
 

 

คณะทํางานจัดทําข่าวบรรณสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา

“ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารอย่างตอ่เนื่อง” 
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 ห้องสมุดของเราได้พัฒนาระบบ E-Library 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ซ่ึงในขณะนี้ได้
เปิดทดลองใช้ระบบจองห้อง Study Room แบบ
ออนไลน์ผ่าน Web Application และ Mobile 
Application  โดยเริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
เป็นต้นไป  เมื่อจองผ่านระบบแล้ว นักศึกษาต้อง
ยืนยันการใช้ห้องผ่านตู้ Kiosk ก่อนเวลาเข้าใช้
ภายใน 15 นาที มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์การจอง 
และเข้าใช้ห้องได้โดยสแกนบัตรนักศึกษาท่ีประตู
ทางเข้า หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริเวณชั้น 2 ได้เลยค่ะ สามารถ       
ดาวน์โหลด NIDA Library Application ได้แล้ว 
ทั้งระบบ IOS และ Android ค่ะ 

หยิบมือถือแล้วโหลดเลยจ้า 
เดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง  



 

 

       
    
 

Calendar 

Living Room 

18 ก.ค. 2562 H.E.Mr.Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูต
วิสามัญ และ เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ ประจําประเทศไทย จํานวน 3 คน เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

25 ก.ค. 2562 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนําคณะกรรมการ
บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 3 คน 
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

ตุลาคม 
 

14 ต.ค. ปิดบริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต  ร.9 
23 ต.ค. ปิดบริการเนื่องในวันปิยมหาราช 
   

7 ส.ค. 2562 ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และส่ือสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเย่ียม
ชมห้องสมุด 

14 ส.ค. 2562 ต้อนรับคณะกรรมการซ้อมตรวจประเมิน AUN QA 
Mock up Slot3 เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 



 

 

Activity DD 

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สาํนักบรรณสารการพัฒนาได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการ
ห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จึงได้จัดสมัมนาในหัวข้อ “มุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุดในยุค Transformation” วิทยากรโดย ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ และศิษย์เก่าจากสมาคมศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํานวน 4 ท่าน ณ หอ้ง 
3003 ช้ัน 3 อาคารนวมินทราธิราช 



 

 

Activity DD 

  เพื่อการพัฒนาการดําเนินงานของห้องสมุดไปสู่มาตรฐานสากล ISO 9001  
สํานักบรรณสารการพัฒนาจึงได้จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในเร่ือง KPI เพื่อจัดทํา
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 วิทยากรโดย อาจารย์
จินดาพร  เอกอําพน จากบริษัทโปรแมนเนจเม้นท์ 



 

 

Activity DD 

  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ 
เดินทางไปบริจาคหนังสือให้แก่ เรือนจํากลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จํานวน 
700 เล่ม เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 สํานักบรรณสารการพัฒนายินดี
รับหนังสือทุกประเภท ทางสํานักฯ จะ
ทําการคัดเลือกเพื่อนําไปบริจาคให้
เหมาะสมกับห้องสมุดต่างๆ ต่อไป     
รับบริจาคหนังสือต้ังแต่บัดนี้จนถึง    
31 ตุลาคม 2562 ค่ะ 
  กรุณาติดต่อ คณุศนิตา สร้อยแสง 
โทร. 02-7273763  



 

 

  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสํานักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นําโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
เดินทางเข้าร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก 
คร้ังท่ี 2 เสรีไทย (พ.ศ. 2484 -2488) จังหวัดแพร่  

Activity DD 



 

 

  ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้ารว่มงานโครงการรําลึกเสรีไทย ซึ่งจะมีการเสวนา    
ในหัวข้อ “ขบวนการเสรีไทยและเอกราชของไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ 
เศรษฐบุตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ดร.สมศักด์ิและคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ช้ัน 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิ้งคน้ี์ค่ะ http://library.nida.ac.th/…/announc…/284-
2019-08-13-03-27-00 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
ท่านอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจํา
ประเทศไทย Mr. Michael Heath  เป็น Keynote Speech พร้อมกับแนะนําทายาท
เสรีไทยที่มาร่วมงาน  
 นอกจากน้ีในวันงานช่วงเช้าจะมีการประกวดภาพโปสเตอร์ Infographic ในหัวข้อ 
“วีรกรรมขบวนการเสรีไทยในหัวใจอนุชน” สําหรับผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกทุกรุ่นจะตัดสิน
ภาพในรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ 
ห้อง 3003 ช้ัน 3 อาคารนวมนิทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้ชนะ
จะได้เข้ารับรางวัลในช่วงบ่ายในงานรําลึกเสรีไทย โดยรับรางวัลจากพลเอก สุรยุทธ์       
จุลานนท ์

Activity DD 

ผลประกวดโปสเตอร์ Infographic  
รอบคัดเลือก รุ่นท่ี 1 นักเรียน 

 
1. ทีม Bangmod    โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจนอุปถัมภ์ 
2. ทีม Info น่ารู้      โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
3. ทีม Malayan      โรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
4. ทีม Meowlonpan  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
5. ทีม SKT Solo     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
6. ทีม T.H.E.M.E.S.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
7. ทีมเค้กหรรษา      โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
8. ทีมจ้าวป่า          โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
9. ทีมชะอม          โรงเรียนศิลาจารพิทักษ์ 
10. ทีมมังกรสีชมพู   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
11. ทีมหัวใจเยาวชน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
12. ทีมฮูเล่ฮ่าฮ่า      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ผลประกวดโปสเตอร์ Infographic  
รอบคัดเลือก รุ่นท่ี 2 นักศึกษา 

 
1. ทีม ACM012 มหาวิทยาลัยสยาม 
2. ทีม ArtLone มหาวิทยาลัยสยาม 
3. ทีม Historical มหาวิทยาลัยสยาม 
4. ทีม Hobisunshine มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ทีม NEOSERITHAI มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ทีมเบาหวาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ทีมอัยย้ะ  มหาวิทยาลัยสยาม 

พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์

Mr. Michael Heath  



 

 

นางกนกวรรณ จันทร 
บรรณารักษ์ชํานาญการ 

Personnel  DD 

นางอุไร เหลืองบริสุทธ์ิ 
บรรณารักษ์ชํานาญการ 

  วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนาได้มอบของขวัญ
เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากร 2 ท่าน ในการได้รับตําแหน่งท่ีสูงขึ้น จากตําแหน่ง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็น บรรณารักษ์ชํานาญการ ซึ่งขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรท้ัง 2 
ท่าน ปฏิบัติงานด้วยความสุข และพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 



 

 

Service DD 

  ห้องสมุดอาเซียน  
ถนัด คอมันตร์ ได้จัดทํา  
Thanat Khoman Library  
Newsletter  เพื่อเป็นการ 
แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผู้อ่าน โดยเป็นฉบับ   
รายเดือน เร่ิมต้ังแต่ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 
เป็นต้นไป โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook : 
NIDA Library และ Facebook : Thanat     
Khoman ASEAN Library NIDA หรือ QR-Code 
ด้านล่างค่ะ ฝากติดตามข่าวสารฉบับนี้ด้วยนะคะ 
แล้วท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
มากค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIDA Library 

 
 
 
 
 

Thanat Khoman 
ASEAN Library 

NIDA 



 

 

Service DD 

  มุมหนังสืออาจารย์นิด้า (NIDA Academic Books) คือมุมท่ีจัดแสดงหนังสือท่ีคณาจารย์  
ของนิด้าเขียนขึ้นเองตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน หากท่านใดสนใจงานเขียนของอาจารย์ 
สามารถไปดูได้ท่ี ชั้น 2 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร อยู่เลยร้านกาแฟ 3’Or 
Coffee ใกล้กับบันไดทางข้ึนชั้น 3 ค่ะ 



 

 

Mobile Library 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง (นูรุ้ลมุบตาดี)  

31 กรกฎาคม 2562  

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา  
22 สิงหาคม 2562  



 

 

Database Update 

Emerald Emerging Markets Case Studies  
 

* Case studies from 2011 to present   (700 Case studies) 
* Coverage :  Accounting, Finance, Strategy, Marketing, Entrepreneurship, 
Management, International Business, Management Science, Operations &     
Logistics, and Organizational Behavior  
 

Some titles of Case studies  
Establishing a start-up in Saudi Arabia: the Innosoft story   (Saudi Arabia) 
General equity vs DVR share of Tata Motors: investors’ dilemma   (India) 
Vegoganic AB: the dilemma of arsenic in rice products (Sweden) 
Uber SA: disruption of the local taxi industry?  (South Africa) 
Framework contracts for medicine inventory management in public healthcare (India) 
Career challenges at Media Inc. (South Africa) 
Department of Tourism and Culture – Abu Dhabi: transforming the desert into a city (United Arab Emirates) 
Family business governance: what’s wrong? What’s right? What’s next?  (France) 
Starbucks: global brand in emerging markets  (China)  

 
 
 
 
 
 

www.emerald.com/insight  



 

 

 บริการห้องคน้คว้า (Study Room) ได้ปรับเปล่ียนการให้บริการรปูแบบใหม่ ที่เป็นการจองห้อง
แบบออนไลน์ และเข้าใช้ห้องด้วยบัตรนักศึกษา ผ่าน Web Application และ Mobile Application 
ซ่ึงรองรับทั้งระบบ IOS และ Android เป็นการสร้างความสะดวกรวดเรว็แกผู้่ใช้บริการ โดยมีข้ันตอน 
ดังนี้ 
 

1. Download Application >> NIDA Library 
2. Login ด้วย NetID นักศึกษา 
3. เลือกเมนู Reservation >> Study Room Reservation 
4. เลือกวันที ่ห้อง และเวลา ที่ต้องการจอง หากเป็นนักศึกษาปริญญาโทให้กรอก
รายละเอียดของนักศึกษาท่ีเข้าใช้ห้องร่วมกันตามจํานวนด้วยรหัสนักศึกษา 
5. ก่อนถึงเวลาใช้ห้องภายใน 15 นาที ต้องยืนยันตัวตนที่เครื่อง Kiosk ด้วยบัตร
นักศึกษาทุกคนที่จอง และแตะบัตรหน้าห้องที่จองเพื่อเปิดประตูเข้าใช้ 
6. นักศึกษาปริญญาโทสามารถต่ออายุการใช้งานได้อีก 2 ชั่วโมง (Renew) ก่อนหมดเวลาจอง หากไม่
มีนักศึกษาท่านอ่ืนจองต่อ โดยเข้าเมนู My Reservation คลิก Renew ก่อนหมดเวลา 10 นาที  
7. คืนห้องเม่ือเลิกใช้งาน/หมดเวลา ผ่าน NIDA Library Application โดย เข้าเมนู My Reservation 
คลิก Return  สถานะในประวัติการจองจะปรากฏเป็น คืนห้อง (Returned) 

Tips & Tricks 

ตู้ Kiosk 



 

 

แถบสีแทนสถานะจองทรัพยากรในระบบ  

 

คําศัพท์ที่เก่ียวข้อง  

ข้อควรรู้ 
     1. ผูใ้ช้งานต้องมีบัตรนักศึกษาและมสีถานะภาพปกติ  ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน  ลงทะเบียนรักษาสภาพ 
ยกเว้น สถานภาพ ลาพักการศึกษา ไม่สามารถใช้ได้  
     2. ศึกษาขัน้ตอนการจอง จํานวนผู้เข้าใช้งานข้ันตํ่า ก่อนทําการจอง 
     3. รักษากฎ ข้อบังคับ ระเบียบการใช้ห้องค้นคว้า และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืน  
     4. กรณีเป็นนักศึกษาใหม ่ไม่มีบัตรนักศกึษาให้ทําการจองล่วงหน้าและมาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ช้ัน 2 
     5. กรณีมบัีตรนักศึกษา/ บัตรบุคลากร แต่ใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ช้ัน 2  

Tips & Tricks 

จองห้องค้นคว้า (Booked) คืนห้อง (Return) 
จอง (Reservation) ยกเลิกการจอง (Cancel) 
ยืนยันตัวตนและรับรหัสใช้งานห้อง (Confirmed) ยกเลิก (Cancel) 
ยืนยันตัวตน (Verify) ไม่ยืนยันตัวตน (No Show) 
เข้าใช้งานห้อง (In Used) ไม่เข้าใช้ห้อง (Abandon) 
ต่อเวลาใช้ห้อง (Renewed) ไม่ยืนยันใช้ห้องเสร็จสิ้น (Expired) 
ยืนยันใช้ห้องเสร็จสิ้น (Returned)   



 

 

ยุทธ ไกยวรรณ์ และกมลพรรณ ไกยวรรณ์. (2562). ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว.  
 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. TX 911.5 ย44 2562  
 

 หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” เลม่น้ี มี
จุดหมายเพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมเีน้ือหาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย ประชากร 
ตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน
การวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย แลขอ้เสนอโครงการวิจัย ผู้เขียนได้
อธิบายเน้ือหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสําหรับผู้กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

Recommended Books 

Wearing, Stephen & Schweinsberg, Stephen. (2019). Ecotourism: Transitioning to the 22nd century. 
London: Routledge. G 156.5 .E26 W375e 2019 

 
Since the first edition of the title, ecotourism has become a major phenomenon  
in tourism and society in many countries and regions throughout the world.      
The profusion of experiences has generated a variety of means of theorizing,   
analysing and marketing ecotourism, all that have yet to be encompassed in one 
book. 
Ecotourism fills the gap by synthesising the changes in thinking and society over 
the last decade. This third edition has been fully revised and updated to include:  
- updated chapters addressing modern thought and discourse, including neoliber-
alism, consumer culture and quality management in the ecotourism industry; 
- critical analysis drawn from a range of theoretical frameworks, which models and 
advances the thinking in ecotourism towards a socio-geographical analysis; 
- new and international case studies from emerging markets such as China and 
Brazil. 
Providing a critical introduction to the analysis of tourism from a sociological and 

geographical perspective, the title is essential reading for higher-level and graduate students and researchers in tourism, 
sociology and geography. It will also be of interest to environmental groups and practitioners.  



 

 

Top 5 Popular books on Jul-Aug 2019 

     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย  
      กลุ่มวิชาที่ 2-4   

     โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     HG 4514 ซ32 2549 
 

     เศรษฐมิติเบ้ืองต้น  
     (Introduction to econometrics) 
      โดย ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ 
      HB 139 ภ416 2554   
 
     นโยบายสาธารณะ : แนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการ 
      โดย ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
      H 97 ณ113น 2554 
 
 

     การจัดการการเงิน (Essentials of financial  
      management) 
      โดย บริกแฮม, ยูจีนเอฟ, แปลและเรียบเรียงโดย  
      อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา, กุสุมา เวชชบูล และ 
      พรมนัส สิริธรังศรี 
      HG 4026 บ17ก 2559 
     Big data series : Introduction to a big data  
     project ปฐมบทในการทําโปรเจคบิ๊กดาต้า 
      โดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 
      QA 76.9 .B45 อ18 2561 

H  Items in the Library 


