
สวัสดีปีใหม่ 2565 สวัสดีปีใหม่ 2565 
ห้องสมุดขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีแต่ ิงดี  ๆตลอดปีและตลอดไปค่ะ
และขอให้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดีขึนในเรว็วัน 

เพือทีห้องสมุดจะได้เปิดให้บรกิารอย่างเต็มรูปแบบ 
อดใจรอ ักนิดค่ะ ใครทีคิดถึงห้องสมุดแวะเวียนมายืมหนัง ือผ่านบรกิาร B2G กันก่อนนะคะ 

ซึงตอนนีทางห้องสมุดให้บรกิาร B2G กันตลอดทังเดือนมกราคม 2565 เลยค่ะ เพือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของสถาบัน 

อย่างไรแล้ว ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศของห้องสมุดอย่างใกล้ชิดนะคะ
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ขา่
วบ
รร
ณส

ารฉบ
บัยอ้นหลัง
SCAN

พบบรรณาธิการพบบรรณาธิการ

082 790 1955 @NIDA_Library Nida Library

library.nida.ac.th services@nida.ac.th

                สวสัดปี�ใหม ่2565 สมาชกิทกุท่านค่ะ ขา่วบรรณสารฉบบันี�เขา้สูป่�ที� 12 แล้วนะคะ 
                       หอ้งสมุดยงัคงใหบ้รกิารแบบ New normal ต่อไป หลังจากหอ้งสมุดไดเ้ป�ดพื�นที�บรกิารแล้ว
                      เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม 2564 เป�นต้นมา ซึ�งมผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื�อง และขอขอบคณุผูร้บับรกิาร
ทกุท่านที�ปฏิบติัตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั แต่หลังจากชว่งเทศกาลป�ใหมน่ี� หอ้งสมุดจาํเป�นต้องป�ดพื�นที�
บรกิารอีกครั�ง ตามประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตรม์าตรการการควบคมุโรคระบาดโควดิ-19 หอ้งสมุด
ปรบัเปลี�ยนการบรกิารมาเป�นแบบออนไลนเ์ต็มรูปแบบอีกครั�งจนถึงวนัที� 31 มกราคม 2565 แต่สมาชกิทกุท่าน
ยงัสามารถใชบ้รกิาร NIDA Books to Go เพื�อยมืหนังสอืได้ อ่านรายละเอียดการยมืหนงัสอืไดใ้นขา่วบรรณสาร
ฉบบันี�ค่ะ และเมื�อสถานการณด์ขีึ�น เราจะกลับมาพบกันใหมอี่กครั�งแนน่อนค่ะ ที�สาํคัญคือ ไมป่ระมาท 
การด์ไมต่ก และดแูละรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรงนะคะ
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สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผา่นชอ่งทางนี�สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผา่นชอ่งทางนี�

Online
Service

Line
Official 
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Library Calendar 2022Library Calendar 2022

เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19  

ปฏิทินห้องสมุดปฏิทินห้องสมุด

  ถึงวนัที� 31ถึงวนัที� 31 มกราคม 2565 มกราคม 2565 หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง

ห้องสมุดป�ดบริการห้องสมุดป�ดบริการ

Website

NIDA Library will be closed on January 31, 2022
according to NIDA's announcement of temporary suspension

 
of operational services.



7-30 ธันวาคม 25647-30 ธันวาคม 2564
LIBRARY

การเปิดบรกิารพื�นที� 
ACTIVITY DDACTIVITY DD  
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ACTIVITY DDACTIVITY DD  
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1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 25651 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565  

ลุ้นของรางวัลมากมาย โดยสแกน QR Code หรอื 
 https://forms.office.com/r/wBQDUV3fwE  

กิจกรรมสนุกๆ 
รว่มตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รบับรกิารห้องสมุด 

ประจําปีการศึกษา 2564 

ประกาศผลผู้โชคดีทางหน้า Facebook แฟนเพจ NIDA Library 
วันที� 16 มกราคม 2565 

https://forms.office.com/r/wBQDUV3fwE
https://forms.office.com/r/wBQDUV3fwE


ACTIVITY DDACTIVITY DD  

   เป�ดอบรมการใชง้านสาํหรบัอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากร 
ที�สนใจ ผา่นโปรแกรม Ms Teams วทิยากร Mr.Moses Tay 
ตําแหนง่ Senior Business Development Account Manager 
จากบรษัิท Euromonitor International ประเทศสงิคโปร์
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เสียงสวรรคเสียงสวรรค

      "โดยรวมรูส้กึโอเคแล้ว เพราะทางหอ้งสมุด
มกีารพฒันาการใหบ้รกิารในทกุ ๆ ดา้นต่อเนื�อง

Voice of GodVoice of God

      "รูส้กึวา่เป�นหอ้งสมุดที�อํานวยความสะดวกใน
ทกุ ๆ ดา้นแก่นักศึกษา คือมคีวามครบครนั ที�สาํคัญ
คือใกล้บา้นมากเดนิทางสะดวก เป�นหอ้งสมุดที�สะอาด
และเงียบสงบ เหมาะแก่การอ่านหนงัสอืและค้นควา้
งานวจิยั มทีรพัยากรสารสนเทศหลากหลาย 
โดยเฉพาะประเภทหนังสอืที�มใีหบ้รกิารครบถ้วน 
ตรงใจ บางเล่มคือหายากมากและแพงมาก 
แต่ที�หอ้งสมุดนด้ิาก็มใีหบ้รกิาร ชว่งที�หอ้งสมุดป�ด
บรกิารเนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโค
วดิ-19 คิดถึงหอ้งสมุดมาก ๆ โหยหามาก ๆ 
พอทราบวา่หอ้งสมุดเป�ดใหบ้รกิารแล้วก็รบีมาใชทั้นที
อีกอยา่งที�อยากจะบอกคือ อยากใหกํ้าลังใจพี� ๆ 
ที�ใหบ้รกิารมาก ๆ ทั�งเจา้หน้าที�และบรรณารกัษ์เลยค่ะ 
เพราะเขา้ใจเลยวา่ในชว่งสถานการณ์แบบนี�ต้องทํางาน
หนักมาก ไหนจะยงัต้องเสี�ยงโควดิมาใหบ้รกิารอีก
นักศึกษาก็ไมไ่ด้มาใชบ้รกิารมากเท่าไหรแ่ต่ก็ยงัเป�ด
และเต็มใจใหบ้รกิารเสมอ อยากบอกวา่ สู ้สู ้นะคะ"

         เสยีงสวรรค์ในฉบบันี� เป�นนกัศึกษาที�มาใชบ้รกิารหอ้งสมุดของเรา หลังจากที�ป�ดใหบ้รกิารไป
ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เป�นเสยีงจากบณัฑิตใหมป่�ายแดงที�กําลังจะรบั
ปรญิญาในป�เดือนเมษายน 2565 นี�ค่ะ

เป�นอยา่งดีมาโดยตลอด สว่นในอนาคตอยากใหเ้พิ�มหนงัสอืและงานวจิยัที�สามารถค้นคืนไดใ้นรปูแบบ
ฉบบัเต็ม (Full Text) เพื�อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์โควดิ-19 ที�เกิดขึ�นในป�จจุบนั รวมทั�งไลฟ�สไตล์
การใชห้อ้งสมุดที�เปลี�ยนแปลงไปของนกัศึกษา คือบางครั�งต้องการจากที�บา้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ แต่บาง
ครั�งก็อยากเขา้มาใช ้มาสมัผสัตัวเล่มเองที�หอ้งสมุด"

         ขอบคณุสาํหรบักําลังใจที�มใีหกั้นนะคะ แค่สองคําสั�น ๆ วา่ สู ้สู ้พวกพี� ๆ ก็หวัใจพองโต ยิ�มแก้มปริ
กันแล้วค่ะ และขอแสดงความยนิดกัีบความสาํเรจ็อันยิ�งใหญ่ของนกัศึกษาดว้ย วนัรบัปรญิญาต้องมา
ถ่ายรปูที�หอ้งสมุดเพื�อเป�นที�ระลึก และเก็บไวเ้ป�นความทรงจาํด ีๆ นะคะ พี�จะรอค่ะ
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Service DDService DD

อยูบ่า้นเรยีนออนไลน ์หรอื Work from Home กันยาว ๆ ไดอ้ยา่งสบายใจ 
หนงัสอืที�ยมืหอ้งสมุดไปก็อ่านไดอี้กยาว ๆ ไมต้่องกังวลเรื�องค่าปรบั 

เพราะหอ้งสมุดยกเวน้ค่าปรบั และเลื�อนกําหนดการสง่คืนหนงัสอืใหเ้รยีบรอ้ยแล้วค่ะ 

ระบบจะ Renew หนงัสอืต่อให้อัตโนมติัระบบจะ Renew หนงัสอืต่อให้อัตโนมติั
No late fine for overdue books betweenNo late fine for overdue books between  

April 1, 2021 - January 31, 2022April 1, 2021 - January 31, 2022    andand  
postpone the return date to Febuary 1, 2022.postpone the return date to Febuary 1, 2022.
This extension of the due date is automatic.This extension of the due date is automatic.

ยกเวน้ค่าปรบัและเลื�อนกําหนดการสง่คืนหนังสอืยกเวน้ค่าปรบัและเลื�อนกําหนดการสง่คืนหนังสอื
ชว่งวนัที� ชว่งวนัที� 1 เมษายน 2564 ถึง วนัที� 31 มกราคม 25651 เมษายน 2564 ถึง วนัที� 31 มกราคม 2565

เป�นวนัที� 1 กมุภาพนัธ ์2565เป�นวนัที� 1 กมุภาพนัธ ์2565
  

ยกเว้นค่าปรับ
ยกเว้นค่าปรับ

ค่าปรับค่าปรับยกเวนยกเวน้้
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 กลับมาให้บริการอีกครั�ง ตั�งแต่วันที�  4 - 31 มกราคม 2565 
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี�ยนแปลง
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NIDA Book to GoNIDA Book to Go
Service DDService DD
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จํานวนเล่มจํานวนเล่ม

บุคลากร

ศิษย์เก่าท่ีเป็นสมาชิก

Service DDService DD

ประเภทสมาชิกประเภทสมาชิก จํานวนวันจํานวนวัน

นักศึกษาปริญญาเอก 4040
นักศึกษาปริญญาโท

อาจารย์

หอ้งสมุดได้เพิ�มสทิธกิารยมืหนงัสอืใหกั้บสมาชกิของหอ้งสมุด
ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ยมืหนงัสอืได้ 2 เท่าจากสทิธปิกติ!  

4545
2828
5050
2828
55

2828
4545
2828
1414

 I  10



กรุณาส่ง...

งานบริการ สํานักบรรณสารการพัฒนา
อาคารบุญชนะ อัตถากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน 
เขตบางกะปิ กทม. 10240

บริการที�แสนสะดวก บริการที�แสนสะดวก 

จ่ายสะดวกจ่ายสะดวก

Line
Official 

2 2 
11

ค่าบริการ ค่าปรับ ต่าง ๆ สามารถโอน
จ่ายได้แล้ว ไม่ต้องมาห้องสมุดก็โอน
จ่ายได้ 
ลดการสัมผัส สะดวกสบาย รวดเร็ว
ฉับไว 
รายละเอียดการโอนจ่าย

            บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ 
                  ธนาคารกรุงเทพ 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     บัญชีเลขท่ี      944-0-31681-9 
ช่ือบัญชี: สํานักบรรณสารการพัฒนา สพบ.
             ส่งหลักฐานการโอนมาได้ท่ี
       Line Official : @NIDA_Library
     หรือ ล้ิงก์ https://lin.ee/xufMPqW

22คืนหนังสือคืนหนังสือ
สะดวกสะดวก  

ช่องทางช่องทาง  22  
นํามาคืนได้ท่ีตู้คืนหนังสือ
อัตโนมัติ ด้านหน้าช้ัน L อาคาร
บุญชนะ อัตถากร
ส่งเป็นพัสดุ โดยระบุผู้รับตามท่ี
อยู่ดังน้ี 

ด้วยบริการจ่ายค่าปรับออนไลน์

Service DDService DD
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กําหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesisกําหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesis  
โดย โดย สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://itc.nida.ac.th
facebook.com/NIDA.ITC
ตดิตามตดิตามรายละเอียดเพิ�มเตมิรายละเอียดเพิ�มเตมิ
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Current Issues in Tourism

International Journal of Contemporary Hospitality Management

Harvard Business Review

The International Journal of Human Resource Management

Journal of Travel & Tourism Marketing

Journal of Sustainable Tourism

The Academy of Management Review

The Academy of Management Journal

The American Economic Review

MIS Quarterly

International Journal of Tourism Research

The Journal of Finance

Strategic Management Journal

Journal of Knowledge Management

European Journal of Marketing

Database UpdateDatabase Update

Most Downloaded Journals 
in 3 Years (2019-2021)

 

1747-7603

0959-6119

0017-8012

1466-4399

1540-7306

1747-7646

1930-3807

1948-0989

1944-7981

2162-9730

1522-1970

1540-6261

1097-0266

1367-3270

0309-0566

Emerald

JSTOR

JSTOR

JSTOR

JSTOR

Wiley

Wiley

Wiley

Emerald

Emerald

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Business Source 
Ultimate

Taylor & Francis

Taylor & Francis

Taylor & Francis

Taylor & Francis

Journal title ISSN Database

TOPTOP  1515
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https://www.jstor.org/
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/component/weblinks/th/?task=weblink.go&id=38
https://www.emerald.com/insight/content/case-studies


1.  http://search.nida.ac.th  หรือ http://library.nida.ac.th >>  NIDA ONE SEARCH 

Tips & TricksTips & Tricks

เมนูการใช้งานเบื�องต้น

การใช้งาน My Account and Renew44  ขั�นตอนขั�นตอน
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Tips & TricksTips & Tricks

2. ยืมต่อด้วยตนเอง (Book Renew) / ตรวจสอบรายการยืม  
          ผู้ใช้บริการสามารถทําการยืมต่อด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ผ่าน 5 ขั�นตอน และยังสามารถตรวจสอบ
รายการที�ยืมอยู่ได้ด้วยตนเองที�เมนู My Account >> เมนูย่อย LOANS

ตรวจสอบรายการยืม
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การใช้งาน My Account and Renew44  ขั�นตอนขั�นตอน

ยืมต่อด้วยตนเอง (Book Renew) 



Tips & TricksTips & Tricks

3. รายการจอง
           หลังจากทําการจองหนังสือด้วยตนเอง (Hold Request) ใน 4 ขั�นตอนเรียบร้อยแล้ว 
สามารถเรียกดูรายการจองได้ที�  เมนู My Account >> เมนูย่อย REQUESTS
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การใช้งาน My Account and Renew44  ขั�นตอนขั�นตอน

การจอง (Hold Request)



Tips & TricksTips & Tricks

การใช้งาน My Account and Renew44  ขั�นตอนขั�นตอน

4. ตรวจสอบค่าปรับ
            กรณีมีค่าปรับหรือพันธะ ที�เกิดจากหนังสือเกินกําหนดส่ง หรือค่าปรับอื�น ๆ สามารถตรวจสอบ
ได้ด้วยตนเองที�เมนู My Account >> เมนูย่อย FINE + FEES

ดูรายการจอง 

คู่มือการใช้ระบบห้องสมุด
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citation

citation

RecommendedRecommended
BooksBooks  

      หนังสอื “ถอดบทเรยีนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสงัคม” เนื�อหา
เป�นการรวบรวมการถอดบทเรยีนการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั
โคโรนา 2019 ประกอบด้วย การสรา้งมาตรฐานตนเอง หลัง COVID-19 
 ผลกระทบโควิด-19 กับสถานการณก์ารท่องเที�ยวไทย การใชก้ฎหมาย
พเิศษในสถานการณ ์COVID-19 กับการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
ความท้าทายทางการเมืองในการจัดการ สถานการณ ์COVID-19  
10 โรคระบาดเปลี�ยนสงัคมไทยในรอบ 100 ป� ถอดบทเรยีนการสรา้งความ
ปรกติใหม ่(new normal) หลังวิกฤตโรคระบาด  เมืองและสิ�งแวดล้อม:
โอกาสในวิกฤติโควิด-19 เมื�อธุรกิจต้องเผชญิวิกฤตโควิด-19 ภูมิศาสตรก์าร
แพทย:์ วิธกีารติดตามและการวิเคราะห์การกระจายของโรคเชงิพื�นที� การ
รบัมือกับโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ด้วยการจัดการพื�นที�: วิธกีาร
จัดการและขอ้เสนอแนะของการจัดการเรยีนการสอนสงัคมศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาของไทย

ถอดบทเรยีนมหันตภัย “โควิด-19” ในมติิทางสังคม 

ภูมิ มูลศิลป�.  (2563).  ถอดบทเรยีนมหนัตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสงัคม. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร ์
                   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ. 

Greer, Scott L., King, Elizabeth Jane, Peralta-Santos, André, & da Fonseca, Elize Massard. (Eds.). (2021).  
               Coronavirus politics: The comparative politics and policy of covid-19. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

           COVID-19 is probably the most significant global crisis of any of our
lifetimes. The numbers involved have been stupefying, whether they speak
of infection and mortality, the scale of public health measures such as
mobility restrictions, or the economic consequences for unemployment and
public sector spending. A significant amount of research has already been
published on COVID-19, with a focus on its medical and epidemiological
dimensions but also social science country reports and monitoring projects
that are essentially descriptive. The objective of this book is to identify key
threads in the global comparative discussion that continue to shed light on
COVID-19 and shape debates about what it means for scholarship in health
and comparative politics. The editors bring together over 30 authors versed
in politics and the health issues in order to understand the health policy
decisions, the public health interventions, the social policy decisions, their
interactions, and the reasons. The book's coverage is global, with a wide
range of key and exemplary countries, and contains a mixture of
comparative, thematic, and templated country studies. All go beyond
reporting and monitoring to develop explanations that draw on the authors'
expertise while engaging in structured conversations across the book.

Coronavirus politics: The comparative politics and
policy of covid-19

RA 644 .C67 ถ19 2563

RA 644 .C67 C8161 2021
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Full Text

Full Text

Full Text

Full Text
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น่าอ่านน่าอ่าน

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2266285
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2255584
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2292439
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2255788
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2253854
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2294639&site=ehost-live&scope=site


Top 5Top 5  PopularPopular  booksbooks  
on December 2021on December 2021  

4. การวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (SEM) ด้วย AMOS
    กัลยา วานิชยบ์ญัชา
    QA 278 ก117กว 2562

 แนวคิดรฐัธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจดัโครงสรา้งสถาบนัการเมอืง1.
       บรรเจดิ สงิคะเนติ
       K 3161 .A5 บ17 2563    

2. The Library of investment banking   
     Robert Lawrence Kuhn, editor in chief                  
     HG 4534 L616

3. กฎหมายมหาชน เล่ม 1
    บวรศักดิ� อุวรรณโณ
    K 3150 บ17 2548

5. เอกสารการสอนชุดวชิาการสื�อสารการตลาด
    มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิานิเทศศาสตร์
    HF 5415.123 อ51

Items in the LibraryItems in the Library
Hot!Hot!
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