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การสืบค้นข้อมูล NIDA ONE Search 

NIDA ONE Search คือ ช่องทางส าหรับสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
ห้องสมุด รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศด้วย วิธีการสืบค้นมี 3 รูปแบบ คือ 1) Simple 
Search 2) Advanced Search 3) Browse Search 
 

Simple Search (การสืบค้นแบบง่าย) 

วิธีการสืบค้น 
1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นในช่องว่าง อาจเป็น ค าค้น (Keyword) ชื่อเอกสาร (Title) หรือ 

ชื่อผู้เขียน (Author) 
2. เลือกประเภทเอกสาร (ถ้าไม่คลิกเลือก ระบบจะสืบค้นจากทกุประเภท) 

– All NIDA’s Resources หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากเอกสารทุกประเภท 
– Library Catalog หมายถึง ให้ระบบสืบค้นเฉพาะเอกสารที่มีในห้องสมุด 
– NIDA Materials หมายถืง ให้ระบบสืบค้นฉพาะสิ่งพิมพ์ของนิด้า 
– Books, Journals, and more หมายถืง ให้ระบบสืบค้นเฉพาะหนังสือ วารสาร 
– e-Resources หมายถึง ให้ระบบสืบค้นเฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
– NIDA Repository หมายถงื ให้ระบบสืบค้นเฉพาะเอกสารในคลังปัญญาของนิด้า 
– Thai Journal Index หมายถึง ให้ระบบสืบค้นเฉพาะบทความจากวารสารไทย 
– Thai Journal Online (THAIJO) หมายถืง ให้ระบบสืบค้นจากฐานข้อมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย 
3. คลิก Search 

 

 
 

 

1 
2 

3 

3 2 1 



คู่มือ การสืบค้นข้อมลู NIDA ONE Search 2 

 

ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ พฤศจิกำยน 2564 

 

Advanced Search 
(การสืบค้นแบบมีเงื่อนไข จ ากัดการสืบค้น) 

การสืบค้นแบบมีเงื่อนไขเหมาะส าหรับสืบค้นเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด เช่น ค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์ของคณะใดคณะหนึ่ง เฉพาะปีพิมพ์ เฉพาะชื่อเรื่อง เฉพาะชื่อผู้เขียน 
 

วิธีการสืบค้น 
1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นในช่องว่าง 
2. เลือกช่องทางการสืบค้น 

– Any field หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากช่องทางใดก็ได้ 
– Title หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากชื่อเอกสาร 
– Author/creator หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากชื่อผู้เขียน คณะ หน่วยงาน 
– ISBN หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
– ISSN หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 
– By Barcode หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากบาร์โค้ดหนังสือ 

3. ก าหนดเงื่อนไขการสืบค้น 
– Material Type หมายถึง คลิกเลือกประเภทเอกสาร เช่น Articles, Books, 

Journals, NIDA Thesis, NIDA Termpapers 
– Language หมายถึง คลิกเลือกภาษาของเอกสาร เช่น ไทย อังกฤษ 
– Publication Date หมายถึง คลิกเลือกปีพิมพ์ของเอกสารที่ต้องการ 

4. คลิก Search 
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Browse Search 
(การสืบค้นแบบไล่เรียงตามตัวอักษร) 

วิธีการสืบค้น 
1 คลิกเลือกช่องทางที่ต้องให้ระบบสืบค้น ได้แก่ 

– By author หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากชื่อผู้เขียน 
– By subject หมายถึง ให้ระบสืบค้นจาก หัวเรื่อง 
– By title หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากชื่อเอกสาร 
– By Library of Congress call numbers หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากเลขหมู่

หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน (LC) เช่น HD 60 Am12 2013 
– By Local call number หมายถึง ให้ระบบสืบค้นจากเลขหมู่ที่ห้องสมุดก าหนดขึ้น

เอง ได้แก่ ภาคนิพนธ์, ภาพยนตร์, ซีดี 
2 ใส่ค าที่ต้องการสืบค้นในช่องว่าง (ใส่ให้สอดคล้องกับช่องทางที่เลือก) 
3 คลิกที่รูปแว่นขยายเพ่ือสืบค้น  

 

 

ตัวอย่าง 
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ผลการสืบค้น 

หน้าจอผลการสืบค้นสามารถจ ากัดการสืบค้นเพิ่มเติมได้โดยเลือกจากด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
– Sort by หมายถึง เลือกให้แสดงผลตามการจัดเรียง เช่น จัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับ

เรื่องท่ีค้น (Relevance), ให้เรียงตามปีพิมพ์ (Date-newest), ผู้เขียน (Author), ชื่อ
เรื่อง (Title) 

– Full Text Online หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะเอกสารฉบับเต็มแบบออนไลน์ 
– Resource Type หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะประเภทเอกสาร เช่น Articles, Books, 

NIDA Thesis 
– Creation Date หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะปีที่ต้องการ 
– Author/Creator หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะชื่อผู้เขียนที่ต้องการ 
– Subject หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะหัวเรื่องที่ต้องการ 
– Library Collection หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะหนังสือตามการจัดเก็บท่ีชั้น เช่น 

เฉพาะหนังสือชั้น 4 (Book Shelves, FL.4) 
– Language หมายถึง ให้แสดงผลเฉพาะภาษาของหนังสือ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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ตัวอย่างผลการสืบค้นบทความวารสารไทย (ARTICLE) 
 

1. ARTICLE หมายถึง เป็นบทความ 
2. Online access >> View Online หมายถึง มีเอกสารฉบับเต็ม 

– ดูเอกสาร หมายถึง ฉบับเต็มมีอยู่ที่ฐานข้อมูลห้องสมุด ขอฉบับเต็มที่ e-Mail: 
services@nida.ac.th 

– คลิกที่ ThaiJO >> Link to Resource หมายถึง ฉบับเต็มมีอยู่ที่ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online)  ดาวนโหลดได้ฟรีไม่
ต้องใช้ VPN  

 
 

 
 

 
 
  

ฉบับเต็มตดิตอ่ที ่services@nida.ac.th 

ฉบับเต็มดาวนโ์หลดไดฟ้ร ี

บทความ 
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กรณีไม่มีฉบับเต็ม น าชื่อวารสารไปสืบค้นที่ Browse Search เลือก by title คลิกที่ Check 
details เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมและสถานที่เก็บวารสารในห้องสมุด หรือ สอบถามที่ 
e-Mail: services@nida.ac.th 
 

 
 

 
 

 
 
  

ชือ่วารสาร 

ทีเ่ก็บวารสาร 
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ตัวอย่างผลการสืบค้นบทความวารสารต่างประเทศ (ARTICLE) 

 
 

 
  

ลงิกไ์ปแหลง่ขอ้มลูฟร ี(Open Access) 
ดาวนโ์หลดไดฟ้ร ีไมต่อ้งใช ้VPN 

ลงิกไ์ปฐานขอ้มลูออนไลน ์
ดาวนโ์หลดไดเ้ฉพาะทีห่อ้งสมดุบอกรับ 
ตอ้งใช ้VPN 
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ตัวอย่างผลการสืบค้นหนังสือ (BOOK) 
 

1. BOOK หมายถึง เป็นหนังสือ 
2. LOCATIONS หรือ LOCATIONS ITEMS หมายถึง สถานที่เก็บหนังสือ 

– On Shelf หมายถึง หนังสืออยู่บนชั้น 
– Catalog shelf หมายถึง หนังสือใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดหมวดหมู่

หนังสือ 
– On Display Fl. 2 หมายถึง หนังสือใหม่ อยู่ที่ Recommended Book ชั้น 2 
– Thanat Khoman ASEAN Library หมายถึง หนังสืออยู่ที่ห้องสมุดอาเซียน ถนัด 

คอมันตร์ ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช 
– แสดงวัน/เดือน/ปี หมายถึง ก าหนดส่งของหนังสือที่ถูกยืม  

3. EXPORT RIS หมายถึง ส่งข้อมูลบรรณานุกรมไปไว้ในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 
(Reference Manager Software) เช่น EndNote, Zotero, Mendeley 

4. CITATION หมายถึง รูปแบบบรรณานุกรม เช่น แบบ APA, MLA. Chicago/Turabian 
5. MULTIPLE VERSIONS หมายถึง หนังสือชื่อนี้ห้องสมุดมีหลายครั้งที่พิมพ์ (Editions) 

 
 

 
  

ไมม่ฉีบับเต็ม 

สถานทีเ่ก็บหนังสอื 

หนังสอื 
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สง่ขอ้มลูทางบรรณานุกรมเขา้ EndNote 

หนังสอือยูท่ีห่อ้งสมดุอาเซยีน 

วันก าหนดสง่หนังสอืทีถ่กูยมื 
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หนังสอือยูท่ี ่SET Corner ชัน้ 4 

หนังสอือยูท่ีม่มุเศรษฐกจิพอเพยีงชัน้ 2 

หอ้งสมดุม ี2 ครัง้ทีพ่มิพ ์(Editions) 

หอ้งสมดุมหีลายครัง้ทีพ่มิพ ์(Editions) 
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ตัวอย่างผลการสืบค้นวิทยานิพนธ์นิด้า (NIDA THESIS) 

 

 
 
 

ตัวอย่างผลการสืบค้นภาคนิพนธ์ (NIDA TERMPAPER) 

 

 
 

ฉบับเต็มดาวนโ์หลดได ้ 
ถา้มสีัญญาเผยแพร่ไมต่อ้งใช ้VPN  
ถา้ไมม่สีัญญาเผยแพรต่อ้งใช ้ VPN 

วทิยานพินธข์องนดิา้ 

ภาคนพินธห์รอืการคน้ควา้อสิระของนดิา้ 

ฉบับเต็มดาวนโ์หลดได ้ 
ปี 2552/2009 ถงึปัจจุบัน ไมต่อ้งใช ้VPN  
ปีเกา่ ไมม่สีัญญาเผยแพร ่ตอ้งใช ้ VPN 
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