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     Congratulations ... ขอแสดงความยนิดกัีบมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตทกุท่าน ที�เขา้รว่มพธิรีบัมอบ
ปรญิญาบตัรสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ครั�งที� 43 ในวนัจนัทรที์� 13 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 นี� 
เรารูว้่าความสาํเรจ็ครั�งนี�...บัณฑิตใชค้วามเพียรพยายามมากเพียงใด... ที�จะถึงเป�าหมายดังใจหวัง ... 

และในชว่งเวลาที�ท่านศึกษาอยู ่... หอ้งสมุดนดิา้ก็อยูเ่คียงขา้งท่าน ... ค่อยสนบัสนนุ ... หนังสอืด ีๆ  ฐานขอ้มูลด ีๆ  

พื�นที�นั�งอ่านดี ๆ ... ถ้าท่านอยากได้สิ�งดี ๆ เหล่านี� ... ตลอดไป ... ชาวบรรณสารขอมอบสิทธพิิเศษ ... 

เพยีงบณัฑิต สมคัรเป�นสมาชกิศิษยเ์ก่า แบบตลอดชพี ท่านจะไดร้บั “รม่ NIDA Library” สเีหลืองสดใส 1 คัน
        รายละเอียดสามารถอ่านในจดหมายข่าวฉบับนี� ... พรอ้มทั�งมกีารแนะนํา Tips & Trick การจอง
            หอ้งค้นควา้ (Study Room) ... แนะนาํเจา้หนา้ที�บรกิาร ที�นา่รกัและรกัในงานบรกิารใหท้กุท่าน
                  รูจ้กั ... สดุท้ายเราก็มอบ “ตัวชว่ย” ที�สดุพเิศษให ้... อ่านถึก อ่านทน บนความสดชื�น ...

                          ใหน้ักศึกษาด้วยบรกิารเครื�องดื�มตู้เต่าบิน ... หวังว่าจะเป�นของขวัญสุดพิเศษ
                                  ในเดอืนแหง่ความรกันี�นะคะ Love You ... 
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                   หอ้งสมุด ขอแสดงความยนิดกัีบบณัฑิต
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ที�เขา้รบัพระราชทาน
ปรญิญาบัตรระหว่างวันที� 12-13 มกราคม 2566 
และรว่มรบัชมพธิมีอบปรญิญาบตัร ภายในหอ้งสมุด
ได้จดัที�นั �งไวใ้หบ้รกิารสาํหรบัญาติบณัฑิตไดเ้ขา้มาพกัผอ่น
โดยไมเ่ก็บค่าธรรมเนยีมการเขา้ใชบ้รกิาร เพื�อใหบ้ณัฑิตกับ
ผูป้กครอง และญาติสนิทมติรสหายไดม้ชีว่งเวลาแหง่ความ
สขุรว่มกัน และไดใ้ชพ้ื�นที�หอ้งสมุดเป�นที�นั �งพกัระหวา่งรอ
บณัฑิตด้วย  นอกจากนี�ยงัมมุีมถ่ายภาพ 
บรกิารเครื�องดื�มและอาหารวา่ง จดัจาํหนา่ย 

        เป�ดใหบ้รกิารตั�งแต่ เวลา 8.30-19.30 น. 

       เข้าสู่ Ep.6 กันแล้วนะคะ ใน Ep. นี� พบกับ 
                  ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดี 
                              ฝ�ายวิจัยและบรกิารวิชาการ      
                              วันที� 17 กุมภาพันธ์ 2566 
                                    เวลา 13.00 น. เป�นต้นไป  
                                       ติดตามรบัชมและรว่มลุ้น
                                 รับของรางวัลผ่าน  
                                                     Facebook NIDA Library

Tao Bin (กําลัง) มาบุก
ห้องสมุดแล้วจา้ ... 

iThesis
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สทิธพิเิศษสาํหรบัศิษยเ์ก่า 
(Service for Alumni)

รบัชมการถ่ายทอดสด 
พธิมีอบปรญิญาบตัร 

ครั�งที� 43

       ห้องสมุดมอบสิทธิพิเศษสาํหรับ
ศิษยเ์ก่าสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตรส์มคัรสมาชกิ
หอ้งสมุด ค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท ตลอดชพี พเิศษสาํหรบั
ศิษย์เก่าที�สมัครสมาชิกและชาํระค่าธรรมเนียมภายใน
วนัที� 12-13 กมุภาพนัธ ์2566 รบัรม่ NIDA Library  ทันที 

รายละเอียดเพิ�มเติม

iThesis Clinic Service 

“อาการเป�นยงัไง บอกหมอซ”ิ 

       คณุหมอที�วา่นี� คือ บรรณารกัษ์ประจาํคลินกิวทิยานพินธ์
นั�นเอง!  ให้บริการแบบ One Stop Service

ให้คําปรกึษาการทําวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis 

ตั�งแต่เริ�มต้น ทกุวนัอังคาร และศุกร ์เวลา 13.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ�มเติม

กิจกรรม Facebook  Live EP. 6 

       หอ้งสมุดเตรยีมพื�นที�ใหบ้รกิาร
เต่าบนิ (TAO BIN) ตูช้งเครื�องดื�ม
อัตโนมัติ  จะตั�งอยู่ จุดใดของ
หอ้งสมุดนั�นใหผู้ใ้ชไ้ดร้ว่มลุ้นกัน
และรอเฉลยไดท้าง Facebook 
 NIDA Library เรว็ ๆ นี�ค่ะ 
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https://library.nida.ac.th/th/infomation/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639230984666286&set=pb.100057381703140.-2207520000.&type=3
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   หนังสอื “ธุรกิจดจิทัิลผา่นสื�อสงัคมออนไลน”์ เล่มนี�มเีนื�อหาที�ครอบคลมุสื�อสงัคมออนไลน์
ที�ใชใ้นการทําธุรกรรมทางการเงินและการดําเนนิการทางธุรกิจดจิทัิล โดยเนื�อหาภายใน
เล่มประกอบไปด้วย สื�อสงัคมออนไลน์ การใชส้ื�อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสื�อสาร
ทางธุรกิจ SEO ในงานธุรกิจยุคดจิทัิลระบบการชาํระเงินออนไลน ์ระบบการตลาดกับธุรกิจออนไลน์
การจดัการฐานขอ้มูลลกูค้าออนไลน ์การใชเ้ครื�องมอืดจิทัิลของกิจกรรมธุรกิจดจิทัิล
การวางแผนสาํหรบักิจกรรมธุรกิจออนไลน ์รวมถึงธุรกิจดจิทัิลในอนาคตอธบิายเนื�อหาอยา่ง
ละเอียดเป�นลําดบัขั�น พรอ้มแบบฝ�กหดัท้ายบท เพื�อทบทวนความรู้
ความเขา้ใจง่าย เหมาะสาํหรบัใชป้ระกอบการเรยีนการสอนไดเ้ป�นอยา่งดี

     Learn to market effectively using social media with the unique 
emphasis and best practices found only in Social Media Marketing: 
A Strategic Approach, 3E. You learn how to create a strong personal
brand that is invaluable at any stage of your career, as you master 
the social media techniques detailed throughout this 
popular book. Insightful discussions address both online and 
offline elements for creating a viable personal branding strategy. 
Expanded coverage of consumer behavior guides you in 
identifying with virtual communities and mastering 
visual storytelling. This edition delves deeper into using
content marketing, while new chapters address managing 
today's digital marketing organization and using paid 
advertising and social media influencers. A step-by-step planning 
model leads you through creating an actual social media marketing 
plan. You also learn how to incorporate important branding   
                                  strategies within your organizations overall 
                                          integrated marketing communication approach.

ศิรินันท เหลืองอภิรมย. (2564). ธุรกิจดิจิทัลผานสื่อสังคมออนไลน 
          = Social media for digital business.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เลขหมูห่นงัสอื HF 5415.1265 ศ371 2564
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Debra L. Zahay, Mary Lou Roberts, Janna M. Parker, Melissa S. Barker,    
             and Donald Barker. (2023). 3rd ed. Social media marketing: 
             A strategic approach. Boston, MA: Cengage

  พี่ ไ ก่   ก น ก ว ร ร ณ  จั น ท ร  

                บรรณารักษ์ชํานาญการ 

การอ้างอิง
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2.  ใช้       
- ยนืยนัตัวตน ก่อน หรอื หลังเวลาที�จอง  15  นาที ที�ตู ้KIOSK  
หากไมย่นืยนัจะถือวา่สละสทิธิ� ต้องทําการจองใหม่
-ใชง้านครบเวลา สามารถขยายเวลาใชง้านต่อไดเ้พยีงกด Renew ผา่น Application ,
Website  หรอืตู ้KIOSK

1.  จอง    
- จองใชง้านออนไลน์ ได ้3 ชอ่งทาง ไดแ้ก่ Application NIDA Library,
 Line Official, Website
- จองใชง้านจากตู ้KIOSK ด้วยบตัรนักศึกษา

3.  คืน     
- เมื�อใชง้านเสรจ็แล้วทําการคืน (Return) ผา่น Application, 
Website หรอื ตู ้KIOSK

ขั�นตอน
การจอง
เพิ�มเติม

4

easy!
easy!

https://library.nida.ac.th/th/manual-how-to-reserve-a-study-room/

