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 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 

เป็นต้นไป ห้องสมุดเปิดให้บริการแบบ

เต็มเวลาแล้ว แต่การเขา้ใชพ้ื้นท่ีต่าง ๆ 

ยังคงมาตรการ Social Distancing 

เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของ

ผู้ใช้บริการและบคุลากรห้องสมุด ซ่ึง

ยังพบวา่ผูใ้ชบ้ริการบางท่านการ์ดตก 

ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง

ทางสังคม ห้องสมุดจงึขอความร่วมมือ

ปฏบิัติตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด ชีวิต

วิถีใหม่ (New Normal) ท่ีเรายังไม่

คุ้นเคย อาจสร้างความยากล าบากไป

บ้าง แต่ถ้าเราให้ความร่วมมือ นึกถึง

ส่วนรวม ก็จะสรา้งชีวิตวิถีใหม่ท่ีดี และ

มีสุขภาพดีไปด้วยกัน                              

“ไปด้วยกัน ไปได้ไกลค่ะ” 



ปฏทินิหอ้งสมดุ 

19 - 20 พ.ย.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดพิเศษตามมติ ครม. 

31 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดเทศกาลปใีหม่ 

ติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงวันท าการและวันหยุดได้ที่      NIDA Library 

19 - 20 Nov  Special Public Holiday 

31 Dec - 3 Jan  New Year’s Day 



รางวัลผู้มอีุปการะคุณตอ่วงการหอ้งสมดุ 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สรศาสตร์ 
สุขเจรญิสิน ผู้อ านวยการส านักบรรณสาร
การพัฒนา ท่ีได้รับรางวัลผู้มีอุปการะคุณต่อ
วงการหอ้งสมุด ประเภทผูบ้รหิารดเีดน่ 
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร  

Outstanding Library Administrator Award 



วันท่ี 29 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าผู้บริหารโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล จ านวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์  

ต้อนรบัคณะผู้บรหิารโรงเรียน 
Welcoming Library Visitors 



วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.สรศาสตร ์สุขเจริญสิน 
ผู้อ านวยการส านักบรรณสารการพัฒนา, ศ.ดร.บุษยา 
วีรกุล, ผศ.ดร.อนุชา จนิตกานนท์ (ทายาทเสรไีทย), 
นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร และบคุลากรส านักบรรณ
สารการพัฒนา เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์เดินทางไปร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 14 - 15 ตุลาคม 2563 ณ 
พิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ. แพร ่ 

รว่มงานวนัเทิดเกียรติเสรไีทย 
Commemoration of Free Thai Movement 2020 



วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.สรศาสตร ์สุขเจริญสิน ผู้อ านวยการส านักบรรณสารการพัฒนา 
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบนัทึกความเข้าใจความรว่มมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลยัส่วนกลาง 9 แห่ง ณ 
ห้องประชุมก าพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

University Library Network 



ส านักบรรณสารการพัฒนา ขอขอบพระคุณ นางสาวสุนันทา วีระเมธีกุล 
นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์บริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการเชิงรุกตอบค าถาม และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดต่อไป 

Library Supporter 



ระบบการสืบค้นข้อมูลอัจรยิะพร้อม

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม 

เวอร์ช่ันอัพเกรดของฐานขอ้มูล       

Academic Search Complete 

เวอร์ช่ันอัพเกรดของ Computer     

Applied Science Complete 

ฐานข้อมูลเสริมจาก EDS ด้าน

ศึกษาศาสตร ์

ใหมล่า่สุด!! ฐานข้อมูลส าหรับการศึกษา

ด้านศิลปะ และสถาปตัยกรรม 

ใหมล่า่สุด!! ฐานข้อมูลส าหรับการศึกษา

ด้านวทิยาศาสตร์การอาหาร 

ใหมล่า่สุด!! ฐานข้อมูลส าหรับการศึกษา

ด้านกฎหมาย 

ใหมล่า่สุด!! e-book แบบสหสาขาวิชาจาก
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดกว่า 90 แห่ง     

จากทั่วโลก (Trial eBooks until 31 Dec 2020) 



Tips & Tricks 

การยืมต่อด้วยตนเอง เปน็บริการท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุการยืม
ทรัพยากรห้องสมุดที่ก าลังยืมอยู่ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง หรือเพ่ือขยายก าหนดคืนรอบใหม่ โดยสามารถต่อ
อายไุดสู้งสุด 4 ครั้ง จ านวนวันท่ีได้รับข้ึนอยู่กับประเภทผู้ใช้บริการและวันท่ีท ารายการยืมต่อ โดยจะเร่ิม
นับวันก าหนดคืนรอบใหม่ตั้งแต่วันท่ีท าการยืมต่อ (Renew) ผ่านระบบ OPAC ผู้ใช้บริการสามารถท า
รายการได้ด้วยตนเองหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ประเภทสมาชกิ จ านวนหนงัสือ เวลาการยมื สิทธิก์ารยมืตอ่ 

นักศึกษาปรญิญาเอก 20 เล่ม 28 วัน 4 ครั้ง 

นักศึกษาปรญิญาโท 14 เล่ม 14 วัน 4 ครั้ง 

อาจารย/์นักวิจัย/บรรณารักษ์ 50 เล่ม 45 วัน 4 ครั้ง 

บุคลากรสายสนับสนุน 14 เล่ม 14 วัน 4 ครั้ง 

สมาชิกสมทบรายปี (ท่ีมีสิทธิ์ยืม) 3 เล่ม 14 วัน 4 ครั้ง 

สิทธิก์ารยมืหนงัสือ  



Tips & Tricks 

Book Renew Hold Request My Account 

ช่องทางการ Renew 
 

1. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 
2. แจ้งความต้องการ ณ เคาน์เตอร์บริการยมื-คืน 
3. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหนา้ที่ห้องสมุด: 0-2727-3741, 0-2377-5481, 0-2727-3737 
4. แจ้งผ่าน Line: NIDA_Library 
5. แจ้งผา่น e-mail: services@nida.ac.th 
6. แจ้งผ่าน Facebook: NIDA Library (Inbox) 

กรณทีีน่ักศึกษายมืตอ่ด้วยตนเองไมส่ าเรจ็ อาจเกดิจากสาเหตตุา่ง ๆ ดังนี ้
 

1. มีค่าปรบัหนังสือสือค้างส่งในระบบห้องสมุด 
2. หมดอายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด 
3. หนังสือเล่มน้ันมีผู้ใชท่้านอ่ืนจองต่อ 
4. เกินก าหนดส่ง 
5. คณะแจ้งจบการศึกษา 



services@nida.ac.th NIDA_Library 



Vivolo, John. (Ed.). (2020). Managing online learning: the life-cycle of 
 successful programs. New York, NY: Routledge.   
 LB 1044.87 M311 2020  

กันตพัฒน์ ชนะบุญ. (2563). การเมืองและการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
JQ 1745 .A1 ก115 2563  

การเมืองและการปกครองของไทยเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวตัศิาสตร์การเมืองไทยในอดีต

จนถึงปจัจุบัน โดยเร่ิมตั้งแต ่1) การเมืองการปกครองของไทยก่อนเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 2) การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตยกับการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475-2500 3) การเมอืงการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตยภายใต้

อ านาจเผด็จการทหาร พ.ศ. 2500-2520 4) การเมืองการปกครองไทยสมัย

ประชาธิปไตยครึ่งใบ พ.ศ. 2521-2535 5) การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย

คร่ึงใบ ภายใต้ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535-2544 6) การเมอืงการ

ปกครองไทยสมัยประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และอ านาจกลุ่มทุน พ.ศ. 

2544-2550 และ 7) การเมอืงการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ. 2557-2561 และในท้ายบท ผู้เขยีนได้สรุปสาระส าคัญพร้อม

ค าถามท้ายบท เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจแกผู่้อา่นหนังสือการเมอืงและการ

ปกครองของไทยไดด้ีย่ิงข้ึน  

Managing Online Learning is a comprehensive guide to planning 
and executing effective online learning programs. Featuring      
contributions from experienced professionals across operations in 
university and corporate settings, this all-in-one resource provides 
leaders and administrators with informed strategies for supporting 
learners’ and instructors’ evolving needs, implementing and     
evaluating pedagogically sound technologies, projecting revenue 
generating models, and anticipating future scaling challenges. 
These highly applied chapters cover essential topics such as unit 
design, management of staff and finances, student engagement, 
user experience and interface, data analytics, and more.  



Top 5 Popular books on Sep-Oct 2020 

Big data series : Introduction to a big data project 

อสมา กุลวานิชไชยนันท์. 

QA 76.9 .B45 อ18 2561 

การวิเคราะห์การถดถอย Regression analysis  

จิราวัลย์ จิตรถเวช 

QA 278.2 จ37 2558 

ศาสตรแ์ละศิลปก์ารวิจัยเชงิคุณภาพ 

ชาย โพธิสิตา 

H 62 ช26 2562 

ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ : ความหมาย ทฤษฎี  

      วิธีวิจัย การวัดและงานวิจยั 

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, จนิดาลักษณ์ วัฒนสนิธุ์ และไชยนันท์ ปญัญาศิริ 

HF 5549.5 .J63 พ32 2552 

Public finance 

Harvey S. Rosen, and Ted Gayer 

HJ 257.2 R722 2008 


