมโครงการจํานวน 144 ทีม 
รวม 288 คน จะประกาศผล    
ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
และในวันที่ 1 กันยายน 2560 
ทั้ง 10 ทีม จะแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศ และเข้ารับประกาศ-   
นียบัตรในงาน “โครงการสร้าง
ความร่วมมือเก่ียวกับขบวนการ
เสรีไทยและการรําลึกเสรีไทย” 



 

 

Database Update 

EMIS  
1 July—31 August 2017 

How to Use 
1. Go to the EMIS website   
http://www.emis.com 
2. Click on the Client Log In tab  
3. Students and lecturers are 
able to download reports and 
pdf files. They would be prompt 
with a pop up when they click 
on a report that they would like 
to download, and they only 
need to register with their name 
and email address to create the 
profile, and once the profile is 
created, they can then down-
load any reports. 

EMIS - Company Data, Industry Analysis,  

      ในการดาวน์โหลด reports อาจารย์และ
นักศึกษาต้องสร้าง profile ส่วนตัวก่อน 
ลงทะเบียนโดยการใช้ email address ได้ทั้ง 
hotmail, gmail, yahoo ฯลฯ  



 

 

Turnitin สําหรับ

1. ไปที่ http://turnitin.com  สังเกตที่มุมบนซ้ายมือ ต้องอยู่ที่ English ถ้าไม่ใช่คลิกที่ลูกศรเปลี่ยนเป็น  
    English  แล้วคลิก Log in  

2. ใส่ E-mail และ Password  (ถ้าลืม Password คลิก Forgot your password? Click here)  คลิก Login  

 

  



 

 

3. คลิก Add Class  และต้ังค่า ดังนี้ 

 

เลือกประเภทห้องเรียน Standard  
(ถ้าเลือก Master หมายถึง ให้มีผู้ช่วยอาจารย์) 

กําหนดรหัสเข้า Class 

ต้ังชื่อ Class 

 

เลือกสาขาวิชา 

เลือกระดับการศึกษา 

Turnitin สําหรับอาจารย์ 



 

 

4. รหัส Class ID และ Enrollment Key สําหรับให้นักศึกษา แล้ว คลิก Continue  

 

 
 

 

5. คลิก Class ที่สร้างไว้ ตัวอย่างคือ Master2017 

Turnitin สําหรับอาจารย์ 



 

 

6. คลิก Add Assignment (ควรสรา้ง 2-3 Assignment เนื่องจากการส่งงานตรวจซํ้าต้องรอผล 24 ชั่วโมง) 

 

 

7. คลิก Optional Settings  

Turnitin สําหรับอาจารย์ 



 

 

9. ต้ังค่าต่างๆ ดังนี้ แล้วคลิกปุ่ม Submit 

ต้ังชื่อ 

กําหนดวันส่งงาน 

อนุญาตให้นักศึกษาดูรายงาน 

ไม่ให้เก็บงานไว้ในคลังข้อมูล 

 

Turnitin สําหรับอาจารย์ 



 

 

10. การสร้าง Assignment เพ่ิม เพ่ือให้นักศึกษาส่งงานตรวจซํ้าได้หลาย ๆ ครั้ง (ไม่ต้องรอ 24 ชั่วโมง)  
คลิก  Add Assignment   เลือก Paper Assignment 

 

 

 11. เลือก Paper Assignment 
     แล้วคลิก Next Step 

12. ต้ังชื่อ Assignment  
     และต้ังค่าอ่ืนๆ ที่ต้องการ 

Turnitin สําหรับอาจารย์ 



 

 

วารสารที่ได้รับการรับรองจาก TCI 

  วารสารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การเป็นวารสารท่ี
จัดทําโดยคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้รับการประเมิน จาก 
TCI ประจําปี พ.ศ. 2560 (เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์) และได้รับ
การพิจารณาให้อยู่ใน วารสารกลุ่ม
ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยได้รับการรับรอง
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
นอกจากน้ีวารสารดังกล่าวจะ
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไป 

 
ตรวจสอบรายชื่อวารสารทีผ่า่นการประเมินจาก 
TCI  ได้ที่นี่ 
 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
announcement_58.php 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php


 

 

1 ส.ค. 2560 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

25 ก.ค. 2560 
โรงเรียนคลองลําเจียก 


