
     มาในธมีการเฉลมิฉลองเทศกาลป�ใหม ่
พร้อมแขกรับเชญิสดุพเิศษประจํา EP.นี�  
ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ�ายบร �หารและ
เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล  ติดตาม รับชมผ่ าน  Facebook
NIDA Library และร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลได้ใน
วันที� 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เป�นต้นไป

Faculty
                          ตลอดป� 2566 นี� เตร �ยมพบกับกิจกรรม
                  "ห้องสมุดสัญจร" ยกขบวนบุกคณะ/สํานักต่าง ๆ  
                เพื�อแจ้งข่าวสาร และแนะนําบร �การห้องสมุด   
                      มุง่เนน้กลุม่เป�าหมาย คณาจารย ์นกัว �ชาการศกึษา  
                             และ เจา้หนา้ที�คณะ โดยคณะแรกเร ��มดว้ย
                             คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
                           ในวันที� 17 มกราคม 2566 และ 
                            คณะนิติศาสตร์ วันที� 19 มกราคม 2566
                             เวลา 13.30 น. เป�นต้นไป     

 การเปลี�ยนเวลาการให้บร �การ
     ตั�งแต่วันที� 3 มกราคม 2566 เป�นต้นไป
หอ้งสมดุไดเ้ปลี�ยนแปลงเวลาการใหบ้ร �การ ดงันี�  
          จันทร์ - ศุกร์    เวลา 8.30 - 19.30 น. 

เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 9.00 - 21.00 น. 
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 กิจกรรม Facebook 
Live EP.5 

Library Tour ห้องสมุดสัญจร

     สวัสดีป�ใหม่ 2566 ทุกท่าน...ข่าวบรรณสารป�นี�เข้าสู่ป�ที� 13
ในป�นี� เราได้มีการปรับโฉมจดหมายข่าวใหม่ . . . ให้สวยงาม 
ทันสมัย กระชับ พร้อมทั�งปรับคอลัมน์ต่าง ๆ มุ่งเน้นแจ้งข่าวสาร
ลว่งหนา้ ใหผู้ใ้ชบ้ร �การหอ้งสมดุรับทราบแลว้เขา้ร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ 
กับเรา ได้แก่ คอลัมน์ Service & Activity แนะนํากิจกรรมของ
ห้องสมุดที�จะเกิดขึ�นในแต่ละเดือน, คอลัมน์ Database Update 
ข่าวสารเกี�ยวกับฐานข้อมูล, คอลัมน์ Tips & Trick แนะนําเทคนิค
ในการใชฐ้านขอ้มลูของหอ้งสมดุ, คอลมัน ์Recommend Books
แนะนําหนงัสอืนา่อา่นที�อยูใ่นกระแสป�จจบุนั และคอลมัน ์Special
Column  นําเสนอเร ��องราวชาวบรรณสารใหผู้ใ้ชบ้ร �การไดรู้้จกักนั
มากยิ�งขึ�น … แลว้คณุจะตกหลมุรักเรา
       สดุทา้ยในวาระดถิขีึ�นป�ใหม ่ชาวบรรณสารขออาราธนาคณุพระศร �
รัตนตรัยและสิ�งศักดิ�สิทธิ�ทั�งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ
ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดป�ใหม่นี�ค่ะ

Service & Activity

Database Update
านข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฐ

คู่มอืการใชง้าน IG Library

    เป�นฐานข้อมูลที�รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสํานักพิมพ์ Business Expert Press และ ISEAS Publishing 
โดยครอบคลุมหลากหลายสาขาว �ชา เช่น สังคมศาสตร์ การจัดการธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ เป�นต้น พร้อมทั�งยังสามารถ
Print, Crop Image, Download, Copy Text และ Translate เป�นต้น สามารถอ่านหนังสือออนไลน์ด้วยเทคโนโลย ี
iViewer หร �อ อา่นบน Mobile Application ที�มชีื�อวา่ IGP Reader ศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิ
ภายในคู่มือการใช้งาน 

   เข้าใช้งานผ่าน VPN NIDA 1
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     หนังสือ “การพัฒนาองค์การและการจัดการนวัตกรรม” เล่มนี�เป�นการนําเสนอ
เนื�อหาที�กล่าวถึงการพัฒนาองค์การ และการจัดการนวัตกรรมกรรม รายละเอียด
ของหนังสือเล่มนี�  ประกอบไปด้วยการพัฒนาองค์การและการปฏิ รูปองค์การ 
การพัฒนาองค์การกับวัฒนธรรมองค์การ การเปลี�ยนแปลงองค์การไปสู่สิ�งใหม่
และการจัดการนวัตกรรม กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม บทบาทและรูปแบบของนักพัฒนา
องค์การ กระบวนการว �นิจฉัยเพื�อการพัฒนาองค์การกลยุทธ์การใช้เคร ��องมือแทรกแซง
ในการพัฒนาองค์การ เคร ��องมือแทรกแซงในการพัฒนาองค์การโดยพัฒนาทีมงาน
เคร ��องมือแทรกแซงทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์การที�มีผลการปฏิบัติงานสูง
และการปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี�ยนแปลงโดยหนังสือเล่มนี� เหมาะกับ
การนําไปใช้ ในการพัฒนาองค์การรวมกับการจัดการนวัตกรรมขององค์การ

Recommend Books
by Librarian

    Across the spectrum of organizational operations, workplace     
 interactions have proven to be one of the most difficult activities
for leaders to manage effectively, especially during  any level of
change. In these circumstances, leadership strategies, especially
related to change and leadership transition, consistently fail at
an alarming rate. Additionally, employee engagement and team
collaboration continue to be among the most elusive concepts 
for those in leadership to master. This book explores the influence
of the informal leader on team member engagement during major
change initiative in the organizational paradigm, with a special 
emphasis on leaders who are new to the team composite. This book
examines the role of the informal leader in promoting or hindering
team member engagement and OCB behaviour in change dynamics 
with a focus on change in the leadership structure and major initiatives.
The relationship between the formal and informal leader is explored
to assess impact on team interactions and capacity to effectively 
execute change strategies. This book provides critical information to 
aid in organization’s achieving long-term success and will be of interest
to researchers, academics, and students in the fields of leadership, 
organizational studies, strategy, and human resource management.

เนตร์พัณณา ยาว �ราช. (2565). การพัฒนาองค์การและการจัดการนวัตกรรม = Organization 
             development and innovation management. กรุงเทพมหานคร: ทร �ปเพิ�ล กรุ๊ป.
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Brenetia J. Adams-Robinson. (2022). Informal leadership, strategy and organizational
            change: the power of silent authority. New York: Routledge.

พี่ ไ ก่   ก น ก ว ร ร ณ  จั น ท ร  

บรรณารักษ์ชํานาญการ 



Tip & Trick

   e-Books ที�ห้องสมุดบอกรับ สืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด library.nida.ac.th
ใช้งานภายในเคร �อข่าย NIDA หากต้องการใช้งานภายนอกเคร �อข่ายจะต้องใช้งานผ่าน NIDA
VPN สามารถ อ่าน และดาวน์โหลดได้ (แต่ไม่สามารถทําครั�งเดียวได้ทั�งเล่ม)
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การอ่าน และดาวน์โหลด e-Book จากภายนอกเคร �อข่ายด้วย NIDA VPN 

การใช้งาน NIDA VPN  
    สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้เป�ดบร �การ VPN สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบัน เพื�อใช้เป�นสื�อในการเชื�อมโยงผู้ใช้งานจากภายนอกให้สามารถใช้บร �การสืบค้น
อ่าน และดาวน์โหลด e-Book รวมไปถึงบทความวารสารต่างประเทศจากฐานข้อมูลที�
ห้องสมุดบอกรับได้ ซึ�งการเข้าใช้งานฐานข้อมูลจําเป�นต้องใช้ IP Address ของสถาบัน 
       นักศึกษา ใช้ NetID @stu.nida.ac.th เพื�อเข้ารับบร �การ
       อาจารย์และเจ้าหน้าที� ใช้ user account @nida.ac.th เพื�อเข้ารับบร �การ 

                                           คู่มือการใช้งาน NIDA VPN      คู่มือการสืบค้น e-Book
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