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สอบถามข้อมูลบริการต่าง ๆ

NIDA One Search

Renew หนังสือต่อ

จองห้องค้นคว้า

เสนอแนะซ้่ือหนังสือ

วันเวลาให้บริการ

ข้อเสนอแนะ



         ด!ุ! เหลือเกินนะคะ สาํหรบัสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควดิ-19  ระลอกนี�  เพื�อความไมป่ระมาท
การด์ไมต่ก  หอ้งสมุดยงัคงบงัคับใชม้าตรการการ
ป�องกันอยา่งเครง่ครดั ทําใหใ้นตอนนี�หอ้งสมุดจาํเป�น
ต้องป�ดใหบ้รกิารใชพ้ื�นที�ชั �วคราวจนกวา่สถานการณ์จะ
ดขีึ�น ซึ�งหอ้งสมุดจะแจง้ใหท้ราบต่อไปและถึงแมจ้ะไกล
ตา แต่ไมไ่กลใจ เพราะเรายงัคงใสใ่จใหบ้รกิารในรปู
แบบออนไลนผ์า่นชอ่งทางการสื�อสารต่าง ๆ อยา่งมี
คณุภาพ และทันต่อความต้องการของผูใ้ชเ้สมอค่ะ 
       ขา่วบรรณสารฉบบันี� เป�ดตัวคอลัมนใ์หม ่“เสยีง
สวรรค์” ซึ�งเป�นการสง่เสยีงสะท้อนจากใจผูใ้ชบ้รกิาร
ผา่นการดาํเนนิงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุด ทั�งคําแนะนาํ
คําติชม ที�เป�นประโยชนต่์อการพฒันาหอ้งสมุดเป�น
อยา่งยิ�ง ทกุเสยีงที�สง่มา คือ พลังและกําลังใจในการ
ทํางานของพวกเราเหล่าอเวนเจอรห์อ้งสมุดทกุคน
“เพราะเสยีงของคณุ คือ ‘เสยีงสวรรค์’ ของเรา” ค่ะ
และที�สาํคัญ “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” นะคะ จะไปไหนก็
ติดตามขา่วบรรณสารได ้แล้วคณุจะไมพ่ลาดขา่วสาร
ด ีๆ แน่นอนค่ะ
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ติดตามขอ้มูลขา่วสารและ
ติดต่อห้องสมุดได้ทกุชอ่งทาง 

ดังนี�



NIDA Library will be closed on April 3- June 30, 2021 
according to NIDA’s announcement of temporary suspension of

operational services.

สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผ่านชอ่งทางนี�
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   อยูบ่า้นเรยีนออนไลน ์หรอื Work from Home กันยาว ๆ ได้อยา่งสบายใจ 
หนงัสอืที�ยมืหอ้งสมุดไปก็อ่านไดอี้กยาว ๆ ไมต้่องกังวลเรื�องค่าปรบั 
เพราะหอ้งสมุดยกเวน้ค่าปรบั และเลื�อนกําหนดการสง่คืนหนงัสอื

ใหเ้รยีบรอ้ยแล้วค่ะ 

ชว่งวนัที� 1 เมษายน ถึง วนัที� 30 มถินุายน 2564 
เป�นวนัที� 1 กรกฎาคม 2564

และเลื�อนกําหนดการสง่หนงัสอื
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ระบบจะ Renew หนงัสอืต่อให้อัตโนมติั
 

No late fine for overdue books between 
April 1- June 30, 2021 and 

postpone the return date to July 1, 2021.
This extension of the due date is automatic.



 ตรวจสอบสถานะการยืม การยืมต่อ การจอง ค่าปรับ
 บริการเสนอแนะ/แนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Request) 
 บริการสืบค้นเพื�อค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม                 
 (Full-text Service)
 บริการเอกสาร/File ระหว่างห้องสมุด 
 บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าข้อมูลออนไลน์                  
 บริการให้คําปรึกษาเพื�อสนับสนุนการวิจัย แนะนําการบริการต่าง ๆ        
เพื�อช่วยการวิจัย
 บริการโอนเงินค่าบริการผ่านธนาคาร

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

 บริการ All NIDA’s Resources (NIDA One Search)

 บริการหนังสือฉบับเต็ม (e-Books)

 บริการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (e-Theses)

 บริการบทความวารสารฉบับเต็ม (e-Journals)

 บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (e-Newspapers) 

1.

2.

3.

4.

5.
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(Reference Service)
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      เพื�อให้นักศึกษาใชง้านระบบ i-Thesis ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 
สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้จัดอบรมการใชง้านผา่น Microsoft
Teams แลว้ เมื�อวนัพุธที� 5 พฤษภาคม 2564  09.00 – 12.00 น.

วนัที� 3 พฤษภาคม 2564 เป�นตน้ไป 

     ชว่งวันที� 13 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ไดดํ้าเนินการป�ดระบบ 
e-Thesis เพื�อโอนยา้ยไปใชร้ะบบ i-Thesis และเริ�มใชร้ะบบใหมไ่ดต้ั�งแต ่

http://itc.nida.ac.th

กาํหนดการให้บรกิารคําปรกึษา
ระบบ i-Thesis 

โดย สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ
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facebook.com/NIDA.ITC

เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
COVID-19
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     รศ.ดร.อดิศร ์อิศรางกรู ณ อยุธยา ประธานสภาคณาจารย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
นําคณะผูเ้ขา้รว่มประชุม “ที�ประชุมประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.)”  จาํนวน 40 ท่าน เขา้เยี�ยมชมหอ้งสมุด
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        สาํนกับรรณสารการพฒันาขอขอบคณุเจา้หนา้ที�สถาบนัจากกองกลาง กลุ่มงานผงัแมบ่ท
และอาคารสถานที� ที�อํานวยความสะดวกในการฉีดพน่นํ�ายาฆา่เชื�อ COVID-19 Silver Nano 

ในบรเิวณพื�นที�หอสมุดสขุุม นวพนัธ ์และ หอ้งสมุดอาเซยีน ถนดั คอมนัตร ์ผูใ้ชบ้รกิารทกุท่าน
มั�นใจได้วา่พื�นที�ทกุตารางนิ�วจะปลอดภัยจากเชื�อโควดิ-19 แนน่อนค่ะ
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หอสมุดสขุุม นวพนัธ์

หอ้งสมุดอาเซยีน ถนัด
คอมนัตร ์

NIDA Library Newsletter  Vol. 11 Iss. 3 (May-Jun 2021)



         บรกิาร NIDA Books to Go กลับมาอีกครั�งในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 โดยใหบ้รกิาร
ทั�งอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรสถาบนั ยมืหนงัสอืของหอ้งสมุดไดโ้ดยการจองผา่นระบบ
ของหอ้งสมุด เจา้หนา้ที�จะนาํหนงัสอืตามที�ผูใ้ชร้อ้งขอในระบบมาสง่ใหผู้ใ้ชที้�ชั �น L ตามรอบ
เวลาของแต่ละสปัดาห ์คือ ทกุวนัอังคาร และวนัศุกร ์ชว่งเวลา 12.00-13.00 น. แต่เนื�องจาก
ขณะนี� สถานการณก์ารระบาดของโรครนุแรงและกระจายวงกวา้งมากขึ�น ทางสถาบนัจงึ
ประกาศใหป้�ดพื�นที�ทั�งหมด หอ้งสมุดจงึจาํเป�นต้องป�ดใหบ้รกิาร NIDA Books to Go

ชั�วคราว หากสถานการณด์ขีึ�น และมปีระกาศผอ่นคลายมาตรการอีกครั�ง บรกิาร NIDA

Books to Go ของเราจะกลับมาอีกแนน่อนค่ะ 
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20 เมษายน 2564

23 เมษายน 2564
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                                          "ส่ิงท่ีอยากเห็นจากหองสมุดคือ การพัฒนาอยางย่ังยืน รักษามาตรฐานที่ดีเย่ียม

แบบน้ีตลอดไป และพัฒนาระบบการสืบคน และเพ่ิมทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ เชน E-book หนังสือ งานวิจัย

ตางประเทศใหครอบคลุมหลากหลายอยางหองสมุดในตางประเทศ เชน หองสมุดที่มหาวิทยาลัย Indiana

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีระบบท่ีทันสมัยตอการสืบคนมาก มีการจัดซ้ือหนังสือใหม ๆ ท่ีนาสนใจในหลากหลาย

สาขาวิชา และเวลาในการเปด-ปด หองสมุดท่ีสะดวกกับนักศึกษาในการเขาใชบริการ มีโตะอานหนังสือเฉพาะ

บุคคล และ หอง Group Study มากมาย อีกท้ัง บรรยากาศจะดูขลังเปนพิเศษ ทําใหดึงดูดนักศึกษาใหเขามา

รับบริการหองสมุดเปนจํานวนมาก"

    "ถาพูดถึงหองสมุดในอดีตเทียบกับปจจุบัน จะพบวามีการพัฒนาอยางเห็นไดชัด

ท้ังรูปแบบการดีไซน และระบบการจัดการท่ีตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ความรูท่ีทันสมัย ในอดีตเม่ือสิบกวาปที่ผานมา ดิวเคยเขามาใชหองสมุดตั้งแตสมัย

เรียน ป.ตรี ซ่ึงการจัดระบบหองสมุดยังไมไดปรับปรุงทันสมัยเชนปจจุบัน ยากตอ

การสืบคนหนังสือ ทวาในปจจุบันการจัดการหองสมุดมีการจัดเปนสัดสวนและนา

สนใจ มีท้ังโซน Digital E-Book ท่ีทันสมัยมากข้ึน ในการสืบคนงานวิจัย มีโซน

แนะนําหนังสือใหมท่ีสะดุดตา มากไปกวานั้น คือ มีโซนภาพยนตรสารคดี

เฉลิมพระเกียรติท่ีนาสนใจอีกดวย ที่สําคัญคือพ่ี ๆ บรรณารักษและเจาหนาที่นารัก

เปนกันเอง คอยแนะนําการสืบคนหนังสือ งานวิจัยฉบับเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษา

ตางประเทศ และเรายังสามารถแนะนําหนังสือใหม ๆ ท่ีเราสนใจใหทางหองสมุดจัด

ซ้ือใหไดอีกดวยอันน้ีเลิฟมากคะ"

                  เพราะลูกคาคือพระเจา การบริการท่ีมีคุณภาพ จึงไมใชการสงมอบบริการท่ีดีท่ีสุด แตเปนการสง
มอบบริการท่ีตรงตามความตองการของลูกคามากท่ีสุด ดังน้ัน “เสียงสวรรค” 
                  คอลัมนใหมของขาวบรรณสารฉบับน้ี จึงเกิดข้ึนเพ่ือนําเสนอ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความ
ตองการของผูใช โดยเร่ิมจากศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไปแลว เพ่ือใหม่ันใจในบริการของหองสมุดวา เราไมเคย
ทอดท้ิงผูใชบริการเกา ยังคงติดตอ และเห็นความสําคัญของผูใชบริการทุกทานเสมอคะ

ดร. จุฬารัต ผดุงชีวิต (คุณดิว)
สําเร็จการศึกษา ป 2563 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
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       "สํานักบรรณสารการพัฒนาเปนแหลงรวมความรูทุกอยางท่ีสามารถ

สืบคนไดจากหองสมุด มีบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแกการคนควาหาความ

รูและระดมสมอง ทรัพยากรสารสนเทศ  และอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัย

ครบถวน มีการจัดหมวดหมูท่ีคนหาไดงายไมทําใหหงุดหงิดใจ บรรณารักษมี

ความรอบรูสามารถตอบคําถามของผูใชบริการไดเปนอยางดี รวมถึงบุคลากร

ผูใหบริการทุกทานมีความสุภาพ และมีใจใหบริการ"

       "อยากใหมีการจัดทําคูมือการใชหองสมุดใหครอบคลุมทุกดาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกเพิ่มข้ึนแกผูใชบริการ และอยากเห็นหองสมุดพัฒนา

ตอเน่ืองอยางมีคุณภาพเชนน้ีเรื่อยไป"

       "ชอบหองสมุดของนิดามากเลยคะ มีหนังสือหลากหลายต้ังแตหนังสือ

เรียน งานวิจัยไปจนถึงหนังสืออานพัฒนาตัวเอง กวางขวางสะดวกสบาย โดย

เฉพาะอยางย่ิงหองสวนตัวสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก แกวไปใชบอยมาก ๆ

เลยคะ แสงสวางมีความเหมาะสม มีกุญแจล็อคเปนสวนตัว นอกเหนือจากนี้

บรรณารักษและเจาหนาท่ีก็นารัก ยิ้มแยมแจมใส และคอยชวยเหลือเวลาท่ีเรา

ตองการงานวิจัย หาหนังสือ ใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธเปนอยางดี

ตอนน้ียังอยากกลับไปใชอยูเลยคะ ไมรูวามีบริการใหศิษยเกาไหม ประทับใจ

มาก ๆ เลยคะ ขอบคุณมากนะคะ"
นางสาวบุญธิภา เจียรธีรางกูร (คุณแกว)

สําเร็จการศึกษา ป 2563
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย                                         "อยากใหมีหอง Play Room แบบวาเปนหองที่มีสีสันเยอะ ๆ เปนหองท่ีเรา

สามารถมีความคิดสรางสรรคออกไอเดียอะไรใหม ๆ แลวก็มีเพลงหลาย ๆ ประเทศใหฟง เปนเหมือนผอน

คลายความเครียดจากการเรียน เครียด ๆ หนัก ๆ คะ เชน มีบริการ Netflix แลวก็อยากจะใหมีมุมที่ขาย

เคร่ืองด่ืม ขนม อาหารเบา ๆ เชน แฮมเบอรเกอร  พิซซา เบเกอรี่ เพ่ิมขึ้นคะ

     ¢Íº¤Ø³·Ø¡àÊÕÂ§·ÕèÊ�§ÁÒ¶Ö§Ë�Í§ÊÁǾ ¹Ð¤Ð ºÒ§àÃ×èÍ§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä»º�Ò§áÅ�Ç ºÒ§àÃ×èÍ§ÍÂÙ�ÃÐËÇ�Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ ºÒ§àÃ×èÍ§¨Ð¾ÂÒÂÒÁ
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃãË�́ Õ·ÕèÊǾ  ÊíÒËÃÑºÈÔÉÂ�à¡�Ò·Ø¡·�Ò¹·Õèµ�Í§¡ÒÃ¡ÅÑºÁÒãª�ºÃÔ¡ÒÃË�Í§ÊÁǾ  ÍÂÒ¡ÁÒµ�Í§ÁÒ¹Ð¤Ð Ë�Í§ÊÁǾ ¹Ố �ÒÂÔ¹ Ṍµ�Í¹ÃÑº

àÊÁÍ áÅÐ·Ø¡àÊÕÂ§¢Í§·Ø¡·�Ò¹¨Ðà»�¹¡íÒÅÑ§ã¨ãË�¾Ç¡àÃÒÁØ�§ÁÑè¹ µÑé§ã¨ Ê�§µ�ÍºÃÔ¡ÒÃ·ÕèµÃ§ã¨ÊÙ�¼Ù�ãª�ºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡·�Ò¹ 

�à¾ÃÒÐàÊÕÂ§¢Í§¤Ø³ ¤×ÍàÊÕÂ§ÊÇÃÃ¤�¢Í§àÃÒ¤�Ð�

นายภานุวัฒน จาโรทก (คุณเล็ก)
สําเร็จการศึกษา ป 2558

คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร MPPM 13
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Access to theses, dissertations, journal articles 
from the university l ibraries which are ThaiLIS 
(Thai Library Integrated System) members.

EThos: e-Theses  Online Service

EBSCO Open Dissertions
Access to theses and dissertations from 320
universities around the world.  

LSE Theses Online
Acess to the online archive of PhD theses for 
the London School of Economics and Polit ical 
Science.

Thai Digital Collection (TDC)

Tuwhera Open Access Theses & Dissertations (AUT University, 
New Zealand)
Access to digital copies of theses, dissertations and 
research projects from AUT's  (Auckland University of 
Technology) postgraduate research.

D I S S E R T A T I O N S & T H E S E S D A T A B A S E S
Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT Global)
Access to multi-disciplinary dissertations and
theses from universities around the world.

Access to the UK’s doctoral research theses.

11
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https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=44809
https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=44809
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://etheses.lse.ac.uk/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://etheses.lse.ac.uk/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://etheses.lse.ac.uk/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/3
https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=44809


       2.3 ระบุคณะหรอืหนว่ยงาน : ไปที�ชอ่ง Any เลือก as author/creator > ใสช่ื�อคณะ > ไปที�
ชอ่ง Material Type เลือก NIDA Thesis หรอื เลือก NIDA Termpapers > คลิก Search 

2. พมิพคํ์าค้น เลือกจากการสบืค้น 3 วธิี
       2.1 ระบุคําค้น : ไปที�ชอ่ง Any เลือก in the title หรอื in subject > ใสคํ่าค้นที�ต้องการ > ไปที�
ชอ่ง Material Type เลือก NIDA Thesis หรอืเลือก NIDA Termpapers > คลิก Search 

      2.2 ระบุระดับปรญิญา : ไปที�ชอ่ง Any เลือก in subject > ใสคํ่าวา่ ปรญิญาเอก สพบ. หรอื
Doctoral degree, NIDA หรอื ปรญิญาโท สพบ. หรอื 'Master’s degree, NIDA> คลิก Search 

1. เขา้เวบ็ไซต์หอ้งสมุด http://library.nida.ac.th > เลือกการสบืค้นจาก NIDA ONE SEARCH >
คลิก Advanced Search 

วิทยานิพนธ์ของสถาบัน 

12

คูม่อืการสบืค้น
NIDA One Search
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        1. เขา้เวบ็ไซต์หอ้งสมุด http://library.nida.ac.th > เลือกเมน ูe-Resource > เลือก Thai
Digital Collection (TDC) (ThaiLis) > เลือก Basic Search > พมิพคํ์าค้น และกําหนดใหคํ้าค้น
เป�น “สว่นใดสว่นหนึ�ง” จากนั�นเลือกเขตขอ้มูลการค้น > คลิก ค้นหา  

13

วิทยานิพนธ์ในประเทศไทย 

ตัวอย่างหน้าจอสืบค้น
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เขา้เวบ็ไซต์หอ้งสมุด http://library.nida.ac.th > เลือกเมน ูe-Resources > เลือก
ProQuest – Dissertation & Theses > พมิพคํ์าค้นเป�นภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
กําหนดการค้นใหป้รากฏเฉพาะ “เอกสารฉบบัเต็ม” หรอื “ปรญิญานพินธใ์นระดบัปรญิญาเอก
เท่านั�น” > คลิกที�แวน่ขยาย  

1.

14

วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ 

ตัวอย่างหน้าจอสืบค้น

คูม่อืการสบืค้น 
ProQuest-Dissertation &

Theses
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         áºÃ¹ �́·Õè́ Õµ�Í§ÃÙ�ÅÖ¡ ÃÙ�̈ Ñ¡ ÃÙ�ã¨ áÅÐÃÙ�·Ñ¹ÅÙ¡¤�ÒÂÔè§¡Ç�Òã¤Ã! Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ�Á¹Õéä �́ÃÕÇÔÇÍÂ�Ò§à¨ÒÐÅÖ¡

Marketing Technology (MarTech) Tools ·Õè Brand ·ÑèÇâÅ¡äÁ�Ç�ÒàÅç¡ËÃ×ÍãË� µ�Ò§ºÙÃ³Ò¡ÒÃãª�

MarTech à¾×èÍÁÍ§·ÐÅØ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Ô̈́ Ô·ÑÅ¢Í§¼Ù�¤¹ áÅ�Ç¹íÒ Insight ÁÒÃÐàºỐ ÂÍ´¢ÒÂ áÅÐËÒ¡¤Ø³¤Ố

Ç�Ò �Omni-channel Personalization is the Future of Marketing� áÅ�ÇÅÐ¡ç Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ�Á¹Õé̈ Ð

à©ÅÂãË�ÃÙ�Ç�Ò ¤Ø³¨Ðµ�Í§·íÒÍÂ�Ò§äÃ ¾Ã�ÍÁµỐ ÍÒÇØ̧ ãË�¤ÃºÁ×Í �́ÇÂ MarTech ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ¤Ãº·Ø¡ �́Ò¹!

»ÃÐ¡Íºä» �́ÇÂ Marketing Technology Landscape ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ MarTech ¨Ò¡Í Ṍµ¶Ö§

»�̈ Ø̈ºÑ¹ »ÃÐâÂª¹�¢Í§ MarTech àÊÃÔÁà¢ÕéÂÇàÅçºãË� Digital Marketer ÃÕÇÔÇà¨ÒÐÅÖ¡ãË�¶Ö§á¡�¹

Marketing Technology Tools ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ªǾ à¤Ã×èÍ§Á×ÍÁÒÃ�à·¤ (MarTech Stacks) ÍÍ¡ÁÒà»�¹

á¼¹ÀÒ¾ MarTech 360 Frameworks & Decision Making Checklist

Marketing Technology Trend 2021 ¹¹·ºØÃÕ: äÍ Ṍ«Õ. 

15

HF 5415.1265 ¨34 2564 Call Number:

Ô̈µµÔ¾§È� àÅÔÈ»ÃÐ ỐÉ°�. (2564). ¾ÅÔ¡âÅ¡¡ÒÃµÅÒ´ �́ÇÂÁÒÃ�à·¤. 

Marketing 5.0: technology for humanity.Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan. (2021). 
Hoboken, New Jersey: Wiley

HF 5415 K848mt 2021Call Number:

         Famous for inventing 'The 4 P's of Marketing' Professor Phil Kotler's

textbooks have trained generations of marketers in the basics of this

challenging discipline. In Marketing 5.0 he explains the greatest problem facing

marketers today how to integrate three major movements that are changing

global markets and customer behavior: Dramatic advances in technology such

as AI, Sensors, and the Internet of Things, which are enabling extreme forms of

customer targeting and personalization; Dramatic shifts in customer behavior,

such as Whatever-Whenever-Wherever (WWW) and the differences between

Generations X, Y, Z, and Alpha; And dramatic shifts in business models such as

Everything as a Service, Physical/Digital business models. His solution to

integrating these challenging forces is Technology for Humanity--finding ways

to use technology to advance Customers' non-material needs, and satisfy

material desires in ways that also uplift the human spirit, and honor larger

human goals, such as justice and environmental protection. Marketers are

struggling to cope with the digital transformation of business and the changing

behavior of customers. Marketing 5.0 explains how marketers can use

technology to address customers' deepest needs, and make a difference.
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3.   หลักสตูรวางแผนการเงิน ชุดวชิาที� 2 การวางแผนการลงทนุ
      โดย    ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ 

                สถาบนักองทนุเพื�อพฒันาตลาดทนุ ตลาดหลักทรพัย์
                แหง่ประเทศไทย
      Call No.   HG 4521 ห17 2553

5.    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์าํหรบังานวจิยั
       ด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม
       ผูแ้ต่ง     จนิตนา อมรสงวนสนิ
       Call No. G 70.212 จ35 2554

4.    การคลังท้องถิ�น การขยายฐานรายได้และลดความ
        เหลื�อมลํ�า
       ผู้แต่ง        ดิเรก ป�ทมสิริวัฒน์ . . .และคนอื� นๆ
        Call No.       HJ 9574.55 ด37ก 2557

17

  นโยบายสาธารณะ: แนวทางการศึกษาแบบสหวทิยาการ
         ผูแ้ต่ง       ณัฐฐา วนิิจนัยภาค
1.

         Call No.   H 97 ณ113น 2554

2.  กฎหมายสิ�งแวดล้อม 

      ผูแ้ต่ง       อํานาจ วงศ์บณัฑิต
      Call No.  KPT 3127 อ215 2562

 on Mar-Apr  2021
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            ฐานความรูด้้านกระบวนการยุติธรรม
(Justice Knowledge Base) เป�นแหล่งรวบรวม
งานวจิยัฉบบัเต็ม (Fulltext) ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมจากสาํนักงานกิจการยุติธรรม 

ตัวอย่างผลการสืบค้น

18
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เขา้
ใชง้า

นผา่นVPN
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