
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 
(พ.ย.-ธ.ค. 2559) 

  ณ เวลานี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะแห่งความอาลัยต่อการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
นับว่าเป็นการสูญเสียท่ีย่ิงใหญ่ของคนไทยทั่วโลก ทุกคนต่างแสดง
ความอาลัยและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
และจะตั้งม่ันดําเนินรอยตามคําสอนของพระองค์            
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรง
ให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และห้องสมุดก็เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของไทยด้วย ด่ังใจความพระบรม
ราโชวาทตอนหนึ่ง พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดท่ัว
ประเทศ ในโอกาสท่ีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั 
สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2514 ว่า           
 “หนังสือนั้นเป็นสิ่งสําคัญย่ิงในการท่ีจะทําให้คนเรามี
ความก้าวหน้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องหัด ต้องเรียน 
ท้ังในทางกาย ท้ังในทางใจ เพ่ือท่ีจะมีความสามารถและมีความรู้ท่ี
จะดํารงชีพได้”                                                            
 “หนังสืออยู่ในห้องหรืออยู่ในตู้ในสถานที่แห่งหนึ่งเป็น
จํานวนมากมหาศาลจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าไม่มีใครมาอ่านหรือ
แม้มีใครมาอ่าน แต่ไม่ทราบว่าจะเลือกหนังสือใดสําหรับฐานะของ
ตน สําหรับความต้องการของตน สําหรับอายุของตน  จึงเป็นหน้าท่ี
ของผู้ท่ีได้ศึกษาและได้ค้นคว้ามาในเร่ืองนี้โดยเฉพาะคือบรรณารักษ์ 
ท่านท้ังหลายส่วนมากก็เป็นผู้ท่ีสนใจในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็น
บรรณารักษ์ได้ บรรณารักษ์จึงมีหน้าท่ีข้ึนมาใหม่ท่ีจะเลือกสรร
หนังสือ แบ่งแยกเป็นประเภทๆ และสามารถที่จะแนะนําแก่ผู้มาใช้
ห้องสมุดนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนอย่างกว้างขวางท่ีสุดท่ีจะเป็นไป
ได้ โดยมีระเบียบไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกัน ไม่ให้ใช้หนังสือในทาง
ท่ีเสีย ไม่ให้ทําให้หนังสือเสียไป และท่ีจะทําให้ประโยชน์แก่
ส่วนรวมต่อไปขาดไป ดังนั้น การท่ีจะมีห้องหนังสือห้องสมุดก็
จําเป็นต้องมีผู้ท่ีเอาใจใส่เร่ืองห้องสมุดด้วย และผู้ท่ีจัดให้ห้องสมุด
นั้นมีความระเบียบเรียบร้อย”                                             

   ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม         
        สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้                                         
            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ                     
      ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร                             
สํานักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 



 

 

       
    
 

Calendar 
พฤศจิกายน 2559 
15 พ.ย. Mobile Library โรงเรียนโสมาภา  
22 พ.ย. Mobile Library โรงเรียนพรอ้มมิตรพิทยา 
29 พ.ย. Mobile Library โรงเรียนถนอมบุตร 

ธันวาคม 2559 
5 ธ.ค.  เปิดบริการพิเศษต้ังแต่เวลา 09.00-17.00 น. 
12 ธ.ค. เปิดบริการพิเศษต้ังแต่เวลา 09.00-17.00 น. 
14-15 ธ.ค. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  ในห้องสมุดโรงเรียนประถมศกึษา 
31 ธ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดสิ้นปี 

กันยายนกันยายน--ตุลาคม 2559 หน่วยงานภายนอกตุลาคม 2559 หน่วยงานภายนอก  
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 13 หน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 13 หน่วยงาน  

Drawing Drawing Drawing 

 

 

 

 

19 ก.ย. 2559 สถาบันดํารงราชานุภาพ นําเจ้าหน้าท่ีและ
บรรณารักษ์เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด 

 

 

 

 

 

19 ต.ค. 2559 คุณสมใจนึก เองตระกูล และคณะ     
เย่ียมชมห้องสมุด 

 

 

28 ต.ค. 2559 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นําคณาจารย์และ
นักศึกษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

 

20 ก.ย. 2559 คณะผู้บริหารจาก University of International of 
Business and Economics (UIBE) ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 



 

 

Ac vi es

25 ต.ค. 2559 อบรมการใช้ฐานข้อมูล Passport (Euromonitor) สําหรบับรรณารักษ์และนักวิชาการของสํานัก เพ่ือให้
เข้าใจการใช้ฐานข้อมูล และสามารถแนะนําผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลเชิงสถติิเปรียบเทียบด้านการตลาด ธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมี Ms. Carmen Chee เป็นวิทยากร จากบริษัท Euromonitor ประเทศสงิคโปร์  

27-28 ต.ค. 2559 บรรณารักษ์ 2 ท่าน คือ คุณภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เช่ียวชาญ และคุณสายสัมพันธ์ คีรีรตัน์ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ได้รับเชิญจากกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคมให้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุดเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมนําผู้เข้าร่วม
โครงการทุกท่านเข้าเย่ียมชม หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์นิด้า และเข้าศึกษาการ
ดําเนินงานของห้องสมุดเคลื่อนที่นิด้า NIDA Mobile Library โดยได้รับความสนใจจากคุณครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 40 ท่าน 



 

 

Database Update 

  SJR หรือ Scimago Journal Rank เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับตรวจสอบรายช่ือและการจัดลําดบั
วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิี่ใครๆ ก็สามารถเข้าดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าใชจ้่าย การจัดลําดับวารสารจะเป็น       
ควอไทล์ (Quartile) Q 1-Q 4  โดย Q1 หมายถึง อันดับดีที่สุด  
  การตรวจสอบกท็ําได้ง่ายมาก ตอ้งการทราบการจัดลําดับของวารสารชื่อใด ไปที่นี่เลยค่ะ                   
http://www.scimagojr.com  1) พิมพ์ชื่อวารสารลงในช่องสืบค้น เช่น Community Development Journal  
2) เลือกที่ชื่อวารสารท่ีต้องการ คือ Community Development Journal 

 
 
3) แสดงรายละเอียดของวารสาร ข้อมูลการจดัลําดับ 
Quartile ปีต่างๆ และสถิติอื่นๆ อีกมากมาย 
 
 
 

จะเห็นได้ว่าวารสาร Community Development Journal ซึง่เป็นวารสารของ Oxford University Press มีลําดับ 
Quartile เปล่ียนแปลงในบางปี โดยส่วนใหญจ่ะอยู่ที่ Quartile ที่ 2 (สีเหลือง) ส่วนปี 1999 และ 2010 อยู่       
Quartile ที่ 3 (สีส้ม) มีเพียงปี 2006 ที่ขึ้นไปอยู่ Quartile ที่ 1 (สีเขียว)  
 การจัดลําดับวารสารสามารถเรยีกดูตามสาขาวชิา ภูมิภาค ประเทศ และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ดังนี ้
 1. การจดัลําดับโดยรวมทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทกุประเภท ทุกภูมิภาค 
 2. Subject areas เช่น Arts and Humanities, Business Management and Accounting, Economics, 
Econometrics and Finance, Social Sciences เป็นต้น 
 3. Subject catagories เช่น Accounting, Finance, Business and International Management, 
Communication, Development, Economics and Econometrics, Public Administration, Social        
Psychology, Social Work  เป็นต้น 
 4. Regions and countries เลือกรายภูมิภาค และรายประเทศ 
 5. Types โดยเลือกเฉพาะประเภททรัพยากรสารสนเทศ ได้แก ่ 1) Journals   2) Book series                             
3) Conferences and proceedings และ  4) Trade journals 



 

 

การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation) 

     
 
 
1. เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.nida.ac.th  คลิกที่ e-Resources แล้วคลิกทีช่ื่อฐานข้อมูล  
Thai Journal Citation Index หรอื พิมพ์ URL ดังน้ี  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
index.html  

 
 

 
 
 
 
 
2. เข้าหน้าเว็บไซต์ Thai Journal Citation Index (TCI) แล้วคลิกที่ ฐานข้อมูล TCI เลือก สืบค้นข้อมูล  
    วารสารวิชาการไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการของ ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์  ไปที่ Cited search 
พิมพ์ ช่ือ-นามสกุล ในช่องว่าง คลิกที่ช่อง ช่ือวารสาร เลือก ชื่อผู้แต่ง แล้วคลิก ค้นหา  
 

  

(TCI) 



 

 

การสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation) 

3. จะปรากฏภาพข้อความ พิมพ์ข้อความน้ันในช่องว่าง แล้วคลิก Submit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หน้าจอผลการสืบค้น แสดงจํานวนบทความที่อ้างอิงผลงานวิชาการของ ศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์ 
ดูรายละเอียดของบทความท่ีอ้างอิง คลิกที่ เลขจํานวนบทความ ของรายการน้ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. หน้าจอแสดงรายละเอียดของบทความท่ีอ้างอิงผลงานวิชาการของ ศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์  

จํานวนบทความท่ีอ้างอิง 



 

 

วารสารของนิด้าท่ีได้รับการประเมินและ
รับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai-journal Citation Index Centre : 
TCI) เป็นวารสารกลุ่มท่ี 1 ซึ่งหมายถึง  วารสาร
ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 
5 ปี จนถึง ธันวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI โดยจะถูกคัดเลือกเข้าสู่
ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไป 

เกณฑ์การพจิารณาวารสารในกลุ่มนี้ คือ
ต้องผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่าง
น้อย 4 ข้อ ขึ้นไป และมีคะแนนจากเกณฑ์
คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่ตํ่ากว่า 15 คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) ท้ังนี้สามารถ
ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล 
TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารใน
ฐานข้อมูล TCI รวมถึงผลการประเมินคุณภาพ
วารสาร ได้จาก http://www.kmutt.ac.th/
jif/public_html 
  

การรับรองคุณภาพวารสารจาก TCI 
วารสารของนิด้า 

ที่ได้รับการประเมิน 

* วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

* วารสารพัฒนาสังคม 
 

* วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

* NIDA Journal of Language   
and Communication 
 

* วารสารบริหารธุรกิจนิด้า 
 

* วารสารการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

* วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 



 

 

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง   
การบริหารจัดการห้องสมุดเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษา
ต่างๆ โดยรอบศูนย์การศึกษานอกสถานที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จํานวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการห้องสมุด เพ่ือให้สามารถนํากลบัไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานน้ีได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นประธานในการเปิดโครงการ 
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจาก คุณภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์
เช่ียวชาญ และ คุณสายสมัพันธ์ คีรีรัตน์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากสํานักบรรณสารการพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุด พร้อมนําผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่านเข้าเย่ียมชม หอสมดุสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซยีน ถนัด 
คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์นิด้า และเข้าศึกษาการดําเนินงานของห้องสมุดเคลื่อนที่นิด้า NIDA Mobile Library ด้วย 



 

 

เปดบริการพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

วันท่ี 5 และ 12 ธ.ค. 2559 
เปดบริการต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. 

The Library Open Special Days  
5, 12 December 2016 

9.00 am—5.00 pm 


