
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
(ก.ค.-ส.ค. 2559) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัด
เสวนา “โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับ
ขบวนการเสรีไทยและเชิดชูเกียรติเสรีไทย” ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2559 เพื่อร่วมเปน็
ส่วนหนึ่งในการให้ความสําคัญกับขบวนการเสรี
ไทย และในฐานะท่ีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  
จึงได้จัดแสดงมุมหนังสือเสรีไทยเพื่อให้สมาชิก
และประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ขบวนการเสรีไทย นอกจากนี้ยังได้รับรู้และ
เข้าถึงบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึก ความ
อดทน ความเสียสละ ความพยายาม และความ
เหนื่อยยากเพื่อประเทศชาติของวีรชนไทยใน
อดีต และท่ีสําคัญภายในงานเสวนาได้รับ
เกียรติจากผู้ท่ีทํางานให้กับขบวนการเสรีไทย
โดยตรง และทายาทของเสรีไทยท่ีล่วงลับไป
แล้ว มาบอกเล่าประสบการณ์และความ
ภาคภูมิใจในสิ่งท่ีบรรพบุรุษได้ทําเพื่อ
ประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 
องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น
ประธาน และภายในงานนี้จะมีพิธีมอบรางวัลผู้
ชนะการประกวดเรียงความของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในหัวข้อ “ย้อนอดีตขบวนการเสรี
ไทย : ความรักชาติท่ีน่าจดจํา” อีกด้วย 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 
 กรกฎาคม 2559 
14 ก.ค. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการ 
  ห้องสมุดและการสร้างเครือข่าย 
  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
15 ก.ค. NIDA Knowledge Forum 2559 
18-20 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 
  และวันเข้าพรรษา 

สิงหาคม 2559 
1 ส.ค.  การบรรยาย SAGE 2016 : Simple Guide to Writing a  
  Journal Article 
3 ส.ค.  กิจกรรม KM Sharing หัวขอ้ “รีวิว Office 365 แบบเจาะจง 
  เรื่อง ในสไตล์ IT ” 
11 ส.ค. กิจกรรม KM Sharing หัวขอ้ “การค้นคืนเอกสารจากระบบ  
  INFOMA  ” 
12 ส.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
  สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พฤษภาคมพฤษภาคม--มิถุนายน 2559 หน่วยงานภายนอกมิถุนายน 2559 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 19 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 19 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

25 พ.ค. 2559 นักศึกษาจากโครงการ NIDA HROD Academy Camp เข้าเย่ียมชมหอ้งสมุด 

 

1 มิ.ย. 2559 คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

15 มิ.ย. 2559 นักศึกษาจากโครงการ NIDA Summer 
Camp เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 
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30 มิ.ย. 2559 บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรม 
CSR ของสถาบัน โดยร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้าน
ถนนคด จ.นครราชสีมา 

14 ก.ค. 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สัมมนาใน 2 
หัวข้อ คือ (1) “ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุค
ดิจิทัล” วิทยากร คุณปณฺธาน สืบสุการณ์ (2) “ความสุขในการ
ทำงานและความรักความผูกพันต่อองค์การ ” วิทยากร อาจารย์
จตุพล ชมพูนิช  และคุณอรพิมพ์ รักษาผล   

17 มิ.ย. 2559 บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจําปี 2559 
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13 มิ.ย. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรม
การใช้โปรแกรม Trunitin 11 พ.ค. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรมการใช้

ฐานข้อมูล NewsCenter และ iQNewsClip 

30 พ.ค. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 



 

 

Database UpdateDatabase Update  

  Passport เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หลักของ EUROMONITOR INTERNATIONAL มีเน้ือหาครอบคลุม
ข้อมูลวิจัยธุรกิจและการตลาด อุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ  210 ประเทศ มีรายงานการวิเคราะห์ วิจัยเชิง
ลึก  จัดเรียงและจําแนกข้อมลูตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผู้บริโภค และช่ือบรษิัทหรือ
แบรนด์สินค้า มีข้อมูลเชิงสถติิเปรียบเทียบ รายงานการตลาดของประเทศต่างๆ บทวิเคราะห์ สรุปแนวโน้ม
ทิศทางการตลาดในอนาคต ข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ  เหมาะ
สําหรับการเรียนการสอนการวิจัยในสาขาวิชาธุรรกิจและการตลาดระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ   
1. http://library.nida.ac.th 
2. เมนู e-Resources 
3. เลือก Passport (Euromonitor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ เข้าเว็บไซต์ >> 

http://www.portal.euromonitor.com/portal


 

 

การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (CitationCitation))  

 Google Scholar เป็น Open Access 
ให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นการ
อ้างอิงเอกสารวิชาการ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ คือ 
 
1. พิมพ์ URL http://scholar.google.co.th แล้วพิมพ์คาํค้นที่ต้องการ เช่น 
           การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ 
         ของ ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์  โดย 
         พิมพ์นามสกุล ตามด้วยอักษรตัวแรก 
         ของช่ือ 
 
 
2. หน้าจอผลการสืบค้นแสดงจํานวนบทความที่อ้างอิงผลงานวิชาการของ  
    ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์  ดูรายละเอียดของบทความท่ีอ้างอิงคลิกที่ อ้างโดย4  

 
 
 
 
 
 

                    3. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ คลิกที่ช่องสีเ่หลี่ยม  
 
 
4. จะปรากฏหน้าจอเป็นรูปภาพและข้อความ ใหท้ําตามขอ้ความน้ัน แลว้คลิก ยืนยัน  

 
 

5. หน้าจอแสดงรายละเอียดของบทความท่ีอ้างอิงผลงาน
วิชาการของ ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์  



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

    
 
 
 
  
ข่าวดีสําหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา สามารถเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “ย้อน
อดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติท่ีน่าจดจํา” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของขบวนการเสรี
ไทย โดยเรียงความเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ 
A4  ส่งเรียงความได้ 3 ช่องทาง 
 1. E-mail : kantaya@nida.ac.th 
 2. Fax : 02-3759026 
 3. ไปรษณีย์ : เลขท่ี 118 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สํานักบรรณสารการพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 (วงเล็บมุมซอง ส่งประกวดเรียงความเสรีไทย) 
 
 ส่งผลงานถึง 2 สิงหาคม 2559 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2559  รางวัลเป็น
ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดเข้ารับรางวัลจาก  ฯพณฯ องคมนตรี 
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี  ในวันงานเสวนา “โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกยีรติเสรีไทย วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2559 ณ ห้อง
ประชุม ดร.สมศักด์ิและคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี” 
 รายละเอีดเพิ่มเติม http://library.nida.ac.th 
 Facebook : nidalibrary 
 โทร. 02-7273833, 02-7273834 



 

 

12 ก.ค. 2559 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 
 
 

5 ก.ค. 2559 โรงเรียนบ้านบางกะปิ  
 
 

 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
22 ส.ค. 2559  คณาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จํานวน 34 
คน เข้าชมแหล่งเรียนรู้ท้ัง 3 แห่ง ของ
นิด้า คือ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุด
อาเซียน ถนัด คอมันตร์ และพิพิธภัณฑ์
นิด้า 

  
 
 

 
 
1 ก.ย. 2559  คณาจารย์และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จํานวน 
72 คน เข้าร่วมงานเสวนาของ 
“โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทยและเชิดชูเกียรติเสรี
ไทย” และเข้าเยี่ยมชมมุมเสรีไทยของ
หอสมุดสุขุม นวพันธ ์

ความสุข ความสนุก และความ
ต่ืนเต้นของน้องๆ เมื่อได้มา

เยี่ยมชมห้องสมุดเมื่อปีที่แล้วค่ะ 
แล้วพบกันเร็วๆ นี้ นะคะ 



 

 

  เม่ือวันท่ี 1 ก.ค. 2559 ห้องสมุดได้เปิดบริการห้องอ่านพิเศษเพิ่มเติม เปิดสําหรับ
สมาชิกห้องสมุดเท่านั้น ณ บริเวณ ชั้น 4  หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สมาชิกสามารถเข้าใช้ด้วย
บัตรสมาชิก ณ ประตูอัตโนมัติทางเข้าห้อง ซึ่งสมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายในการนั่ง 

อ่าน มีความสงบ และเป็นส่วนตัว
มากข้ึน 


