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มาตรการควบคุมการแพรร่ะบาด COVID-19 

  สถานการณ์ของโลกและของประเทศในขณะนี้ได้

เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดอยู่ในระดับ

สูงสุด และยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจา

นุเบกษา เร่ือง ชื่อ และอาการส าคัญของโรคตดิต่อ

อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย รัฐมนตรี    

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ ์

2563 โดยระบุให้โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค  

โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) 

เปน็โรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และ

ควบคุมโรคตดิต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป  

  ห้องสมดุตระหนักถึงความปลอดภัยของ

ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงมีมาตรการควบคุมการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 โดยออกประกาศส านักบรรณสารการ

พัฒนา และท าความสะอาดพ้ืนที่ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ 

ต่าง ๆ อาทิเชน่ ภายในลิฟต ์ประตูเข้า-ออกทุกบาน    

ห้องค้นคว้า (Study Room) ทุกหอ้ง และหนังสือที่ผ่าน

การยืมไปแล้วทุกเล่ม เมื่อผู้ใช้บริการน ามาคืน เรามีการ

เช็ดด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อส าหรับท าความสะอาดหนังสือก่อนน า

ขึ้นชั้นหนังสือด้วยค่ะ ติดตามประกาศของหอ้งสมุดได้ที่

เว็บไซต์ http://library.nida.ac.th หรือ Qr Code                            

 มาใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ                              

และเพ่ือสุขอนามัยที่ดีอย่าลมืสวมหน้ากาก                             

อนามัยด้วยนะคะ 



ปฏทิินหอ้งสมุด 

6 เม.ย. ปิดบรกิารเนื่องในวันจกัรี 

11-15 เม.ย. ปิดบรกิารเนื่องในวันสงกรานต ์

10 มกราคม 2563 คณะภาษาและการส่ือสารน านักศึกษา

ใหม่เข้าเย่ียมชมหอ้งสมุดอาเซียน ถนดั คอมันตร์ 

17 มกราคม 2563 การเคหะแห่งชาติน าผู้บริหารและ

บุคลากรจ านวน 45 คน เข้าศึกษาดงูาน หอสมุดสขุุม 

นวพันธ ์

 

 30 มกราคม 2563 บุคคลากรกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเย่ียมชมหอสมดุสุขมุ นวพันธ์ 

ห้องรบัแขก 



อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 ได้ทุกวัน                                

จากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

http://library.nida.ac.th 

 

E-News 

 

E-Newspapers 

 

IQ-NewsClip 

http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx 

คน้หาคลปิขา่วทีต่อ้งการไดอ้ยา่งไร 

* สืบค้นคลิปข่าวด้วยค า หรือ วลี รวมถึงการ

ใช้เงื่อนไข “และ” “หรือ” และ “ไม”่ 

* อ่านข่าวฉบับเต็ม (Full-Text) 

* จ ากัดการสืบค้นให้แคบลงโดยการระบุ

แหล่งข้อมูล และระบุวันเวลาที่ต้องการได้ 

* รายละเอียดค าแนะน าในการค้นหา http://
edu.iqnewsclip.com/help_search.aspx         
 
* วิธีการใช้งาน  https://www.iqnewsclip. 
com/help_service.aspx  

http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx
http://edu.iqnewsclip.com/help_search.aspx
http://edu.iqnewsclip.com/help_search.aspx
https://www.iqnewsclip.com/help_service.aspx
https://www.iqnewsclip.com/help_service.aspx


  สิทธ์ิการใช้ทรัพยากรห้องสมุด 

Tips & Tricks 

  ใชส้ิทธิบ์รกิารของหอ้งสมดุได ้โดยแสดง

หลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียน ณ จุดรับ

บริการ                                                        

  การเข้า-ออก ห้องสมดุ ใช้บัตรประชาชน/ 

พาสปอร์ต/ บัตรชั่วคราวท่ีห้องสมุดออกให้ 

จนกว่าจะได้รับบัตรนักศึกษา                   

  การยืมหอ้งค้นควา้ (Study Room) และ 

ห้องมลัตมิเีดยี (Multimedia Room) ใช้บัตร

ประชาชน ท่ีตู้ Kiosk หรือผ่าน Mobile     

Application                                            

  การใชค้อมพิวเตอร ์PC เพ่ือใช้งาน

อินเทอร์เน็ต Login ด้วย ชื่อ.ชื่อสกุล@stu 

(name.xxx(x)@stu) และรหัสผ่านท่ีใช้กับ 

Email : Office 365                                       

  การใช ้Notebook สว่นตวั เพ่ือใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ผ่าน Wifi ห้องสมุด Login ด้วย

ชื่อ.ชื่อสกุล@stu (name.xxx(x)@stu) และ

รหัสผ่านท่ีใช้กับ Email : Office 365            

  การจอง การต่ออายกุารยืม การตรวจสอบ

รายการทีย่ืมผา่นเวบ็ไซตห์้องสมดุ (เมนู My 

Account) ใช้ Login ด้วยรหัสนักศึกษา และ

รหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม            

โทร. 0-27273741, 02-7273737  

mailto:ชื่อ-สกุล@stu.nida.ac.th


ปริญญา ดีผดงุ. (2563). หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง 
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หนังสือเลม่นี้อธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เพ่ือให้เกดิความเข้าใจอย่าง

เปน็ระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระราชบัญญัติลขิสิทธิ ์พ.ศ.2537 ซึ่งมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม 2 คร้ัง โดยพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 อันเปน็

กฎหมายลขิสิทธิท์ี่บังคับใช้ในปจัจุบันของประเทศไทย โดยจัดหมวดหมู่

การศึกษาเพ่ือให้เกดิการศึกษากฎหมายลขิสิทธิ์อย่างเปน็ล าดับ

ความคิดที่ต่อเนื่องโดยมีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีที่เกี่ยวข้องใหศึ้กษา

ประกอบ นอกจากนี้ ยังได้น าเสนอบทวิเคราะห์ปญัหาการบังคับใช้

กฎหมายลขิสิทธิท์ี่อาจเกิดขึน้ในแต่ละส่วนและน าเสนอแนวทางแก้ไข

ด้วย เพ่ือให้ผู้ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ไดศึ้กษากฎหมายนี้อย่างเข้าใจ 

วิเคราะห์วิจารณ์ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Skladany, Martin. (2018). Big copyright versus the people: How major content providers 
 are destroying creativity and how to stop them. Cambridge UK: Cambridge    
 University Press. K 1420.5 Sk41 2018 

 
When the idea of copyright was enshrined in the       
Constitution, it was intended to induce citizens to create. 
Today, however, copyright has morphed into a system   
that offers the bulk of its protection to a select number  
of major corporate content providers (or Big Copyright), 
which has turned us from a country of creators into one 
of consumers who spend, on average, ten hours each day 
on entertainment. In this alarming but illuminating book, 
Martin Skladany examines our culture of overconsumption 
and shows not only how it leads to addiction, but also 
how it is unraveling important threads - of family,     
friendship, and community - in our society. Big Copyright 
versus the People should be read by anyone interested in 
understanding how Big Copyright managed to get such a 
lethal grip on our culture and what can be done to loosen 
it.  



Top 5 Popular books on Jan-Feb 2020 

CISA 1 Workbook: คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลยกลุ่มวิชาที่ 2-4  

สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

HG 4514 ซ32 2549 

ระบบงานทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธเ์พ่ือการพัฒนาองค์การ 

ดาวิษา ศรีธัญรัตน ์

HF 5549.5 .M3 ด27ร 2562 

สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1% (The power of habit) 

Charles Duhigg; พรเลศิ อิฐฐ์ และวิโรจน์ ภัทรทีปกร, แปล 

BF 335 ด419 2557 

นโยบายสาธารณะ: แนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการ 

ณัฐฐา วินิจนัยภาค 

H 97 ณ113น 2554 

เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

HB 71 ศ57 2548 



      พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑติพัฒน-    

บริหารศาสตร์” โดยมี ศ.ดร.ก าพล ปัญญาโกเมศ   

อธิการบดีสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร อดีตผู้อ านวยการ 

ส านักบรรณสารการพัฒนา และแขกผู้มเีกียรติ ร่วม

พิธีเปิดในวนัอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา   

09.00–10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 



  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ส านักบรรณสารการ
พัฒนาจดัโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมดุเข้าสูม่าตรฐาน
ระบบงานคุณภาพ ISO 9001:2015  โดยไดร้ับเกียรติจาก 
อาจารย์กฤษณ์ ปทัมะโรจน์ อาจารยประจ าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มาบรรยายหัวข้อ "Internal Audit:CAR Classification" 
และ หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์การตรวจติดตามคณุภาพ
ภายใน: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โดย 
นางสาวฐิตมิา  หิรัญเวชยางกูร นายศตพล เกิดอยู่ 
นางสาวอังคณา แซ่เจยี และนางสาวเจนจิรา อาบสีนาค 
ณ ห้องประชุมส านักบรรณสารการพัฒนา ชัน้ 6 อาคาร

บุญชนะ อตัถากร  

อาจารย์กฤษณ์ ปทัมะโรจน์  



 



วารสารการพัฒนาทรพัยากรมนษุยแ์ละองค์การ 
The Human Resource and Organization Development Journal  

 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     

 และองค์การ (The Human Resource 

 and Organization Development 

 Journal) จัดท าโดยคณะพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์ เผยแพร่

 บทความเกี่ยวกับ การพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากร

 มนุษย์ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้น า 

 การจัดการ และนวัตกรรม โดยมี

 วัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย

 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาการ

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ    

 ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 ไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากศูนยด์ชันี

การอา้งองิวารสารไทย (TCI) ใหเ้ป็นวารสารกลุม่ที ่1 พ.ศ. 2563-2567 บรกิารตวัเล่ม

วารสารท่ี บริเวณชั้น 2 ชั้นวารสารฉบับปัจจุบัน รหัส T065 หรือวารสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ี https://so01.tci-thaijo.org/index.php/

HRODJ/index หรือ QR Code น้ี 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index

