
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 
“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 

NIDA Library Newsletter Vol. 8 Iss. 4 (Jul-Aug 2018) 

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์จัดงานมหกรรมจัดการความรู ้NIDA 
Knowledge Forum 2018 ข้ึนที่ห้องประชุม จีระ บุญมาก 
ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงในงานนี้ห้องสมุด
นําเสนอการเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ จาก 10 ปี แห่งกาลผัน
ผ่าน สู่ 10 เรือ่งราวแห่งการเปล่ียนแปลงในแนวคิด “NIDA 
Library Anywhere Anytime”  โดยนําเสนอเป็นวดิีทัศน์
ความยาวประมาณ 20 นาที ดังนี้ 
 1. ประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติ 
 2. การยืม-คืนหนังสือผ่านตู้อัตโนมัติ 
 3. การสืบค้นข้อมูล NIDA One Search 
 4. บริการ BDS (Book Delivery Service) 
 5. ระบบห้อง Study Room 
 6. ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ หอจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑ์นิด้า 
 7. การประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media 
 8. การใช้ห้องสมุดร่วมกันจาก MOU 7 สถาบัน 
 9. NIDA Mobile Library 
 10. ห้องสมุดในอนาคต 
การนําเสนอจะน่าสนใจแค่ไหน ขอเชิญทุกท่านติดตาม
ผลงานได้ในวันงานและเว็บไซต์ห้องสมุดค่ะ 

NIDA Knowledge Forum 2017 



 

 

       
    
 
Calendar 

27 ก.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 
30 ก.ค.-4 ส.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันสัมมนาบุคลากร ณ ประเทศญี่ปุ่น 
13 ส.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
   พระบรมราชินีนาถ 

Living Room 

2 พ.ค. 2561 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนํา
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เย่ียมชม
ห้องสมุด 

16 พ.ค. 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินํา Ms.Suvipha 
Chaladkid ท่ีปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ และ Mr.Phil 
Schuman, Senior Director of Financial Literacy จาก    
Indiana University เย่ียมชมห้องสมุด 

25 เม.ย. 2561  Dr.Kee-Seo Yoo, Dean of School of      
Management & Economics, Handong Global University 
จากประเทศเกาหลี เย่ียมชมห้องสมุด 

23 พ.ค. 2561 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นําผู้เข้าร่วมโครงการ
ค่ายวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ "NIDA 
HROD ACADEMY CAMP"  รุ่นท่ี 9 จํานวน 27 คน เย่ียมชม
ห้องสมุด 



 

 

Database Update 

  ฐานข้อมูลที่มีการเรียกดูเอกสารหรือบทความฉบับเต็มมากที่สุด 
(Download of Full Text) 
 
1. CEIC (2,654 Articles/Month) 
2. Emerald Management (2,360 Articles/Month) 
3. Taylor & Francis (1,514 Articles/Month) 
4. JSTOR (1,379 Articles/Month) 
5. Business Source Complete/Ultimate (1,236 Articles/Month) 

 
 

 
 ฐานข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยราคาบทความ (Cost per Use) ต่ําสุด  
1. JSTOR (7.59 Baht/Article) 
2. Emerald (12.24 Baht/Article) 
3. CEIC (19.56 Baht/Article) 
 
 
 
 ฐานข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยราคาบทความ (Cost per Use) สูงสุด 
1. Lexis (303.47 Baht/Article) 
2. Cambridge Journal: Law (250.78 Baht/Article) 
3. Econlit with Full Text (194.70 Baht/Article) 
 



 

 

 
7 พ.ค. 2561 อบรมการใช้ Turnitin ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9    
อาคารสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 พ.ค. 2561 อบรมการใช้ EndNote X8 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 
อาคารสยามบรมราชกุมารี 

Activity DD 



 

 

   กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สํานักบรรณสารการพัฒนา ได้จดัการบรรยายพิเศษ    
เรือ่ง การบรหิารจัดการหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ในองค์กรขึ้น โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ คือ รศ.ดร.  
สมสรวง พฤติกุล บรรยายเรือ่ง “การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุในองค์กร” และคณุซองทิพย์ เสริม
สวัสด์ิศรี ผู้อํานวยการฝ่ายมิวเซียมสยามบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในองค์กร” ใน        
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3001 ช้ัน 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยได้รับความ
สนใจจากบุคคลภายนอกและภายในสถาบันเป็นจํานวนมาก 

 
 
 

Activity DD 



 

 

   สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรมบุคลากรของสํานักฯ หัวข้อ 
“ขับเคลื่อนงานคุณภาพด้วยบุคลากรคุณภาพ (Driving Quality Work Through 
Quality People)” วิทยากรโดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Activity DD 



 

 

6 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 มิ.ย. 2561 โรงเรียนสายอักษร 
 

Mobile Library 



 

 

Professional Experience 

 
 
 
 
 
 

นายรัฐพงศ์ เลาหรุ่งพิสิฐ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวปวีณนุช คล้ายศิริ 

 
 
 
 
 
 

นางสาวนีรชา เอี่ยมโซ๊ะ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร ์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับการฝึกประสบการณวิ์ชาชพีฯ 

ต้ังแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึง 27 กรกฎาคม 2561 



 

 

พินัย ณ นคร. (2561). กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
KPT 920 ช411 2561 

 
  หนังสือเล่มนี้จะสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายกฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) บทบัญญัติของกฎหมายแม่แบบ (Model 
Law) ซ่ึงเป็นที่มาของกฎหมายไทยอยา่งละเอียด โดยพิจารณาจาก
คําอธิบายประกอบกฎหมายแม่แบบ ซ่ึงจัดทําโดย UNCITRAL ด้วย 
นอกจากน้ี ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนได้อธิบาย
กฎหมายต่างประเทศและแนวคําพิพากษาของศาลในต่างประเทศ เพ่ือ
อาจเป็นแนวทางให้ศาลไทย หากคดีมลัีกษณะเดียวกันเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย  

Recommended Books 

Lee, Micky & Jin, Dal Yong. (2018). Understanding the business of global media in the 
digital age. New York: Taylor & Francis.    P 96 .E25 L514 2018 

 
  This new introductory textbook provides students with the 
tools they need to understand the way digital technologies have 
transformed the global media business of the 21st century. Focusing 
on three main approaches - media economics, critical political 
economy, and production studies - the authors provide an empiri-
cally rich analysis of ownership, organizational structures and cul-
ture, business strategies, markets, networks of strategic alliances, 
and state policies as they relate to global media. Examples through-
out involve both traditional and digital media and are taken from 
different regions and countries to illustrate how the media business 
is influenced by interconnected historical, political, economic, and 

social factors. In addition to introducing today's convergent world of global media, the book gives 
readers a greater understanding of their own potential roles within the global media industries. 



 

 

Top 5 Popular books on Mar-Apr 2018 

     การจัดการการเงิน  
     (Essentials of Financial Management)  
       โดย Eugene F. Brigham  
      แปลและเรียบเรียง โดย อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา 
      HG 4026 บ17ก 2559 
 
     วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

     โดย สุภางค์ จันทวานิช 
     H 62 ส46ว 2553 
 

     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบ 
     พร้อมเฉลย กลุ่มวิชาที่ 2-4  
      โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      HG 4514 ซ32 2549 
   
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
      โดย สุภางค์ จันทวานิช 
      H 62 ส46ก 2546 
 
 
     การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  
     เวอร์ช่ัน 20 
      โดย ประกายรัตน์ สุวรรณ และอมรวิทย์ วิเศษสงวน. 
      HA 32 ป17ก 2555 

Hot Items in the Library 


