
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 
(ก.ย.-ต.ค. 2559) 

  ผ่านพ้นไปกับงานรําลึกถึงขบวนการ
เสรีไทยและเชิดชูเกียรติเสรีไทย โดยได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ 
จุลานนท์ เป็นประธาน และแขกผูม้ีเกียรติ
ท้ังคนไทยและต่างชาติ ร่วมกันรําลกึถึง
ความรักชาติ และจากการเสวนา ยังได้รับ
เกียรติจากทายาทเสรีไทยมาถ่ายทอดเร่ืองราว
ของขบวนการเสรีไทยโดยตรง  และท่ีพิเศษ
สําหรับปีน้ี คือ มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการ
ประกวดเรียงความของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในหัวข้อ “ยอ้นอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรัก
ชาติท่ีน่าจดจํา” จากผลงานของผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมน้ีทําให้ทราบว่าเยาวชนไทยยังรับรู้
เร่ืองราวประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
และถ่ายทอดความรักชาติและเกียรติภูมิของ
ขบวนการเสรีไทยได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ 

 ห้องสมุดเปน็แหล่งการเรียนรู้ท่ีจัดให้มี
กิจกรรมดีๆ ท่ีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออก
ในทางท่ีสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกหน่ึงความ
ภาคภมูิใจของเราท่ีมีส่วนพัฒนาคุณภาพเยาวชน
ท่ีเป็นอนาคตของชาติดว้ย ในโอกาสต่อไปขอให้
ท่านผู้อ่านตดิตามกิจกรรมของเราอย่างใกล้ชิด ยัง
มีกิจกรรมอีกมากมายท่ีให้ท้ังสมาชิกห้องสมุดและ
บุคคลท่ัวไปได้เข้าร่วม แล้วพบกันนะคะ 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 
กันยายน 2559 
2 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 
6 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนบ้านบางกะปิ 
12 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนพิชัยพัฒนา (In English) 
19 ก.ย.  Mobile Library โรงเรียนพิชัยพัฒนา (In English) 

ตุลาคม 2559 
24 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

กรกฎาคมกรกฎาคม--สิงหาคม 2559 หนว่ยงานภายนอกสิงหาคม 2559 หนว่ยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 14 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

1 ก.ค. 2559 นักศึกษาจากโครงการ NIDA ASEAN Camp 
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

8 ส.ค. 2559 Prof. Ikemoto Yukio จาก Institute for 
Advanced Studies on Asia, The University of   
Tokyo เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

 

26 ส.ค. 2559 คณะครูอาจารย์และบรรณารักษ์จาก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 เขา้
เย่ียมชมห้องสมุด พร้อมกับ
เย่ียมชมกิจกรรม 
Mobile Library 
ของห้องสมุด 

8 ก.ค. 2559 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เขา้เย่ียมชมห้องสมุด 

 



 

 

Ac vi esAc vi es

  1 ก.ย. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดโครงการสร้างความร่วมมือเก่ียวกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชู
เกียรติเสรีไทย ณ ห้องประชุมดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ช้ัน 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับ
เกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน และ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด
เรียงความของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจํา”  และมีการ
เสวนาจากท่านประธานในพิธีร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย และทายาทขบวนการเสรีไทย 

  30 ส.ค. 2559 สํานักบรรณสารการพัฒนาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จดังาน 125 ปี กรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ณ ช้ัน 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และช้ัน G อาคารนวมินทราธิราช เพ่ือร่วมรําลึกในวันครบรอบ 125 ปี        
พระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร 
ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เปิดงาน พร้อมด้วยพระญาติ ผู้บริหารสถาบันฯ และแขกผูม้ีเกียรติ 
ร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ และชมนิทรรศการพระประวัติและผลงานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธิปพงศ์ประพันธ์  



 

 

Database UpdateDatabase Update  

  
 

http://www.emeraldinsight.com 

ฐานข้อมูลบทความวารสารท่ีมีการใช้มากที่สุดในสถาบัน  
  As an established leader in management research, we provide comprehensive cover-
age across all management disciplines with over 200 journals in this field. 

 
 
 
 

ฐานข้อมูล Emerald Management  

1. International Journal of Contemporary Hospitality Management   (829  articles) 

2. European Journal of Training and Development  (678 articles) 

3. Management Decision (508 articles) 

4. European Journal of Marketing  (473 articles) 

5. Journal of Knowledge Management  (448 articles) 

6. Journal of Managerial Psychology  (410 articles) 

7. British Food Journal  (396 articles) 

8. Leadership & Organization Development Journal  (357 articles) 

9. Journal of Service Theory and Practice (354 articles) 

10. International Journal of Productivity and Performance Management  (351 articles) 

ยอดการดาวน์โหลด  20,430 บทความ  

Accounting, Finance, Economics,        
Business, Management, Strategy,  

HR, Learning & Organization 
Studies, Information & 

Knowledge Management,      
Marketing, Operations, Logistics 

& Quality, Property              
Management, Built Environment, 

Public Policy, Environmental 
Management, Tourism,           

Hospitality Management 



 

 

การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (CitationCitation))  

    การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชากรจากฐานข้อมูล Web of Science 
  เข้าสู่เว็บไซต์ http://library.nida.ac.th แล้วเลือกเมนู E-Resources แล้ว
เลือก Web of Science 
วิธีสืบค้น 
 1. คลิกที่ All Databases เลือก Web of ScienceTM Core Collection  
 
 
 
 
 
 

 2. คลิกที่ Basic Search เลือก Cited Reference Search 
 
 
 
 
 
 

 3. หน้าจอสําหรับสืบค้น 



 

 

การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (CitationCitation))  

4. พิมพ์ นามสกุล ตามด้วย อักษรตัวแรกของช่ือ ในช่องว่าง หน้า Cited Author  
 
 
 
 
 
 
5. หน้าจอผลการสืบค้น แสดงจํานวนบทความวิชาการของ รศ.ดร.วิสาขา ภูจิ่นดา ที่ถูกอ้างอิง
และจํานวนบทความท่ีอ้างอิงผลงานวิชาการของ รศ.ดร.วิสาขา ภูจิ่นดา 
 
 
 
 
 
 
 
6. คลิกเลือกรายการท่ีต้องการดูข้อมูล แล้วคลิก Finish Search 
 
 
 
 
 
7. หน้าจอแสดงรายละเอียดของบทความท่ีอ้างอิงผลงานวิชาการของ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา  
 
 
 
 
 
 

จํานวนบทความที่อ้างอิง 



 

 

กิจกรรมดีดีกิจกรรมดีดี  

    
 
 
 
  
 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักด์ิและคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สํานกับรรณสารการพัฒนาได้จัดงานเสวนา “โครงการสรา้งความ
ร่วมมือเกีย่วกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย” โดยในงานได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการ
ประกวดเรียงความในหัวข้อ “ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจํา” โดยเข้ารับรางวัล
ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ ์ จุลานนท์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 รางวัลที ่1 ด.ญ.น้อมฤดี ดับโสก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ จ. ลพบุรี 
 รางวัลที ่2 ด.ญ.อินทิรา พจิารณา โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 
 รางวัลที ่3 ด.ญ.นาราภัทร โมระกานต์ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 
 รางวัลชมเชย ด.ญ.ธนจิรา วงโรจน์, ด.ญ.ปัณชญา มงคลสภุา และ ด.ญ.ขวัญชนก ยวนเมือง  
           โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที ่1 น.ส.ชวัญชนก ชยันาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 
 รางวัลที ่2 น.ส.จันทร์เทวา ราชเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สงิหเสนี 4) กรุงเทพฯ 
 รางวัลที ่3 นายทศพร สทิธิส์กุใส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพฯ 
 รางวัลชมชย น.ส.ขวัญชนก เขตบุรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ. มหาสารคาม,  
   น.ส.นภธร ยะประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ,  
   น.ส.อริสา ผิวบางกูล โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวทิย์” จ. สุพรรณบุรี  
   และ น.ส.พรทพิย์ แก้วบุตรดี โรงเรียนกําแพง จ. ศรีสะเกษ 



 

 

โรงเรียนพรอ้มมิตรพิทยา 
(12 ก.ค. 2559 และ 13 ส.ค. 2559) 

 
 

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  
(5 ส.ค. 2559) 

 
 
 
 

โรงเรียนพชัิยพัฒนา 
(2 ส.ค. 2559 และ 23 ส.ค. 2559) 

 



 

 

  
 
 
 
15 ส.ค. 2559  คณาจารย์และนักเรียนจาก
โรงเรียนนนทรีวิทยา จํานวน 64 คน 

  
 
 
 
22 ส.ค. 2559  คณาจารย์และนักเรียนจาก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จํานวน 34 คน 
 

 
 
 

น้องๆ เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง ของนิด้า ไดแ้ก่  
หอสมดุสุขุม นวพันธ์ ห้องสมดุอาเซียนถนัด คอมันตร์ และ
พิพิธภณัฑ์นิดา้ 


