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           สวสัดค่ีะ .. วนัเวลาผา่นเรว็เหลือเกิน เผลอแป�บเดยีว

เขา้เดอืนที� 3 ของป� ... หอ้งสมุดนดิา้ก็ยงัคงนําเสนอสิ�งด ีๆ  

ใหเ้ชน่เคย ในเดอืนนี�เราขอเชญิชวนทดลองใชฐ้านขอ้มูลใหม่

3 ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล Statista, ฐานขอ้มูล Legal 

Source (สาขาวชิากฎหมาย) และฐานขอ้มูล EBSCO 

eBook University Press Subscription Collection

... และหากท่านใดมปี�ญหาการจองหนงัสอืออนไลน์ 

ลองเขา้มาอ่านวธิกีารใชง้านอยา่งง่าย 5 ขั�นตอน ป�ญหานั�น

จะหมดไปในพรบิตา ... เรามขีา่วดจีะบอก ... หอ้งสมุดอาเซยีน

จะเป�ดใหบ้รกิารในวนัจนัทรที์� 3 เมษายนนี�  (ใชฟ้ร.ี..

โปรดบอกต่อ) 

พวกเราชาวบรรณสารยนิดต้ีอนรบัทกุท่านค่ะ

บรรณารกัษ์พี�เอิง
บรรณาธกิาร
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กิจกรรม Facebook  Live EP. 7 

บรกิารความบนัเทิงให้ชาวนด้ิา

      Ep. นี� พบกับ ศ.ดร.วชิชุดา สรา้งเอี�ยม  ประธานสภาคณาจารย์
วนัที� 28 มนีาคม 2566  เวลา 13.00 น. เป�นต้นไป  ติดตามรบัชม
และรว่มลุน้รบัของรางวลัผา่น  Facebook NIDA Library 

เชน่เคยค่ะ

การเป�ดให้บรกิารห้องสมุดอาเซยีนฯ

หอ้งสมุดอาเซยีน ถนดั คอมนัตร ์จะเป�ดใหบ้รกิารอีกครั�ง
เริ�มวนัที� 3 เมษายน 2566 เวลาการใหบ้รกิาร ดงันี�
      วนัจนัทร ์- ศุกร ์ เวลา  8.30 - 16.30 น.

(ป�ดบรกิารเสาร ์- อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์)

Book Fair ครั�งที�  14

      กิจกรรม Book Fair ครั�งที� 14 พบกับรา้นหนงัสอื
จากสาํนกัพมิพช์ั�นนาํ และกิจกรรมอีกมาย 

ในวนัที� 19-23 เมษายน 2566 

ณ โถงชั�น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

http://elibrary.nida.ac.th:8004/login
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658068229449228&set=pb.100057381703140.-2207520000.&type=3
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คลิก Hold เพื�อทําการจอง จากนั�น
คลิก SEND REQUEST หนา้จอ
ปรากฏคําวา่ Action Succeeded 

STEP 4
กดจอง

         หมายถึง จองไดเ้รยีบรอ้ยแล้ว

จองได้สงูสดุ 6 เล่ม
เมื�อจองแล้ว หนังสอืจะอยูที่�ชั �นจองจุดบรกิารยมื-คืน 7 วนั (หากผูจ้องไมม่ารบัเล่มภายในระยะเวลา

ผูจ้องที�เป�นบุคลากรของสถาบนั หอ้งสมุดจะสง่ใหที้�หนว่ยงาน
         จะต้องทําการใหมอี่กครั�ง)

         (บรกิาร BDS: Book Delivery Service  วนัละ 4 รอบ เวลา 9.00, 11.00, 14.00, 15.30)

รายละเอียดเพิ�มเติมและ คูม่อืการจอง

เมื�อได้รบัอีเมลยนืยนัจากหอ้งสมุดแล้ว
สามารถมารบัหนังสอืได้ที�บรกิาร

หรอืแจง้ความประสงค์ขอจดัสง่ทาง
ไปรษณีย ์ได้ที� Line Official
@NIDA_Library 

STEP 5
การจองเสรจ็สิ�น

       ยมื-คืน หอ้งสมุด ชั�น 2

        (มค่ีาใชจ้า่ยในการจดัสง่) 

STEP  2
กําหนด Resouce Type เป�น Book
และคลิกที�ชื�อเรื�องที�ต้องการจอง

STEP 3
คลิก Sign in ด้วย NetID

(ไมต้่องใส ่@stu.nida.ac.th)
และใส ่Password ของ NetID 

STEP  1
สืบค้นหนังสือที�ต้องการจอง

NIDA ONE SEARCH
ผ่านเว็บไซต์ Library.nida.ac.th

จองหนังสือออนไลน์จองหนังสือออนไลน์
                                                                      ด้วยตนเองด้วยตนเอง      55      ข้ันตอนข้ันตอน

Tips & Trick
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Recommend BooksRecommend Books

       Discusses the impact of AI on organizational transformation 
which is a mix of computational techniques and management
practices, with in-depth analysis about the role of automation 
& data management, and strategic management in relation to 
human capital, procurement & production, finance, and marketing.
      The impact of AI in restructuring organizational processes is a 
combination of management practices and computational technology. 
This book covers the areas like artificial intelligence & its impact on 
professions, as well as machine learning algorithms and technologies. 
The context of applications of AI in business process innovation 
primarily includes new business models, AI readiness and maturity 
at the organizational, technological, financial, and cultural levels.
The book has extensive details on machine learning and the 
applications such as robotics, blockchain, Internet of Things.
Also discussed are the influence of AI on financial strategies
and policies, human skills & values, procurement innovation,
production innovation, AI in marketing & sales platforms.

       หนังสอื “ฉลาดกวา่ AI” เล่มนี� มเีนื�อหาเกี�ยวกับ AI ที�จะเขา้มามบีทบาทในสงัคมของเรา
มากยิ�งขึ�น ทําใหเ้ราต้องพยายามพฒันาทักษะการทํางานของเราใหโ้ดดเดน่ เพื�อป�องกันไมใ่ห้
AI แยง่งาน แต่งานที�พูดถึงนั�น คืองานอะไร แน่นอนวา่ต้องเป�นงานที� AI ไมส่ามารถทําได ้

หรอืงานที� AI ทําได้ไมด่เีท่ามนษุย ์หนังสอืเล่มนี�จะบอกเล่าถึงนวตักรรมการพฒันา AI 

ทั�งจุดแขง็และจุดอ่อน เพื�อใหม้นษุยไ์ดรู้ถึ้งการพฒันาศักยภาพของตนเอง วา่ควรพฒันาไปใน
ทิศทางไหน เพื�อไมใ่ห ้AI มายดึครองงานของเราไปในอนาคต โดยเนื�อหาแบง่เป�น 4 บท 

ประกอบด้วย บทที� 1 การสอบเขา้ March-AI คือคูแ่ขง่ บทที� 2 การสอบตก Singularity 

เป�นเพยีงไซไฟ บทที� 3 อ่านตําราเรยีนไมอ่อก การสาํรวจการอ่านทําความเขา้ใจทั�วประเทศ และ
บทที� 4 สถานการณ์เลวรา้ยที�สดุ โดยเนื�อหาในแต่ละบทมรีายละเอียดเกี�ยวกับ AI หรอื
ป�ญญาประดิษฐทั์�งในแง่นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละแง่สงัคมไวอ้ยา่งที�นา่สนใจ

by Librarian

โนริกะ อาราอิ (ผูเขียน). (2564). ฉลาดกวา AI. (AI vs. kyoukasho ga yomenai kodomotchi). อาคิรา รัตนาภิรัต (ผูแปล). 
         กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินทต้ิง แอนดพับลิชช่ิง.

เลขหมูห่นังสอื Q 335 อ27 2564 
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Call Number Q 335 Im7 2022

S. Balamurugan, Sonal Pathak, Anupriya Jain, Sachin Gupta, Sachin Sharma, and Sonia Duggal. 
        (eds.). (2022). Impact of artificial intelligence on organizational transformation. Hoboken, 
        NJ: Wiley.

  พ่ี ไ ก่   กนกวรรณ จันทร บรรณารักษ์ชํานาญการ 

การอ้างอิง

Citation

จองหนงัสอื

จองหนังสอื

https://lib-search.nida.ac.th/permalink/f/1lnpljf/ALEPH_MONO000211714
https://lib-search.nida.ac.th/permalink/f/1lnpljf/ALEPH_MONO000211714
https://lib-search.nida.ac.th/permalink/f/1lnpljf/ALEPH_MONO000214928
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Database Update

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการ
เป�นฐานข้อมูลที�เชื�อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และแนวโน้ม

       ของโลกกฎหมายในป�จจุบัน

          ระยะเวลาทดลองใช:้   ตั�งแต่บัดนี� – 29 กุมภาพันธ ์2567

ครอบคลมุเนื�อหาต่าง ๆ  ที�หลากหลาย ใชไ้ดท้กุสาขาวชิา
ม ีe-book มากกวา่ 35,000 รายชื�อ จากสาํนกัพมิพม์หาวทิยาลัยที�ดทีี�สดุใน
โลกกวา่ 90 แหง่ทั�วโลก เชน่ Oxford University Press, Princeton
University Press, Cambridge University Press, MIT Press,
University of California Press, McGill-Queen’s University Press
และอื�น ๆ  อีกมากมาย

               ระยะเวลาทดลองใช:้    ตั�งแต่บดันี� – 29 กมุภาพนัธ ์2567

ฐานขอ้มูลสถิติและบทวเิคราะหส์ถิติของอุตสาหกรรมที�ใชเ้พื�อสนบัสนนุการวจิยัและ

ศึกษาแนวโนม้ของตลาดและอุตสาหกรรม ขนาดตลาด เพื�อเขา้ใจในแนวทางการ
แขง่ขนัในตลาด ขอ้มูลภาพรวม การคาดการณ ์แนวโนม้

รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลที�เชื�อถือไดก้วา่ 22,500 แหล่ง

นาํเสนอขอ้มูลในรปูแบบที�หลากหลาย อาทิ สถิติตัวเลข กราฟ หรอื

        การวางแผนเชงิกลยุทธ ์

        และการวเิคราะหใ์นมติิและหวัขอ้ต่าง ๆ 

       จากมากกวา่ 50 ประเทศทั�วโลก 

        อินโฟกราฟ�ก สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลทั�งในรปู PDF, Excel, PNG   
        และ Powerpoint เพื�อความสะดวกในการนาํไปใชง้าน

               ระยะเวลาการทดลองใช:้     
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ฐานขอ้มูล ทดลองใชฟ้รี

3. ฐานขอ้มูล EBSCO eBooks University Press Subscription Collection

2. ฐานขอ้มูล Legal Source ฐานขอ้มูลสาขาวชิากฎหมาย

  1. ฐานขอ้มูล statista 

 Legal
  Source 

 EBSCO eBooks 
University Press Subscription 

Collection

ตั�งแต่บดันี� – 170เมษายน02566

ใชภายในเครอืขายนดิา ภายนอกเครอืขายเชือ่มตอ NIDA VPN


