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ในวนัที� 5-30 พฤศจกิายน 2564ในวนัที� 5-30 พฤศจกิายน 2564



          ขา่วบรรณสารฉบบัสดุท้ายของป�นี� เผลอแป�บเดยีวเวลาผา่นไปอยา่งรวดเรว็ ขา่วบรรณสารกําลัง
จะก้าวสูป่�ที� 12 แล้ว ตลอดเวลาที�ผา่นมาหอ้งสมุดเราปรบัตัวในสถานการณ์การระบาดของ โควดิ-19 
 สมาชกิทกุท่านก็ปรบัตัวตามดว้ย การใหบ้รกิารยงัคงเป�นแบบ Social  distancing  จนกวา่
สถานการณ์การระบาดจะเขา้สูส่ภาวะปกติ  หรอื  ตามประกาศมาตรการของทางภาครฐั 
          ตลอดเดอืนพฤศจกิายนนี�หอ้งสมุดเริ�มผอ่นคลายมาตรการมากขึ�น จงึไดเ้ป�ดบรกิารใหย้มืหนงัสอื
ทกุวนั จนัทร ์- ศุกร ์เวลา 9.00 - 15.00 น. ค่ะ โดยผา่นการจองในระบบก่อน แล้วมารบัตัวเล่มที�บรเิวณ
ทางเขา้หอ้งสมุด ชั�น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร หลังจากนี�หากสถานการณด์ขีึ�น หอ้งสมุดจะไดเ้ป�ดใหเ้ขา้
ใชพ้ื�นที�ในเรว็ ๆ  นี� ขอใหท้กุท่านติดตามขา่วบรรณสาร และชอ่งทางการประชาสมัพนัธต่์าง ๆ  ของหอ้ง
สมุดอยา่งใกล้ชดิต่อไป แต่อยา่ลืมนะคะ ไมป่ระมาท การด์ไมต่ก ดแูลรกัษาสขุภาพกันใหด้นีะคะ
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สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผา่นชอ่งทางนี�สามารถใชบ้รกิารออนไลนข์องห้องสมุดได้ ผา่นชอ่งทางนี�

Online
Service

Line
Official 

Library Calendar 2021Library Calendar 2021

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

ปฏิทินห้องสมุดปฏิทินห้องสมุด
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  ถึงวนัที� ถึงวนัที� 30 พฤศจกิายน 256430 พฤศจกิายน 2564 หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง หรอืจนกวา่จะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง

ห้องสมุดป�ดบริการห้องสมุดป�ดบริการ

Website

The library will be closed through November 30,  2021 
according to NIDA's announcement of temporary suspension

 
of operational services.
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9 กันยายน 25649 กันยายน 2564

30 กันยายน 256430 กันยายน 2564

NIDA Books to Go NIDA Books to Go 
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั�น L (ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ)

Service DDService DD
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7 ตุลาคม 25647 ตุลาคม 2564
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เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์

        " อยาก ให ้มโีซนโรงหนงัเล็ก  ๆ  ที�มทัี�งภาพยนตรไ์ทยและนานาชาติมา ใหช้มเพื�อ
ผอ่นคลาย ยามที�เรยีน หนกั หรอืเครยีดใจใด ๆ อ้อยมกัจะนกึถึงหอ้งสมุดเป�นที�แรก 
มนัเป�นความอบอุ่น หอ้งสมุดเหมอืนบา้นหลังที� 2 ของอ้อยสมยัเรยีนเลยค่ะ"

Voice of GodVoice of God

        "หอ้งสมุดนดิา้เป�น แหล่ง ความรู ้ที�สาํคัญ เปรยีบ เสมอืน คลังขอ้มูล นอกหอ้งเรยีน 
ขนาดใหญ่  ถึงแมว้า่ป�จจุบนั โลกอินเทอรเ์นต็ จะทําใหค้นสว่นใหญ่ เขา้ถึง ขอ้มูล ต่าง  ๆ  
ได้ง่ายขึ�น  แต่ความรูส้กึเวลา ที�เราใชห้อ้งสมุดมนักลับทําให ้ผอ่นคลาย และอบอุ่น 
อยา่งบอกไม ่ถกู  นี�คือเหตผุล ที�คิดวา่ หอ้งสมุด มคีวามสาํคัญ อยา่งยิ�ง  ซึ�งนอกจาก
หอ้งสมุดนด้ิา จะเป� นสถานที� ค้นควา้ หาความรู ้แล้ว ยงัเป� นสถานที� พกัผอ่น ที�ทําใหรู้ส้กึ 
ผอ่นคลายทกุครั�ง ที�เขา้ใชบ้รกิาร  และสิ�งสาํคัญ อีกอยา่งหนึ�งที�ทําใหห้อ้งสมุดนิดา้ แหง่นี�
มเีสนห่ ์ นั�นคือ   บรรณารกัษ์และเจา้หนา้ที� มคีวามเป�นกันเอง  มคีวามรูค้วามสามารถ 
ใหคํ้าปรกึษาและคําแนะนาํต่าง ๆ ไดด้มีาก  "
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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- November 30, 2021 andApril 1- November 30, 2021 and  
postpone the return date to December 1, 2021.postpone the return date to December 1, 2021.

This extension of the due date is automatic.This extension of the due date is automatic.

ชว่งวนัที� 1 เมษายน ถึง วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564ชว่งวนัที� 1 เมษายน ถึง วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564
เป�นวนัที� 1 ธนัวาคม 2564เป�นวนัที� 1 ธนัวาคม 2564

ยกเว้นค่าปรับ
ยกเว้นค่าปรับ

Service DDService DD
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ประเภทสมาชิกประเภทสมาชิก จํานวนเล่มจํานวนเล่ม จํานวนวันจํานวนวัน

นักศึกษาปริญญาเอก 4040
นักศึกษาปริญญาโท

อาจารย์

บุคลากร

ศิษย์เก่าท่ีเป็นสมาชิก

หอ้งสมุดได้เพิ�มสทิธกิารยมืหนงัสอืใหกั้บสมาชกิของหอ้งสมุด
ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ยมืหนงัสอืได้ 2 เท่าจากสทิธปิกติ!  

Service DDService DD
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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

Service DDService DD
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22คืนหนังสือคืนหนังสือ
สะดวกสะดวก  

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

ด้วยบริการจ่ายค่าปรับออนไลน์

https://lin.ee/xufMPqW


กาํหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesisกาํหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesis  
โดย โดย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Service DDService DD

http://itc.nida.ac.th
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facebook.com/NIDA.ITC
ตดิตามตดิตามรายละเอียดเพิ�มเตมิรายละเอียดเพิ�มเตมิ
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Database                                                                        Download

CEIC                                                                                     181,681
Taylor&Francis                                                                      31,014
 NewsCenter&IQNewsClip                                                 23,503
Emerald Management Plus                                                 22,177
Wiley                                                                                    14,941
JSTOR                                                                                   14,796
Business Source Ultimate                                                     8,342
Passport                                                                                5,697
ebook Academic collection                                                5,643
HeinOnline                                                                            4,112

TOP 10TOP 10
Downloaded DatabaseDownloaded Database   

Oct 2020 - Sep 2021Oct 2020 - Sep 2021   

Database UpdateDatabase Update
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DownloadDownload                         

DatabaseDatabase                                                                                                                                                

4,112

14,796

8,342

5,697

5,643

14,941

22,177

23,503

31,014

181,681

http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
https://heinonline.org/HOL/Welcome
https://www.jstor.org/
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
https://www.iqnewscenter.com/#/login
https://www.ceicdata.com/en
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bsu


3. พิมพ์คําค้นและกดปุ่ม Enter หรือ คลิกรูปแว่นขยาย

Tips & TricksTips & Tricks
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1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://app.iqnewsclip.com
2. ระบุ Username และ Password ในการเข้าใช้งานด้วย NetID 

4. เลือกอ่านข่าวท่ีต้องการ 
สามารถส่ังพิมพ์ หรือ Download 
เพ่ืออ่านภายหลัง



          นอกจากจะระบุคําค้นเด่ียวในการค้นหาข่าวได้แล้ว ยังสามารถระบุคําค้นหลายคําพร้อม ๆ 
กันได้ เน่ืองจาก NewsClip4 จะค้นหาคําท่ีระบุเท่าน้ัน ไม่ได้ค้นหาคําใกล้เคียงเหมือนกับ Google 
เพ่ือป้องกันข่าวท่ีไม่เก่ียวข้องเข้ามา จึงต้องใช้เง่ือนไขเข้ามาช่วยในการค้นหา เพ่ือให้การค้นหาข่าว
ตรงกับความต้องการมากย่ิงข้ึน ประกอบด้วย 4 เง่ือนไข คือ เง่ือนไข หรือ, และ, และไม่, 
อัญประกาศ “ ” 
         *โดยการใช้เง่ือนไขในการระบุพร้อมกับคําค้น จะต้องมีการเคาะวรรคระหว่างคําทุกคร้ัง เพ่ือให้
ระบบมองคําค้นน้ันเป็นการใช้เง่ือนไข*

เทคนิคการค้นเทคนิคการค้น

Tips & TricksTips & Tricks
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การระบุคําค้นการระบุคําค้น
1. พิมพ์คําค้น ระบุได้ถึง 1,024 ตัวอักษร รวมเคาะวรรค และ เง่ือนไข 
2. สามารถใช้คําค้นหาได้มากกว่า 1 คํา
3. เพ่ิมหัวเร่ืองส่วนตัวจากคําท่ีค้นหา 

การใช้เง่ือนไข ควบคู่กับการระบุคําค้นมากกว่า 1 คําการใช้เง่ือนไข ควบคู่กับการระบุคําค้นมากกว่า 1 คํา

asus
Rectangle



citation

citation

RecommendedRecommended
BooksBooks  
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    หนังสอืคูมื่อการบรหิารอัตรากําลังเชงิกลยุทธเ์ล่มนี� เป�นคูมื่อที�จะชว่ยให้
ผู้อ่านได้มีความรู ้ความเขา้ใจ เนื�อหาประกอบด้วย แนวคิดเกี�ยวกับ
การบรหิารอัตรากําลังเชงิกลยุทธ ์กระบวนการและวิธกีารในการวางแผน
อัตรากําลัง การวิเคราะห์งาน/อัตรากําลังด้วยวิธวิีเคราะห์ภาระงาน/อัตรา
กําลังด้วยวิธวิีเคราะห์อัตราสว่น แนวทางการบรหิารอัตรากําลังเชงิกลยุทธ์
กระบวนการบรหิารผู้มีความสามารถสงู และแนวทางการบรหิารงาน
อาชพี โดยเนื�อหาทั�งหมดนี� สามารถนําไปฝ�กฝนในการวางแผนและการ
บรหิารอัตรากําลังให้สอดรบักับกลยุทธข์ององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ทั�ง
ต่อตนเอง ต่อหนว่ยงาน ต่อองค์กรและต่อสงัคมโดยรวมในที�สดุ

คูม่อืการบรหิารอัตรากําลังเชงิกลยุทธ์ 

กัลยาณี เสนาส.ุ (2563).  คูมื่อการบรหิารอัตรากําลังเชงิกลยุทธ ์(Manual of strategic manpower management). 
                 กรุงเทพฯ: สํานักพมิพจุ์ฬาลงกรณวิ์ทยาลัย.

               

Adam Gibson. (2021). Agile workforce planning: how to align people with organizational strategy for improved 
                 performance. New York, NY: Kogan Page.

          Agile Workforce Planning is a practical guide for HR and organization
development practitioners needing to align their staff, skills and resources with
evolving company goals. As business priorities change and focus shifts to address
arising issues, HR professionals need to be able to reorganize talent swiftly and
plan for future needs to enable the business to succeed. It covers how to forecast
organizational demand for people, resources and skills, analyze the gap between
supply and demand and most importantly, how to fill this gap. This book explains
how to use agile workforce planning to achieve this. It also covers how to identify
the skills needed in the workforce, where these skills are already available and
when they're missing, how to decide whether to buy, borrow or build them. Agile
Workforce Planning explains how to collect data to calculate and predict staff
churn as well as how to use qualitative and quantitative demand modelling to
forecast for future needs and provides strategies to address these including
lateral internal recruitment. There is also expert guidance on horizon scanning,
scenario planning and how to secure stakeholder buy in and engagement for an
agile workforce plan. Supported by case studies from companies including Apple,
Coca-Cola, Procter & Gamble, NATO and the UK National Health Service, this is
essential reading for HR and OD professionals needing to continuously align the
talent and capabilities in their workforce with the overall business strategy.

Agile workforce planning: how to align people with organizational
strategy for improved performance
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eBook น่าอ่านeBook น่าอ่านeBook น่าอ่าน

Full Text

Resources DDResources DD
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Full Text

Full Text

Full Text

Full Text

Full Text
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https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2254549
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