
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 
“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 

สวัสดีปีใหม่ 2560 ข่าวบรรณสารก้าวสู่ปีที่ 7 แล้ว 
ขออํานวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีแต่ความสุข ทั้งกาย
และใจ คิดหวังจําทําส่ิงใดขอให้สําเร็จดังที่ต้ังใจไว้ 
ขอให้เป็นปีที่ดีในการเริ่มต้นส่ิงต่างๆ ที่ดี ที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  

 การเริ่มต้นส่ิงดีๆ ในปีนี้สําหรับประชาชน
ชาวไทยได้ถวายความจงรักภักดีแด่
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ใหม่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10 เราชาวไทยจึงขอน้อม
สํานึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้         
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ
แด่ปวงชนชาวไทยไปอีกแสนนาน  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร 

สํานักบรรณสารการพฒันา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 



 

 

ห้องรับแขก 

       
    
 

CalendarCalendar  
มกราคม 2560 
1 ม.ค.      ปิดบริการเนื่องในวันปีใหม่ 
18 ม.ค.     ชวนน้องเย่ียมชมห้องสมุด จากโรงเรียนมัธยม 
      บ้านบางกะปิ 
25 ม.ค.     ชวนน้องเย่ียมชมห้องสมุด จากโรงเรียนอิสลามสันติชน 

กุมภาพันธ์ 2560 
6 ก.พ.  ชวนน้องเย่ียมชมห้องสมุด จากโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 
7 ก.พ.  Mobile Library โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 
9 ก.พ.  Mobile Library โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
13 ก.พ. ปิดบริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
14 ก.พ. Mobile Library โรงเรียนวัดพิชัย 
21 ก.พ. Mobile Library โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 

Drawing Drawing Drawing 

 

 

 

 

16 พ.ย 2559 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําแขกจาก 
University of Education, Winneba (UEW) 
สาธารณรัฐกานา เย่ียมชมหอ้งสมุด 

 

 
20 ธ.ค. 2559 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู      
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด  

 

 

22 ธ.ค. 2559 สํานักสิริพัฒนานําผู้เข้าอบรมผู้บริหารจาก
สํานักเลขาธิการวุฒิสภา เย่ียมชมห้องสมุด  

 

17 พ.ย. 2559 กลุ่มงานกิจการ                                        
นานาชาตินํา Assoc. Prof. Dr. Vincent                                    
Ru-Chu SHIH จากไต้หวัน                                         
เย่ีมมชมห้องสมุด  



 

 

Activities

การสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนประถม ในวันที ่15 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรม “การออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กวัยประถมศึกษา” โดย คุณประพันธ์ ขันตีสา และคณุ
คัทนีย์ แก้วมณี 

การสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนประถม ในวันที ่14 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรม “กระตุกต่อมอ่าน 
กระตุกต่อมคิด กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” โดย วิทยากรจากสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) คุณนิวัฒน์ ถุงเงินศิริ 
คุณชวันธร มงคลเลิศพล และคุณยุทธินัย ย่ิงเจริญ 

 

 



 

 

5-6 ม.ค. 2560 บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสูม่าตรฐานสากล                  
(AUN-QA) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของสํานักบรรณสารการพัฒนากับการรับประกันคุณภาพของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน" ณ โรงแรมเขาใหญ่พาราไดซ์ออนเอิร์ท จ.นครราชสมีา 

23 ธ.ค. 2559 ผู้บริหารสาํนกัพบประชาคม ครั้งที่ 1/2560                                                                                       
โดย ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม ผูอํ้านวยการสํานักบรรณสารการ
พัฒนา และบคุลากรสํานักฯ แสดงความอาลัยรักจากการดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการ และร่วมแสดงความยนิดีต่อท่านในตําแหน่ง
คณบดีคณะสถติิประยุกต์ 
 

Activities



 

 

 

7 กุมภาพันธ์ โรงเรียนมีนบุรีศึกษา 
9 กุมภาพันธ์ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
14 กุมภาพนัธ์ โรงเรียนวัดพิชัย 
21 กุมภาพนัธ์ โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 
7 มีนาคม  โรงเรียนพิชัยพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 พ.ย. 2559 โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ 

 
 
 
 
 
 

29 พ.ย. 2559 โรงเรียนถนอมบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 พ.ย. 2559 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 



 

 

Database Update 

ฐานข้อมูลใหม่ท่ีห้องสมุดบอกรับ China           
Academic Journals Full-text Database 
(CJFD ฐานข้อมูลหนึ่งของ China National 
Knowledge Infrastructure (CNKI)) เป็น
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการฉบับเต็ม (Journal 
Full-text)  ประกอบด้วยวารสารภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษจํานวน 3,376 ชื่อเร่ือง  
  * Series H - Education & Social       
Science (2,125 ชื่อเร่ือง)  
 * Series J - Economics & Management 
(1,251 ชื่อเร่ือง)  ครอบคลุมเนื้อหาฉบับเต็ม ปี
ค.ศ. 1994-2017  
 ห้องสมุดบอกรับจํานวน 5 concurrent users 
 

 
 
http://oversea.cnki.net/kns55/

brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD 

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD


 

 

QR Code วารสาร รู้ไว้ได้ประโยชน์ 
วารสารที่มีในห้องสมุด เล่มใดที่มี QR 
Code สามารถใช้ Smart Phone 
สแกน QR Code นั้น และอ่านฉบบัเต็ม
ได้ทันที ในรูปแบบ E-Book  สามารถ
ใช้ได้กับทุกแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้ในการอ่าน QR 
Code เช่น QR Code Reader, QR Barcode 
Scanner เป็นต้น โหลดได้จาก App Store และ 
Play Store รวมทั้งระบบปฏิบัติการ Android 
และ IOS 

วารสาร 
อยู่ชั้น 2 นะคะ 



 

 

การสืบค้นวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
จากเว็บไซต์ห้องสมุดในส่วนของ NIDA One Search เลือก Advanced Search 

การสืบค้นโดยระบุคําค้น  
1. ไปท่ีช่อง Any เลือก in the title หรือ in subject  
2. ใส่คําค้น 
3. เลือกประเภทเอกสารท่ีต้องการ ไปท่ี Material Type: (อยู่ทางขวามือ) 
คลิกท่ีช่อง All items 
 * เลือก NIDA Thesis หมายถึง ค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์นิด้า  
 * เลือก NIDA Termpapers หมายถึง ค้นเฉพาะภาคนิพนธ์นิด้า 

การสืบค้นโดยระบุระดับปริญญา 
1. ช่อง Any เลือก in subject  
2. พิมพ์คําค้น หากต้องการ 
 วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใส่คําว่า ปริญญาเอก สพบ  
 วิทยานิพนธ์ภาษาไทยใส่คําว่า ปริญญาโท สพบ. 
  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษใส่คําว่า doctoral degree, nida 
  วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษใส่คําว่า master’s degree, nida 

วิธีการสืบค้นวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ของนิด้าทําได้ 3 วิธี 
1. การสืบค้นโดยระบุคําค้น 
2. การสืบค้นโดยระบุระดับปริญญา 
3. การสืบค้นโดยระบุคณะหรือหน่วยงาน  



 

 

การสืบค้นวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 

การสืบค้นโดยระบุคณะหรือหน่วยงาน 
1. ช่อง Any เลือก as author/creator 
2. ใส่ชื่อคณะ 
3. ไปท่ี Material Type (อยู่ทางขวามือ) คลิกท่ีช่อง All items     
4. เลือกประเภทเอกสารท่ีต้องการ 
 วิทยานิพนธ์ของนิด้า เลือก NIDA Thesis 
 ภาคนิพนธ์ของนิด้า เลือก NIDA Termpapers 

ผลการสืบค้น 
 สามารถปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นได้โดยใช้
คําสั่งท่ีอยู่ทางซ้ายมือและด้านบน เช่น 
 Creation Date ให้แสดงผลเฉพาะปีพิมพ์ท่ี
ต้องการ  
 Full Text Online ให้แสดงผลเฉพาะ
เอกสารฉบับเต็ม 
 Sorted by:  Relevance ให้แสดงผลเรียง
ตามรายการท่ีถูกใช้บ่อยมาก่อน 
 Date-newest ให้แสดงผลปีใหม่ล่าสุดมา
ก่อน 
 Author ให้แสดงผลเรียงตามชื่อผู้เขียน 

การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 
 รายการท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จะมีคําว่า 
View Online และมี 2 รูปแบบ 
 แบบไฟล์เดียว คลิกท่ี View Online 
หน้าจอจะปรากฏเอกสารฉบับเต็ม  
  แบบมากกว่าหนึ่งไฟล์ คลิกท่ี View Online 
หน้าจอจะปรากฏคําว่า บทคัดย่อ และ สารบัญและ
เอกสารฉบับเต็ม คลิกท่ีสารบัญและเอกสารฉบับ
เต็ม หน้าจอจะแสดงหน้าสารบัญ คลิกท่ีข้อความท่ี
ขีดเส้นใต้ซ่ึงเป็นลิงก์ ดาวน์โหลดได้คร้ังละ 1 ไฟล์  
ทําต่อเนื่องได้ท้ังเล่ม  

 


