
1

ขอขอบคณุ Infographic สวย ๆ จาก Facebook: Nida Library

NIDA Library Newsletter  Vol. 11 Iss. 1 (Jan-Feb 2021)



Stay at home

        เรื�อง มาตรการป�องกันและควบคมุการระบาด
ของโรคโควดิ-19  (ฉบบัที�  2) ลงวนัที�  8 มกราคม
2564 นั�น หอ้งสมุดไดม้ปีระกาศป�ดพื�นที�ตั�งแต่วนั
ที� 4 - 31 มกราคม 2564  จงึขออภัยผูใ้ชบ้รกิาร
ทกุท่านมา ณ โอกาสนี�  และดว้ยความหว่งใยต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารทกุท่าน หอ้งสมุดจงึปรบัเปลี�ยนบรกิาร
ใหส้อดคล้องกับสภาวการณป์�จจุบนั โดยมุง่เนน้
การใหบ้รกิารออนไลนม์ากขึ�น ซึ�งผูใ้ชส้ามารถ
ติดตามขา่วสารต่าง ๆ ไดจ้ากขา่วบรรณสาร
ออนไลนฉ์บบันี� และจากสื�ออื�น ๆ ของหอ้งสมุดแล้ว
พบกัน เรว็ ๆ นี�ค่ะ

"ไปด้วยกัน  ไปได้ไกล 
แต่ตอนนี�

"ต้อง" ห่ า ง กัน...แต่ไม่...ห่ า ง ไกล" นะคะ

ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

พบบรรณาธิการ
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อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

Library will be closed until 31 January 2021, due to
COVID-19 concerns

4-31 ม.ค. ป�ดพื�นที�ห้องสมุดตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผ่านชอ่งทางนี�

websitewebsite                                      LineLine                        NIDA Online serviceNIDA Online service
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ยกเวน้ยกเวน้  ค่าปรบัและเลื�อนวนักําหนดสง่หนงัสอืจากชว่งเวลาเดมิค่าปรบัและเลื�อนวนักําหนดสง่หนงัสอืจากชว่งเวลาเดมิ  

วนัที� 17 ธนัวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ไปจนถึง วนัที� 8 กมุภาพนัธ ์2564วนัที� 17 ธนัวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ไปจนถึง วนัที� 8 กมุภาพนัธ ์2564    

**ระบบจะ Renew ใหอั้ตโนมติั****ระบบจะ Renew ใหอั้ตโนมติั**

     บรกิารยมืหนังสอืสาํหรบัอาจารย์
นักศึกษา และบุคลากร โดยสามารถ
จองหนังสอืผา่นระบบของหอ้งสมุด
และรบัด้วยตนเองได้ที� NIDA โดยให้
บรกิารสปัดาหล์ะ 2 ครั�ง ทกุวนั
อังคารและวนัศุกร ์เวลา 12.00—
13.00 น.

ยมืหนังสอืแบบ New normal 
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การบรกิารในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 

ขอขอบคณุ Infographic สวย ๆ จาก Facebook: Nida Library
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ติดตั�งฉากกั�นสีใส  สาํหรับเว้นระยะห่-า-งทางสังคม

การเตรยีมความพรอ้มก่อนเป�ดให้บรกิาร  

ทําความสะอาดด้วยนํ�ายาฆา่เชื�อโรค

ติดป�าย  สาํหรับเว้นระยะห่-า-งทางสังคม  (Social Distancing)

จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอล์ จุดลงทะเบยีนไทยชนะ และตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเขา้ใชบ้รกิารห้องสมุด
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รางวลัที� 5 กระเป�าใสดิ่นสอ NIDA LIBRARY PENCIL CASE  จาํนวน 5 รางวลั ได้แก่   

รางวลัปลอบใจ กระเป�าผ้าลายดอกไม ้1 รางวลั  ได้แก่ 

นายชโนดม สาสขุ

รางวลัที� 1 CENTRAL VOCHER มูลค่า 500 บาท จาํนวน 1 รางวลั ได้แก่
 

ประกาศผลรางวลัประกาศผลรางวลั

1. นางสาวกิจพร ป�อมสนาม 

2. นายพพิฒันพ์งษ์ ศรนีวล
3. นางสาวศุภานนั แหวนเงิน
4. นายโกวทิย ์ประดษิฐผ์ล
5. นางสาวพนดิา ศุขปราการ 

1. สชุานนัท์ ภธูร 

2. นายปรชัญา ป�อมเอี�ยม 

3. นางสาวกฤษณ ีมหาวริฬุห ์

4. นายภิญโญ เกิดแก้ว
5. พมิพจุ์ฑา ทองรตัน์

รางวลัที� 4 กระเป�าผ้าลดโลกรอ้น NIDA LIBRARY BLACK EDITION  

                  จาํนวน 5 รางวลั ได้แก่

1. นายศราวุธ มาเฉลิม  

2. นางอัจฉรา รกัอักษร
3. นางสาว ปุณญิสา ทิพวรรณ ์

4. ธนภรณ์ ตรสีคุนธ์
5. นางสาว ดารารตัน์ วฒันะศิร ิ

6. MRS. HAIJIE HUANG 

7. รอ้ยตํารวจโท ไกรสร มแีสง 
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รางวลัที� 3 กระเป�าผ้าลดโลกรอ้น NIDA LIBRARY จาํนวน 7 รางวลั ได้แก่

รางวลัที� 2 USB FLASH DRIVE จาํนวน 2 รางวลั ได้แก่ 

1. นายสมชยั แสนภมู ี

2. นางสาวพกิลุ โสเจยยะ 

ผูร้ว่มตอบแบบสาํรวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร  ประจาํป�การศึกษา 2563

ยิน ดี กับผู้ โชคดีทุก ท่ านด้วยนะคะ  

ติดต่อรบัของรางวลัที�หอ้งสมุดไดใ้นวนัเป�ดทําการ 

นายธงชยั ธนถาวรลาภ 

NIDA Library Newsletter  Vol. 11 Iss. 1 (Jan-Feb 2021)



8

Top 5 DatabaseTop 5 Database  
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ค่าใชจ้า่ยต่อครั�ง (Cost per Use) ในการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนกิสที์�สาํนัก
บรรณสารการพฒันาบอกรบั ป�งบประมาณ 2563 โดยคิดจากราคาค่าบอกรบั
ฐานขอ้มูลและปรมิาณการดาวนโ์หลดบทความ/เอกสาร

Cost Per Use (Cost per Article Download)
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จดัวางใหอ้ยูใ่นรปูแบบ 3 เหลี�ยมหวักลับ
ตัดขอ้ความระหวา่งบรรทัด ดว้ย
Shift+Enter เพื�อใหไ้ด้ชื�อเรื�องใน
ลักษณะสามเหลี�ยมหวักลับ 

33
Copy ชื�อเรื�องที�ทําการพมิพใ์น
โปรแกรม Microsoft Word 44

22

E-Thesis : การเพิ�มชื�อเรื�อง 

เป�ด Program Microsoft Word >

ตั�งค่าหนา้กระดาษ บน 2 นิ�ว ซา้ย 1.5 นิ�ว
ขวา 1 นิ�ว และล่าง 1 นิ�ว11

พมิพช์ื�อเรื�องวทิยานพินธ ์และจดัใหอ้ยู่
กึ�งกลางกระดาษ โดยใช ้Font ขนาด
20 (TH) / 14 (EN)
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E-Thesis : หน้าหลัก และหน้าสําคัญ (1)

หนา้บทคัดยอ่ (Abstract) เนื�อหาไม่
ควรเกิน 2 หนา้

11

หนา้ชื�อเรื�อง (Title) วางในลักษณะ
สามเหลี�ยมหวักลับ

1.

2.
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E-Thesis : หน้าหลัก และหน้าสําคัญ (2)

12

หนา้กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เนื�อหาไมค่วรเกิน 1 หนา้ 

หนา้สารบญัตาราง (List of Tables) ต้องขึ�นหนา้ใหมแ่ทรกระหวา่ง หนา้
สารบญักับบทที� 1

3.

4.
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E-Thesis : หน้าหลัก และหน้าสําคัญ (3)

หน้าสารบญัภาพ (List of

Figures) ต้องขึ�นหนา้ใหม่
แทรกระหวา่งหนา้สารบญั
ตารางกับบทที� 1

หนา้เนื�อหาในบทที� 1-5 (Chapter 1-5) การแบง่ขอ้ความในแต่ละบทจะใช้
Page Break (เมน ูInsert) เพื�อแบง่สว่นเนื�อหาที�ไมต้่องการใหเ้คลื�อนที�
และใช ้Break>Next Page (เมน ูLayout) เพื�อตัดเนื�อหาระหวา่งบทหรอื
สว่นที�ต้องการใหแ้ยกออกจากกัน

หนา้ประวติัผูเ้ขยีน
(Biography) เนื�อหาแบง่เป�น
3 สว่นหลัก คือ ประวติัการ
ศึกษา ประสบการณก์ารทํางาน
ที�ผา่นมา ถึงป�จจุบนั และความ
สามารถพเิศษ หรอืการไดร้บั
รางวลัพเิศษ การตีพมิพผ์ล
งานอื�น ๆ
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           หนังสอืเรื�อง “การจดัการนวตักรรม” นาํเสนอทฤษฎีทางดา้นนวตักรรมที�ไดร้บัการยอมรบัมา
แล้วทั�วโลก ผสมผสานกับแนวทางการนาํองค์ความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ ผา่นเครื�องมอื เทคนคิ และกรณี
ศึกษาที�เขา้ใจง่าย สามารถนาํไปปฏิบติัและประยุกต์ใชใ้นองค์กร เพื�อพฒันาศักยภาพคน วฒันธรรม
กระบวนการ และเทคโนโลย ีสูค่วามเป�น “องค์กรนวตักรรม” อยา่งเต็มตัว ที�สามารถพฒันา
“นวตักรรม” ไดห้ลากหลายรปูแบบ ใหเ้ขา้กับยุคสมยัและบรบิทของแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรม
ยกระดับขดีความสามารถการแขง่ขนัขององค์การไทยใหเ้ป�นผูน้าํในเวทีโลกไดอ้ยา่งเต็มภาคภมูิ

สชุาติ ไตรภพสกลุ และชาครติ พชิญางกรู. (2563). การจดัการนวตักรรม =      

Innovation management. กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย. 

 HD 45 ส42 2563
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            This book critically examines ‘smart city’ discourse in terms of governance

initiatives, citizen participation and policies which place emphasis on the ‘citizen’ as

an active recipient and co-producer of technological solutions to urban problems.
The current hype around smart cities and digital technologies has sparked debates

in the fields of citizenship, urban studies and planning surrounding the rights and

ethics of participation. It also sparked debates around the forms of governance

these technologies actively foster. This book presents new socio-technological

systems of governance that monitor citizen power, trust-building strategies, and

social capital. It calls for new data economics and digital rights for a city founded

on normative ideals rather than neoliberal ones. It adopts a normative approach

arguing that a ‘reloaded’ smart city should foster citizenship as a new set of civil

and social rights and the ‘citizen’ as a subject vested with active and meaningful

forms of participation and political power. Ultimately, the book questions the utility

of the ‘smart city’ project for radical municipalism, proposing a technological

enough but more democratic city, an ‘intelligent city’ in fact. Offering useful

contribution to smart city initiatives for the protection of emerging digital

citizenship rights and socially accrued benefits, this book will draw the interest of

researchers, policymakers, and professionals in the fields of urban studies, urban

planning, urban geography, computing and technology studies, urban politics and

urban economics.

15

Cardullo, Paolo. (2021). Citizens in the ‘Smart City’: Participation, co-      

production, governance. New York: Routledge.

TD 159.4 C179 2021
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การบรหิารผลการปฏิบติังานเชงิกลยุทธ ์:

เครื�องพฒันาองค์การ
จริประภา อัครบวร

HF  5549.5  .P35  จ37 2562

16

การเปลี�ยนแปลงและการพลิกโฉมสาํหรบั
องค์การในอนาคต

ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์
HD  58.8  ท36ก  2561

Public finance

Harvey S. Rosen and Ted

Gayer

HJ  257.2  R722  2008

การวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (SEM)

ดว้ย AMOS

กัลยา วานชิยบ์ญัชา
QA  278  ก117กว  2562

การวเิคราะหน์โยบายภาษีอากร 

(Tax policy analysis)

ศาสตรา สดุสวาสดิ�
HJ  2950.55  ศ28  2561

11 22 33

44 55
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