
ตั�งแต่วันที� 6 มิถุนายน 2565 
บริการพื�นที�แล้ว

  ห้องสมุดเปิดพ้ืนที่ ให้เ ข้าใช้บริการแล้ว ต้ังแต่วันที่  6  มิถุนายน 2565 โดยการเข้าใช้บริการ

ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

                       ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ หากอุณหภูมิเกิน 37 องศา งดเข้าใช้บริการ 

                       สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าใช้ 

                       และจํากัดจํานวนผู้เข้าใช้ในช่วงเวลาเดียวกันไม่เกิน 115 คน 

                       สําหรับพ้ืนที่ ให้บริการ ทุกจุดจะมีการทําความสะอาดหลังใช้งานทุกคร้ัง 

จึงม่ันใจในความปลอดภัยจากเช้ือโรคได้ค่ะ และบุคลากรของห้องสมุดทุกท่าน

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว 100%

     นอกจากนี้ ห้องสมุดยังเปิดบริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 9.00-18.00 น. และปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดตามประกาศวันหยุดของห้องสมุด

ได้ที่คอลัมน์ปฏิทินห้องสมุดค่ะ และช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

Website : http://library.nida.ac.th 
Facebook : NidaLibrary  

LINE Official : @NIDA_Library 

บุคลากรห้องสมุดทุกท่านยินดีและพร้อมให้บริการค่ะ
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เป�ดเป�ด

Open Now! 

http://library.nida.ac.th/
http://library.nida.ac.th/


ชองทางในการติดตามขอมูลชองทางในการติดตามขอมูล
ขาวสารและติดตอหองสมุดขาวสารและติดตอหองสมุด

NIDA_Library

services@nida.ac.th

NidaLibrary

08 2790 1955

library.nida.ac.th 

       หอ้งสมดุของเราได้เป�ดใหบ้รกิารพื�นที�เต็มรูปแบบแล้วค่ะ
หลังจากที�ป�ดให้บริการเนื�องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
ทกุท่านคงคิดถึงหอ้งสมดุของเรามาก เราจึงถือฤกษ์งามยามดี
ในวันที� 6 เดือน 6 เป�ดบรกิารเต็มรูปแบบ พรอ้มจัดกิจกรรม
ในวันเป�ดวันแรก โดยมรีางวัลมอบใหกั้บผูเ้ขา้ใชบ้รกิารท่านแรก
 และผูย้มืหนงัสอืท่านแรก ซึ�งก็ทําใหผู้ที้�รบัรางวัลทั�ง 2 ท่าน
ปลาบปลื�มและดีใจเป�นอย่างมากที�ได้เข้าใช้บริการภายใน
ห้องสมุด บุคลากรห้องสมุดทุกคนยินดีต้อนรับ และพร้อม
ให้บริการค่ะ แล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารและบริการใหม่ ๆ
ในข่าวบรรณสารทุก ๆ ฉบับ นะคะ
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พบบรรณาธิการ

ขาวบรรณสารฉบับยอนหลัง 
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Library Calendar 2022
ปฏิทินห้องสมุดปฏิทินห้องสมุด

วันและเวลาทําการ
จันทร-ศุกร      เวลา 9.00 - 16.00 น. 
เสาร-อาทิตย    เวลา 9.00 - 18.00 น. 

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิติ�
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 

วันหยุดสํานักบร �การการศึกษาและบรรณสาร 
ประจําเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 

วันหยุดเข้าอ่าน e-book ฟรี
ที� Hibrary ได้นะ

https://elibrary-nida.hibrary.me/
https://elibrary-nida.hibrary.me/
https://elibrary-nida.hibrary.me/


NIDANIDANIDA      LIBRARYLIBRARYLIBRARY

  6 มถุินายน 2565  ห้องสมดุเป�ดบรกิารพื�นที�วนัแรก ไดจ้ดักจิกรรม NIDA Library 6.6 
สําหรบัผูเ้ข้าใช้บรกิารห้องสมดุทา่นแรก และยมืหนังสือทา่นแรก จะไดร้บัของรางวลั 

          ซึ�งทั�ง 2 ทา่นนี� ไดร้บัรางวลั แอลกอฮอลฟู์�ดเกรด ขนาด 1000 ML 

Activity DDActivity DD

 I  4ติดตามกิจกรรมประจําเดอืนถดัไปนะคะ แลว้พบกนัใน NIDA Library 7.7 ค่ะติดตามกิจกรรมประจําเดอืนถดัไปนะคะ แลว้พบกนัใน NIDA Library 7.7 ค่ะ



 I  5

Service DDService DD
ประกวด Video Clip 

ชิงทุนการศึกษากวา 
40,000 บาท 

รายละเอยีดการเขา้ประกวด Scan QR Code
และสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที� Inbox เพจ มมุขอ้มลูขบวนการเสรไีทย NIDA

ขยายเวลา
การรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565

https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-NIDA-111242523993110/?__cft__%5b0%5d=AZUF2oujVKWvMnQtDudrSxVmmY3mRorzMtCBLQDy-UBmPBwqE-WUQOSOtmbyOdUGLNvCKUChA7Ao3hwz9SLymiU6ZyXYiI2nRTO6O6n3WURe8XdCh3zYzDjp4WRPfS1ZkFtrOf6ygDhc9xbcKBN7svtgiRT-uw17PxDAnry9DTxDfA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-NIDA-111242523993110/?__cft__%5b0%5d=AZUF2oujVKWvMnQtDudrSxVmmY3mRorzMtCBLQDy-UBmPBwqE-WUQOSOtmbyOdUGLNvCKUChA7Ao3hwz9SLymiU6ZyXYiI2nRTO6O6n3WURe8XdCh3zYzDjp4WRPfS1ZkFtrOf6ygDhc9xbcKBN7svtgiRT-uw17PxDAnry9DTxDfA&__tn__=kK-R
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NIDA Books to GoNIDA Books to Go
ภาพบรรยากาศ

บริการ NIDA Books to Go 
เดือนพฤษภาคม 2565 

Service DDService DD



บริการงานพิมพ์บริการงานพิมพ์

      ห้องสมดุได้มีระบบและเครื�องพมิพ ์Double A Fast Print  ซึ�งจะสั�งพิมพง์านได้
สะดวกยิ�งขึ�น สามารถจ่ายเงินผา่นระบบบญัชอิีเล็กทรอนิกสไ์ด้หลากหลายชอ่งทาง
ยิ�งขึ�น ได้แก่  Line Pay, True Money Wallet, K-Plus, Prompt pay, Credit & Debit
Cards, Shopee Pay การใชง้านผา่นแอพพลิเคชั�นดาวนโ์หลด พรอ้มกับติดตามสทิธิ
พิเศษ และสว่นลดมากมายได้ที�  https://www.doubleafastprint.com          
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Service DDService DD

รูปแบบใหม่

https://www.doubleafastprint.com/?fbclid=IwAR0s2fI__hmzvEwR8Tn53XoCeIyWCvE3YxT0lApKEqRojpNf-I-r6X_yrh4


Service DDService DD

ปรึกษาฟรี 
ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
สแกน Qr-Code ไดเลย

Website     Open Chat   Facebook
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คลังปญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรคลังปญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
NIDA WISDOM RepositoryNIDA WISDOM Repository

สอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติม

https://bit.ly/39MJzoV
https://repository.nida.ac.th/
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Service DDService DD

i-Thesis Clinic
กําหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesis

ประจําเดือนกรกฎาคม 2565
โดย สาํนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ นิด้า

 

http://itc.nida.ac.th
facebook.com/NIDA.ITC
ติดตามติดตามรายละเอยีดเพิ�มเติมรายละเอยีดเพิ�มเติม

https://www.facebook.com/NIDA.ITC/?__cft__[0]=AZVSUuKTBs7BzbXItRU9DLwFXLUzyr7kwb6Yg5YyNUBKJH4r-zQgG1MdSGDTvsySQkejtA9-_jGc7Jy0b8y2Hub33Bqo_E7epnyTcWbpRKBcfUzjQFOxLk6WCPp-lUHdAogmqDkCHpmjOhNMjgpiHsKd&__tn__=-UC*F


ขาวดี ฐานขอมูล 
ProQuest

   Dissertations & Theses Global

กลับมาใหบริ
การอีกคร้ัง
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Database UpdateDatabase Update

ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท ฉบับเต็ม (Full-text)
ของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรอง
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
รวมบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 
มากกวา 1,000 แหง

ขอเชิญชวนนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากรชาวนิด้ามาใช้กันเยอะ ๆ นะคะ 

เพราะทุกการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของท่าน มีผลต่อการพิจารณาบอกรับ

ในปีต่อไป 

สํานักบริการการศึกษาและบรรณสารมีความยินดีท่ีจะแจง
ใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรทุกทานใหทราบวา 

ฐานขอมูล ProQuest Dissertations and Theses Global 
กลับมาให ใชงานไดแลวอีกคร้ัง 

ครอบคลุมในสหสาขาวิชา 
ประกอบไปดวย เอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท
ต้ังแตป ค.ศ. 1997 ถึงปจจุบัน
จํานวน 1.7 ลานรายการ และ
บรรณานุกรมวิทยานิพนธจํานวนกวา 
3 ลานรายการ

นอกเครือขายสถาบันเขาใชงานผาน VPN



การตรวจสอบรายช่ือวารสารในฐานขอมูล
เพ่ือการตีพิมพบทความวิจัย

    บทความวารสารท่ีตองการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการศึกษาประกอบการทําวิทยานิพนธของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถตรวจสอบช่ือวารสารท่ี
สถาบันรองรับการตีพิมพไดจาก 2 แหลง 

วิธีการสืบคน:  
1. เลือกเมนู ฐานขอมูล TCI
2. เลือก รายช่ือวารสารในฐานขอมูล TCI
3. พิมพช่ือวารสารท่ีตองการตรวจสอบ หรือสืบคนจากเลข
ISSN หรือ E-ISSN ของวารสาร

การตรวจสอบโดยตรงจากฐานขอมูล TCI
(ศูนยดรรชนีการอางอิงวารสารไทย) สถาบัน
รองรับผลงานการตีพิมพเฉพาะรายการท่ีอยูใน
กลุม 1 และกลุม 2 จากรอบการประเมิน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2563-2567) 
โดยเขาเว็บไซต https://tci-thailand.org 
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Tips & TricksTips & Tricks

การตรวจสอบช่ือวารสารในฐานขอมูลระดับชาติ1. 

https://tci-thailand.org/


การตรวจสอบรายช่ือวารสารในฐานขอมูล
เพ่ือการตีพิมพบทความวิจัย

คลิกช่ือวารสารเพ่ือดูรายละเอียดของวารสาร
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ตัวอยาง คนจากช่ือวารสาร “วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)” TCI กลุม 1

ตัวอยาง คนจาก “เลข ISSN 2672-9016” TCI กลุม 1

ตัวอยาง คนจากช่ือวารสาร “วารสารบริหารธุรกิจ นิดา”   TCI กลุม 2

Tips & TricksTips & Tricks



การตรวจสอบรายช่ือวารสารในฐานขอมูล
เพ่ือการตีพิมพบทความวิจัย

วิธีการสืบคน:   
1. เขาเว็บไซต SCOPUS
https://www.scopus.com
2. พิมพช่ือวารสารท่ีตองการตรวจสอบ

  การใชหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
จากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 วารสารใดมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีกําหนด
สามารถนําผลงานไปเผยแพรตีพิมพได ตัวอยางการ
สืบคนจากฐานขอมูล SCOPUS
เว็บไซต https://www.scopus.com
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การตรวจสอบช่ือวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติ2. 

1. กรณีท่ีมีช่ือวารสารอยูแลว พิมพช่ือบทความ เพ่ือคนหาวารสารท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาของบทความ เพ่ือนําไป
พิจารณาขอสงตีพิมพเผยแพร 

2. ตรวจสอบวา Scopus coverage years วารสารช่ือน้ันยังมีการตีพิมพอยูในปจจุบันหรือไม 

Tips & TricksTips & Tricks

https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/


Recommended
BooksBooks  

citation

citation
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        หนังสอืเล่มนี�จะเปลี�ยนการประชุมยุคเก่า ก้าวสูยุ่คใหมกั่บการ
ประชุมออนไลน์อยา่งไรให้สาํเรจ็ได้ใน 30 นาที เพื�อผลลัพธเ์พิ�มขึ�น
8 เท่า โดยเนื�อหาครอบคลมุการจัดประชุมออนไลน์ด้วยการเสรมิทักษะ
Soft Skill ที�เป�นการเสนองาน การวางแผนให้ได้ประสทิธภิาพในเวลา
รวดเรว็ วิธจัีดการและรบัมือกับผู้ฟ�งทั�ง 4 แบบที�เรามักเจอในที�ประชุม
ออนไลน์ ได้แก่ 4 กฎโน้มน้าวทีมให้ดีขึ�น, การแก้ป�ญหาประชุม Virtual,
แผนภาพ One Page Summary, วิธเีขา้ถึงผู้ฟ�ง 4 ประเภท และการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการประชุมออนไลน์ ด้วยการเสรมิทักษะ Hard Skill ที�สอน
เทคนิคการใชโ้ปรแกรมประชุมต่าง ๆ ให้เป�นมือโปร ได้แก่ Google Meet,
Zoom, Microsoft Meeting 

Work from home 101 : ประชุมและทํางานที�บ้านอย่างไรใหเ้สรจ็
ใน 30 นาท ี แต่ผลลัพธ์เพิ�มขึ�นถึง 8 เท่า

สุธาพร ล�าเลิศกุล. (2565). Work from home 101 : ประชุมและทํางานที�บา้นอยา่งไรใหเ้สรจ็ใน 30 นาที แต่ผลลัพธเ์พิ�มขึ�นถึง
                   8  เท่า.  กรุงเทพฯ: วาบอซาบ ิเอ็ดดูเคชั�น. 

Felstead, Alan. (2022). Remote working : A research overview. New York, NY: Routledge.

          The coronavirus pandemic forced work back into the home on
a massive scale. The long-held belief that work and home are separate
spheres of economic life was turned on its head overnight. Many employees
were new to this way of working and many employers had to manage a
disparate workforce for the first time. This book reviews what impact
this shift had on the lives of millions of employees, the organizations
which employ them and the societies in which they live. It also looks to
a future in which more work is carried out remotely - at home, in the
local cafe, restaurant or bar, or while moving from place to place. The
book syntheses the existing evidence in an accessible and easy-to-read
way. It will appeal to all those who want a quick and concise
 introduction to the major themes associated with remote and hybrid
working. This will include teachers, lecturers, students, academics and
policy-makers as well as those who have experienced the challenges and
benefits of homeworking first-hand.

Remote working : A research overview

HD 2336.3 ส44 2565 
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eBookeBook  

3. Open Innovation Results : Going Beyond the Hype and Getting Down
to Business
Authors: Henry Chesbrough
Publication Information: Oxford : OUP Oxford. 2020

4. Data Privacy and GDPR Handbook
Authors: Sanjay Sharma
Publication Information: Hoboken, New Jersey : Wiley. 2020

2. Women in Science and Technology : Confronting Inequalities
Authors: Namrata Gupta
Publication Information: New Delhi, India : Sage Publications. 2020

5. Making Sense of the Intercultural : Finding DeCentred Threads
Authors: Adrian Holliday
Publication Information: Abingdon, Oxon : Routledge. 2020

1.Japan's New Regional Reality : Geoeconomic Strategy in the 
Asia-Pacific
Authors: Saori N. Katada
Publication Information: New York : Columbia University Press. 2020
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http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2292439
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2294639
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2316875&site=ehost-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2319526
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2319782&site=ehost-live&scope=site
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คูม่อืการวินิจฉัยธุรกิจและการกําหนด
กิจกรรมแก้ไข

นิตยา วงศ์ธาดา   
HD 30.29 น34 2559

แรงงานสมัพนัธ์เปรยีบเทยีบ
ทวีศักดิ� สทูกวาทิน

HD 6971 ท17 2548 

33

44 55

The lively science : remodeling human
social research
Michael Agar                            
H 62 Ag15 2021

ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รฐัประศาสนศาสตร์
จากรฐัประศาสนศาสตรแ์บบดั�งเดิมสูก่ารบรหิาร
ปกครองสําหรบัการทําวิจัยและการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการบรหิารในภาครฐั
จุมพล หนิมพานิช            
JF 1358 .T5 จ46ต 2562

22

11

The dictionary of critical social sciences
T.R. Young, Bruce A. Arrigo       
H 41 Y87 2019
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https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/ZVRhp
https://shorturl.asia/DEdTs
https://shorturl.asia/OAZnF
https://shorturl.asia/klmFd
https://shorturl.asia/6tlUi
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX

