
 

 

คณะทํางานจัดทําข่าวบรรณสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา

“ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารอย่างตอ่เนื่อง” 
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  ข่าวบรรณสารฉบับนี้ดําเนินมาถึงฉบับ
สุดท้ายของปีที่ 9 แล้ว และยังจะก้าวต่อไปในปีที่ 
10 อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสําหรับการติดตาม
ข่าวสาร สาระดีๆ จากห้องสมุดนิด้าค่ะ เราหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะมอบข่าวสาร ความรู้ แก่ผู้อ่าน
ตลอดไป  

  ในปีที่ผ่านมาหอสมุดสุขุม นวพันธ์ บริเวณ 
ชั้น 2 ได้ปรับกายภาพในบางส่วน และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีห้องสมุดด้วยระบบ E-Library ซ่ึงเปิดให้
ใช้งานเบ้ืองต้นไปแล้ว เช่น โซน Digital Zone,   
Co-working Space, Digital Bookshelf, Digital 
Information Display, Digital Information,    
Notice Board, Multimedia Room  ตลอดจน 
การจองห้อง Study Room ผ่าน Web Applica-
tion และ Smart Phone ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่านี้ 
สร้างสรรค์มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นสําคัญ เพ่ือผู้ใช้บริการทกุท่านได้รับ
ประโยชน์ และมีความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ต่างๆ ของห้องสมุดได้ตลอดเวลา และในปี 2563 นี ้
เราจะยังคงให้บริการทรัพยากรที่ทันสมัย ใส่ใจ
ให้บริการ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารอย่างต่อเน่ือง 
ตามคําขวัญของเราต่อไปค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ  
ลาทีปีเก่า ปี 2019 ต้อนรบัปีใหม่ 2020 กันค่ะ  

**Happy New Year 2020** 



 

 

       
    
 

Calendar 

Living Room 

4 ก.ย. 2562 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจนําคณาจารย์และนักศึกษา
จากประเทศญ่ีปุ่นเข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

9 ต.ค. 2562 คณะจาก Mingde College of Guizhou University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

ธันวาคม 
 

5 ธ.ค.  ปิดบริการเนื่องจากสถาบันปิดระบบกระแสไฟฟ้า  
10 ธ.ค.  เปิดบริการพิเศษในวันหยดุนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น.  
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ปิดบริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 

16 ต.ค. 2562 คณะการจัดการการท่องเที่ยวนํานักศึกษาปริญญาโท
ภาคพิเศษ จังหวัดภูเก็ต รุ่น 6 จํานวน 23 คน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 25 ต.ค. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณาจารย์และนักศึกษา

จาก Aspire The Institute of Human Development จาก
สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

พฤศจิกายน 
 

4-5 พ.ย. ปิดบริการเนื่องในวันหยุดพิเศษ 



 

 

Service DD 

  เทศาภิบาลเป็นนิตยสารของกรมการปกครอง โดย สมเด็จพะเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชา     
นุภาพ เริ่มผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2449 จนถึงปัจจุบัน ผลิตมาเป็นปีที่ 114 แล้ว ห้องสมุดของเรา มีให้บริการ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร บุญชนะ    
อัตถากร หรอื ผ่าน Line ID : NIDA_Library และ E-mail : services@nida.ac.th 

เทศาภิบาลฉบับแรก เมษายน 2449 

เทศาภิบาลฉบับปัจจุบัน กรกฎาคม 2562 



 

 

Service DD 



 

 

Service DD 

ห้องสมุดขอยกเลิกให้บริการ     
ตัวเล่มหนังสือพิมพ์ต้ังแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป ทา่นสามารถอ่านข่าว
ได้จาก ฐานข้อมูล iQNewsClip 
และ NewsCenter ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของห้องสมุดผ่านเครือข่าย
ของ NIDA (Wifi / VPN) เท่าน้ัน 



 

 

Database Update 

  The collections feature the full-text articles of more than 2,600 academic 
journals across the humanities, social sciences, and natural sciences with titles 
from 1,200 publishers from 57 countries.  
 
NIDA Library has subscribed  5 collections: 
Arts & Sciences I   115 Head Titles   Title List (xlsx) 

 Economics 
 History 
 Political Science 
 Sociology 

Arts & Sciences IV  109 Head Titles  Title List (xlsx) 
 Law 
 Psychology 
 Public Policy & Administration 
 Business 
 Education 

Business & Economics 241 Head Titles   Title List (xlsx) 
Mathematics & Statistics 83 Head Titles    Title List (xlsx) 
Sustainability 115 Journals, 5,400 Research Reports  View Details  
     Academic and policy research on environmental stresses and their impact on 
society. 

 Agricultural Economics 
 Climatology and Atmospheric Science 
 Energy Policy 
 And more... 

 
 

 

https://www.jstor.org/titlelists/journals/as?filter=head_titles&fileFormat=xlsx
https://www.jstor.org/titlelists/journals/asiv?filter=head_titles&fileFormat=xlsx
https://www.jstor.org/titlelists/journals/businesseconomics?filter=head_titles&fileFormat=xlsx
https://www.jstor.org/titlelists/journals/mathstat?filter=head_titles&fileFormat=xlsx
https://www.jstor.org/librarians/products/thematic-collections/sustainability/


 

 

Tips & Tricks 

การยืมต่อ (Renew) สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด 
http://library.nida.ac.th หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความสะดวกของสมาชิก ได้แก่  
 

 1. Tel. 02-7273737 หรอื 02-7273741 
 2. Line ID: NIDA_library 
 3. E-mail: services@nida.ac.th หรือ services.nida@gmail.com 
 

  *หมายเหตุ* แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร/ รหัสบัตร
ประชาชน จํานวนหนังสือ พร้อมทั้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมต่อ โดยสมาชิกสามารถยมืหนังสือต่อ
ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งถัดไปต้องส่งตัวเล่มคืนที่ห้องสมุดเท่านั้น 
 
 
ส่งเล่มคืนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. ส่งคืนทางไปรษณยี์ ที่ สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ชั้น 2 
อาคารบุญชนะ อัตถากร 118  ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กทม. 10240 *วงเล็บมุมกล่อง ส่งคืน
หนังสือห้องสมุด* โดยห้องสมุดจะนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ส่งคืน  
 

 2. ส่งคืนหนังสือผ่านเครื่องรับคืนอัตโนมัติ (Book Return) ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณหน้าอาคารบุญชนะ 
อัตถากร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้องสมุดจะทําการรับคืนผ่านระบบอัตโนมัติและรับคืนอีก
ครั้งในระบบห้องสมุด 
 

 *หมายเหตุ* กรณีส่งคืนทางไปรษณยี์ เพื่อให้การคืนหนังสือเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผู้ใช้
ควรตรวจสอบข้อมูลการคืนทุกครั้ง โดยระบุจํานวนเล่มที่ส่งคืนให้ชัดเจน และกรณีส่งคืนผ่านตู้รับคืน
อัตโนมัติให้หย่อนหนังสือคืนทีละเล่ม โดยสังเกตจอแสดงผลรับคืนทุกครั้งว่าระบบรับคืนเรียบร้อยแล้ว 
กรณีมีค่าปรบัสามารถติดต่อดําเนินการชําระได้ภายหลัง เมื่อมาติดต่อห้องสมุด ณ เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน 



 

 

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สํานักบรรณสารการพฒันาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความรว่มมือ
ห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารและตัวแทนห้องสมุดเข้าร่วมประชุม รวม 5 สถาบัน ได้แก่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวทิยาลัยศรีปทุม 

Activity DD 



 

 

Pr essional Experience 

   สํานักบรรณสารการพัฒนารับนักศึกษาฝึกงานจาก 2 สถาบันการศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 3 ท่าน  และนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 
มกราคม 2563 จํานวน 3 ท่าน 

นางสาวณัฐกานต์ ยีกา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายรัชชานนท์ จันทสี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อยพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

นายพิพัฒน์ ระหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

นางสาวสกัญญา รัตนมนตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวนิภาวรรณ จ้อยรุ่ง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

การสัมมนาทางวิชาการ “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง”. (2561). การพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์กรภาครัฐและ 
 ชุมชน : ถอดบทเรียนจากงานสัมมนาทางวิชาการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ 
 ย่ังยืน เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง".  
 กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. HC 445 Z9E5 ก17 2561  

 
หนังสือเล่มน้ีเป็นการถอดบทเรียนจากงานสัมมนาทางวิชาการของศูนย์ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เน้ือหาประกอบด้วย การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับองค์กร โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม การถอดเทบการอภิปรายของ 
รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล การถอดเทปการอภิปรายของ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 
และรายงานการวิจัยถอดบทเรียนเทศบาลตําบลปลายพระยา: องค์กรต้นแบบ
ภาครัฐด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศ.ดร.
สุรสิทธ์ิ วชิรขจร  
 

Recommended Books 

Alexander, Samuel. (2015). Sufficiency economy: Enough, for everyone, forever. Melbourne:   
 Simplicity Institute. HC 445 Al26 2015 
 

 
In this second volume of collected essays, Samuel Alexander  
develops the provocative ideas contained in Prosperous Descent: 
Crisis as Opportunity in an Age of Limits. Given that the global  
economy is in gross ecological overshoot, Alexander argues that the 
richest nations need to transcend consumer culture and initiate a 
'degrowth' process of planned economic contraction. To achieve 
this, he shows that we need to build a post-capitalist politics and 
economics from the grassroots up, restructuring our societies to  
promote a far 'simpler way' of life based on notions of sufficiency, 
frugality, appropriate technology, and localism.  
 



 

 

Top 5 Popular books on Sep-Nov 2019 

     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย  
      กลุ่มวิชาที่ 2-4   

     โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     HG 4514 ซ32 2549 
 

     คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์  
      (Mathematics for economists) 
      โดย ศาสตรา สุดสวาสด์ิ. 
      HB 135 ศ28 2554 
 
     ทฤษฎีตลาดทุน (Capital market theory)  
      โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
      HG 4523 ท918 2548 
 

     Barron’s IELTS : International English Language 
      Testing System 
      By Lin Lougheed. 
      PE 1128  L929bi 2016 
 
     Market leader : upper intermediate business  
      English course book 
      By David Cotton, David Falvey and  
      Simon Kent. 
      PE 1115 .C829u 2007 

H  Items in the Library 




