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 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 

เป็นต้นไป ห้องสมุดให้บริการแบบเต็ม

เวลาเหมือนเช่นเคย หลังจาก

สถานการณ์โควิด-19 คลีค่ลายลง 

โดย วันจันทร-์ศุกร์ เปดิเวลา 08.00

-19.30 น. และวันเสาร-์อาทิตย์ เปิด

เวลา 08.00-21.00 น. แต่การเข้าใช้

พ้ืนท่ีต่าง ๆ ยังคงมาตรการ Social 

Distancing เพ่ือความปลอดภยัต่อ

สุขภาพของผูใ้ชบ้ริการและบุคลากร

ห้องสมุดทุกท่าน จึงขอความร่วมมือ

ให้ปฏบิัติตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด 

หากไม่ได้รับความสะดวกไปบ้าง ต้อง

ขออภัยมา ณ ท่ีน้ีด้วยค่ะ ติดตาม

ข่าวสารอย่างฉบัไวได้จาก Face-

book : NIDA Library ขอบคุณ

ผู้ใช้บริการทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” ค่ะ 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของการเข้า

ใข้ห้องสมุดแบบ New 

Normal ค่ะ 

จ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ใช ้300 คน / วนั 

บุคคลภำยนอก 

 

แบบรำยวนั ค่ำบริกำร 30 บำท 

สำมำรถเขำ้ใชบ้ริกำรไดต้ั้งแต่  

วนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 เป็นตน้ไป 



ปฏทินิหอ้งสมดุ 

 4 ก.ย.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ตามมติ ครม. 

 7 ก.ย.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ตามมติ ครม. 

 13 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 23 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันปยิมหาราช 

วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 08.00-19.30 น. 

แบบ New Normal 

ติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงวันท าการและวันหยุดได้ที่      NIDA Library 

Library Hours 

Monday - Friday 

8.00 a.m. - 7.30 p.m. 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
Saturday - Sunday 

8.00 a.m. - 9.00 p.m. 

เวลา 08.00-21.00 น. 



รับมอบหนงัสือบรจิาค 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  รศ.ดร.สรศาสตร์ 
สุขเจริญสิน ผู้อ านวยการส านักบรรณสาร
การพัฒนา รับมอบหนังสือบริจาค จาก
ผู้แทนของนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ทาง
ห้องสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใน
ความอนุเคราะห์ครั้งนี้ หนังสือที่รับมอบเป็น
หนังสือวิชาการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกห้องสมุดอย่างยิ่งค่ะ 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร  

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 



ต้อนรบัคณะผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

AUN-QA Mock Up 4-5  

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ส านักบรรณสาร

การพัฒนาได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน AUN-QA Mock Up 4-5 

ในการเยี่ยมชมและตรวจคุณภาพการ

ให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 



ฐานข้อมูล EMIS เปน็ฐานข้อมูลออนไลนใ์นเครือ ISI Market Group  
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกจิ อุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) มากกวา่ 145 ประเทศ ประกอบไปดว้ยข้อมลูข่าว ข้อมูลบริษัท และรายงานวจิัยจากหลากหลาย เช่น BMI, 
Euromonitor, Market Line และอื่น ๆ  
 

       ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทมากกว่า 4 ลา ้นบริษัท ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททีไ่มไ่ด ้
     จดทะเบียน (Company Analysis, Financial Statement- Listed & Non-Listed Companies) 

     ข้อมูลโปรไฟล์บริษัทพร้อมงบการเงินมากกวา่ 2 ล้านบริษัท (Financial Statements) 

     ข้อมูลการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A, ECM) 

     ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 250 อุตสาหกรรม (Industry Analysis, NAICS & EMIS Industries) 

     ข้อมูลบทวเิคราะห์งานวิจยัจากหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริษัท (Company & Industry 
 Reports) 

     ข้อมูลขา่วจากแหล่งขา่วส านักพิมพ์อัพเดทรายวนัในทกุ ๆ ประเทศทั้งส านักพิมพใ ์นประเทศและต่างประเทศ 
 (Industry News, Company News, M&A News) 

     เครื่องมือการใช้งานที่งา่ยและสะดวกบนฐานข้อมูล EMIS เช่น เปรียบเทียบข้อมลูในเชิงอุตสาหกรรม, 
 เครื่องมือค้นหาข้อมูลบริษัท เปน็ตน้ (Benchmark Indicators, Screener, Comparison etc.)  
 
 

รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ  เขา้ใช้งาน  
 



Tips & Tricks 

1. จดเลขหมู่หนังสือ (Call Number) เพ่ือไปหาตัวเล่มบนชั้นหนังสือ เช่น หนังสือชื่อเรื่อง 
“มุมมอง มุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมส าหรบัข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ”                                
เลขหมู่ JQ 1746 .Z13P44 ม46ข 2561 c.1 

2. ตรวจสอบสถานท่ีจดัเก็บ (Locations) ระบุสถานท่ีอยู่ท่ีชั้น 3 

3. ตรวจสอบสถานะของเล่ม (Status) ระบุสถานะตัวเล่มอยู่บนชั้น  

4. หยบิตัวเล่มท่ีชั้น 3 ชั้นหนังสือหมวด JQ ท่ีจัดเรียงเลขหมู่จากน้อยไปหามาก (บนชั้นเรยีง
จากซ้ายไปขวา และจากบนลงลา่ง) 

 5. ได้หนังสือท่ีต้องการ หากต้องการใช้นอกห้องสมุดติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 

หนงัสืออยูช่ัน้ 3       
(ชัน้หนังสือทัว่ไป) 

หนงัสือเลม่นีอ้ยูห่มวด JQ 
จากนัน้ดเูลขหมูห่นงัสือจะ
เรยีงจากนอ้ยไปหามาก 

สถานะ On Shelf 
คือ หนังสืออยู ่
บนชัน้ พรอ้ม
ใหบ้รกิาร 

จองตวัเลม่
แบบออนไลน ์

     เมือ่สืบคน้หนงัสือจากหน้าจอ OPAC แล้ว        

 จดรายละเอยีดทีจ่ าเป็นในการตามหาตวัเลม่บนชัน้ 



Tips & Tricks 

   ค าศัพทท์ีต่อ้งรูใ้นการคน้หาหนงัสือบนชั้น 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
Location สถานทีจ่ัดเก็บ อาคารและช้ัน 

Call Number เลขหมู่หนังสือ 

Status สถานะหนงัสือ 

Request Options 

จองตัวเลม่แบบออนไลน์ (คลิกที่ Sign in to request แล้วใส่ข้อมูสมาชิก+รหสัผ่าน 
เลือกเลม่ที่ต้องการจอง เจา้หนา้ทีจ่ะน าตัวเล่มนั้นมาไวท้ี่ช้ันจอง ตดิต่อขอยมืเลม่ที่
เคาน์เตอร์ยืม-คืน ช้ัน 2 ภายใน 7 วัน หากไมย่ืมภายในเวลาที่ก าหนด ตัวเล่มจะถูกน า
ขึ้นช้ันปกติ) 

On Shelf อยู่บนช้ัน พร้อมให้บริการ 

In Process 
หนังสืออยู่ในกระบวนการจดัซื้อ (หากต้องการตัวเลม่คลิก Request option เพ่ือจอง

ตัวเล่มเมื่อน าออกให้บริการ) 

Catalog Shelf 
หนังสืออยู่ในกระบวนการวเิคราะห์หมวดหมู่ (หากต้องการตัวเลม่คลิก Request     

option เพ่ือจองตัวเล่มเมือ่น าออกให้บริการ) 

In Cataloging 
หนังสืออยู่ในกระบวนการเตรียมตัวเลม่ก่อนออกบริการ (หากต้องการตัวเลม่คลิก     

Request option เพ่ือจองตัวเล่มเมื่อน าออกให้บริการ) 

Library use only 
ให้บริการภายในห้องสมุดเท่านัน้ 

On Display หนังสืออยู่บนช้ันจัดแสดงหนังสือใหม่ ช้ัน 2 

Recall 
รายการนีม้ีผู้ใชท้่านอื่นจองต่อ (ต้องน ามาคืนตามก าหนด หากเกนิก าหนดค่าปรบัจะเปน็ 
2 เท่า) 

In Repair หนังสือช ารุดอยู่ระหวา่งการซ่อมแซม 

Missing ไม่พบหนังสือบนช้ัน 

Lost สูญหาย 

หมายเหต ุ รายการทีไ่ม่ปรากฏ Location/Request เปน็รายการที่ไม่มตีัวเลม่ให้บริการ 

           รายการที่ปรากฏ View Online เปน็รายการที่ให้บริการเปน็ไฟล์เอกสาร 



Facebook Fanpage มุมข้อมูลขบวนการเสรีไทย 

มุมขบวนการเสรีไทยได้มีพิธีเปดิเมื่อวนัศุกร์ที่ 7 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก     
ก าธน สินธวานนท์ องคมนตรีได้ใหเ้กียรติเปน็ประธาน ซึ่งผู้บริหารของสถาบนัไดข้ับเคลื่อนภายใต้โครงการบันทึก
และจัดแสดงข้อมูลเสรีไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน เสรีไทย ทายาทเสรีไทย และแขกผูม้ีเกยีรติ ร่วมงาน ณ มุมขบวนการเสรีไทย ช้ัน 2 
อาคารบุญชนะ อัตถากร หลังจากได้เปดิมุมขบวนการเสรีไทยไปแล้วในทุกปหี้องสมุดไดจ้ัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึง
ขบวนการเสรีไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยทุธ ์จุลานนท์ เปน็ประธานในการจัดงานและกิจกรรมตา่ง ๆ 
มาตลอดเปน็ปทีี่ 7 แล้ว ซึง่ปนีี้ได้งดจัดงานและกิจกรรมเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไม่
สามารถจดังานและกจิกรรมได้ แต่ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูล สาระความรู้ ความเคลื่อนไหวกิจกรรมไดจ้าก
เพจของเราค่ะ 

"มมุข้อมลูขบวนการเสรไีทย NIDA" ให้สาระความรู้
เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และเป็นแหล่งท่ีรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นมุมหนังสือภายใน
ห้องสมุด อยู่ท่ีชั้น 2 อาคารบญุชนะ อัตถากร 
สามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมมากมายในเพจนี้ค่ะ 

Scan เลยจ้า 

รวมหนังสือมมุ

ขบวนการเสรีไทย

ทั้งหมด 



NIDA Museum  

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ปิดการให้บริการไปเมื่อ วันที่ 5–7 
สิงหาคม 2563 เพ่ือแก้ไขกราฟกิภายในพิพิธภัณฑ์ และได้เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถเข้าชมได้ฟรี ณ 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
สอบถามเพ่ิมเติมที่ 027273695-6 หรือ Email : nidamuseum@nida.ac.th 
ติดตามความเคลือนไหว Facebook : NIDA Archives and Museum  



Pressman, Andy. (2019). Design thinking: A guide to creative problem  
 solving for everyone. New York: Routledge.  154 pages. Illustrations. 
 BF 449 P926 2019 

เบอร์เนตต์, บิล. และอีวาน, เดฟ. (2561). คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking  
 = Designing your life: how to build a well-lived, joyful life. แปล 
 โดย เมย์ ศรีพัฒนากุล. กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป.  

BJ 1545 บ59 2561 

หนังสือเลม่นีเ้ปน็งานเขียนของคุณบิล เบอร์เนตต์ และคุณเดฟ อีวานส์           

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ช้ันน าผู้ประยุกต์ใช้ “Design Thinking” ให้เข้ากับการ

ออกแบบชีวิตและเปน็ผู้ริเร่ิมหลักสูตร “Designing Your Life” ที่กลายเปน็วิชา

ยอดนิยมแห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด เนื้อหาภายในเล่มเปน็การกลัน่กรอง

ประสบการณ์และเคล็ดลับที่ผู้เขียนส่ังสมมาตลอดหลายป ีตั้งแต่วิธีค้นหาปญัหาที่

ถูกต้อง สร้างเขม็ทิศ หาหนทาง การหลุดจากกับดัก ออกแบบชีวิต สร้างต้นแบบ 

ออกแบบงานในฝัน การเลอืกความสุข ภูมิคุ้มกนัความล้มเหลว ไปจนถงึการสร้าง

ทีม ไม่ว่าคุณจะอยูใ่นช่วงวยัใด ท าอาชีพอะไร ก าลังไลต่ามความฝนัหรือยังหลงทาง

ไร้จุดหมาย หนังสือเล่มนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณ “ออกแบบชีวิต” ที่ปรารถนา 

โดยไมม่ีค าว่า “สายเกินไป”  

Design thinking is a powerful process that facilitates understanding and framing of 
problems, enables creative solutions, and may provide fresh perspectives on our physical 
and social landscapes. Not just for architects or product developers, design thinking can 
be applied across many disciplines to solve real-world problems and reconcile dilemmas. 
It is a tool that may trigger inspiration and the imagination, and lead to innovative ideas 
that are responsive to the needs and issues of stakeholders. 

Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for Everyone will assist in      
addressing a full spectrum of challenges from the most vexing to the everyday. It renders 
accessible the creative problem-solving abilities that we all possess by providing a       
dynamic framework and practical tools for thinking imaginatively and critically. Every    
aspect of design thinking is explained and analyzed together with insights on navigating 
through the process. Application of design thinking to help solve myriad problems that are not typically          
associated with design is illuminated through vignettes drawn from such diverse realms as politics and society, 
business, health and science, law, and writing. A combination of theory and application makes this volume      
immediately useful and personally relevant.  



Top 5 Popular books on May-August 2020 

CISA 1 Workbook: คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลยกลุ่มวิชาที่ 2-4  

สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

HG 4514 ซ32 2549 

เศรษฐศาสตร ์

สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

HB 71 ศ57 2548 

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 

ระบบงานทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธเ์พ่ือการพัฒนาองค์การ 

ดาวิษา ศรีธัญรัตน ์

HF 5549.5 .M3 ด27ร 2562 


