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  สวัสดีปหีนูทอง      

ท่านผู้อ่านค่ะ ข่าวบรรณสาร 

ฉบับนี้ก้าวสู่ปทีี่ 10 แล้วนะคะ 

เวลาผ่านไปไวอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราส่งต่อข่าวสาร

ข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมดุมาอย่าง

ยาวนานถึง 1 ทศวรรษแล้ว ทุกข้อมูลข่าวสาร      

ทุกภาพ ทุกกิจกรรม ทุกเร่ืองราว เรากลั่นกรอง 

ร้อยเรียง พิถีพิถันเพ่ือน าเสนอส่ิงที่ดทีี่สุดใหก้ับ

ผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย 

ห้องสมดุนดิ้าของเราก็เติบโต และเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา ตามพฤตกิรรมการใช้ห้องสมดุที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการในยุคที่ห้องสมดุไม่ได้

เปน็เพียงแหล่งจัดเก็บและใหบ้ริการข้อมูลหนังสือ

ต้นฉบับอีกต่อไป ผู้ใช้บริการไม่ได้ตอ้งการแค่อ่าน

หนังสือ แต่ตอ้งการพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ  

โดยห้องสมุดส่งเสริม และสนับสนุนในทุกกิจกรรม

การเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ 

2 และ 3 มกราคม 2563 ที่ผา่นมาสถาบันฯ มีพิธี

ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ห้องสมดุเปดิให้ใช้พ้ืนที่ฟรีส าหรับบุคคลภายนอก 

เพ่ือให้ญาติ และผู้ตดิตามบัณฑิตได้ใช้บริการฟรี 

เปน็สถานที่ถ่ายภาพสวย ๆ เก๋ ๆ เปน็ที่พักของญาติ

และผู้ตดิตาม และพ้ืนที่รับชมการถ่ายทอดสดพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรจากหอประชมุใหญ่ และ  

นี่เปน็เพียงบทบาทหนึ่งจากทัง้หมดของหอ้งสมดุที่

ส่งต่อบริการดี ๆ สู่ผู้ใช้บริการ และเรายังคงมุ่งมั่น

สรรสร้างบริการที่ดีอื่น ๆ ตอ่ไป เพราะ “คุณ” คือ 

“คนส าคญั” ที่ควรค่าจะได้รับส่ิงดี ๆ จากเราค่ะ  



ปฏทิินหอ้งสมุด 

2-3 ม.ค. เปิดบริการพิเศษเนื่องในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

  เวลา 08.00-19.30 น. 

10 ก.พ. ปิดบรกิารเนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 

30 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอดตีอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์น านักศึกษาเก่าและ

นักศึกษาปจัจุบันจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้า

ร่วมงาน Home Coming 

Day เย่ียมชมห้องสมดุ 

13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารจาก Guangxi     

University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเย่ียมชม

ห้องสมดุ 

16 ธันวาคม 2562 คณะจาก Huaihua University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเย่ียมชม

ห้องสมดุ 

ห้องรบัแขก 



ฐานข้อมลู GALE eBOOK เปน็ฐานข้อมลูสหสาขาวชิาทีม่คีณุสมบตัโิดดเดน่ ดงันี้ 

 * ใช้งานได้ไม่จ ากดัจ านวนผู้ใช ้

 * ใช้งานได้พร้อมๆ กัน ไม่ตอ้งรอยืม-คืน 

 * ดูเอกสารฉบับเต็มไดท้ั้งรูปแบบ HTML และ PDF 

 * ท า Highlight หรือเพ่ิมโน้ตเนื้อหาได ้

 * ปรับขนาดตัวอักษรของเนื้อหาได ้

 * สร้างบรรณานุกรมอัตโนมตัิได้รวดเร็ว 

 * น าบรรณานุกรมไปใช้งานกับ EndNote ได ้

 * ดาวน์โหลดเนื้อหาไดอ้ย่างสะดวก 

 * ส่งออกเนื้อหาผ่านทาง E-mail ได ้

 * ดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่อ่านในรูปแบบ MP3 ได้ 

 * ใช้งานภายนอกเครือข่ายได้ ผ่าน E-mail ของสถาบัน 

 * เชื่อมต่อระบบ Cloud เพ่ือส่งออกเนื้อหาไปยัง Google Drive และ Microsoft OneDrive ได ้

www.galepages.com/thnida 



สิทธ์ิการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด 

Tips & Tricks 

ประเภท  

ยืม

หนังสือ

/ เล่ม  

ห้อง

ค้นคว้า  

ห้อง 

Common  

room 

ห้อง

มัลติ    

มีเดีย  

Locker  ยืม

ระหว่าง

ห้องสมดุ  

Login 

Internet  
VPN  E-

Thesis  
End-

Note  

บัตร

สมาชิก  

BDRS  

นักศึกษาใหม่    *  *      Free  

นักศึกษา ป.เอก  20 1 วัน         Free  

นักศึกษา ป.โท  14 2 ชม.         Free  

อาจารย์  45 2 ชม.         Free  

นักวิจัย 45 2 ชม.         Free  

บรรณารักษ์  45 2 ชม.         Free  

นักเอกสารสนเทศ  45 2 ชม.         Free  

เจ้าหน้าที่  14 2 ชม.         Free  

บุคลากร         

สายสนับสนุน  
14 2 ชม.         Free  

ศิษย์เก่า  *      * *   
* ตลอด

ชีพ  
 

หมายเหตุ :   *  ตามสิทธ์ิของประเภททีร่ะบุเท่านัน้ 



ปยิะ นากสงค์, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, มณีนชุ สมานหมู่ และกัมพล ชมภูทิพย์, บรรณาธิการ. (2562).     

รวมเทคนิค Facebook เพ่ิมยอดให้ปัง. กรุงเทพฯ: รีไวว่า. HF 5415.1265 ร17 2562  

หนังสือ “รวมเทคนิค Facebook เพ่ิมยอดให้ปัง” เล่มนี้ เป็นการอัพเดทเทคนิคการขาย

ใน Facebook ล่าสุด มีการใช้ Chat Bot ช่วยโต้ตอบลูกค้าอัตโนมัติ ครบสูตรการใช้

หน้าเพจของผู้ขาย การต่อยอดธุรกิจ การขยายฐานลูกค้า และการปั่ นยอดขายให้ก้าว

กระโดด ซึ่ง “Facebook” หนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวมผู้คน ส าหรับ

ค้นหา ติดตามข่าวสาร พูดคุยกับเพ่ือน รวมไปถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้โดยการเปิด

ร้านขายสินค้า ที่มีความพร้อมในการจับจ่ายซื้อของเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีความ

สะดวกในการใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนแอพพลิเคชันมือถือ โดยเนื้อหาจะเป็น

การแนะน าเทคนิค การเริ่มต้นขายสินค้าบนเฟซบุ๊ก ตั้งแต่การค้นหาของขาย การสร้าง

เพจ การปรับแต่งร้านค้าเพ่ือให้เลือกซื้อสินค้าได้สะดวก การสร้างระบบตอบรับอัตโนมัติ

รูปแบบต่าง ๆ การลงโฆษณา การเพ่ิมยอดขาย ตลอดไปจนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ขาย

ควรรู้  

Galloway, Scott. (2018). The four: The hidden DNA of Amazon, Apple,                    

Facebook, and Google. New York: Portfolio/Penguin. HD 9999 .I492 G138 2018  

Amazon, Apple, Facebook, and Google are the four most influential companies on  
the planet. Just about everyone thinks they know how they got there. Just about 
everyone is wrong. 
For all that’s been written about the Four over the last two decades, no one has    
captured their power and staggering success as insightfully as Scott Galloway. 
Instead of buying the myths these companies broadcast, Galloway asks fundamental 
questions. How did the Four infiltrate our lives so completely that they’re almost 
impossible to avoid (or boycott)? Why does the stock market forgive them for sins 
that would destroy other firms? And as they race to become the world’s first trillion-
dollar company, can anyone challenge them? 
In the same irreverent style that has made him one of the world’s most               

celebrated business professors, Galloway deconstructs the strategies of the          

Four that lurk beneath their shiny veneers. He shows how they manipulate the fundamental                                     

emotional needs that have driven us since our ancestors lived in caves, at a speed and                           

 scope others can’t match. And he reveals how you can apply the                                         

  lessons of their ascent to your own business or career.  



Top 5 Popular books on Nov-Dec 2019 

การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมส าหรับองค์การในอนาคต  

นพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  

HD 58.8 ท36ก 2561 

CISA 1 Workbook: คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลยกลุ่มวิชาที่ 2-4  

สถาบันพัฒนาความรูต้ลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

HG 4514 ซ32 2549 

Barron’s TOEIC practice exams: with MP3 CD 

Lin Lougheed 

PE 1128  L929br 2014 

การบริหารโครงการ: แนวทางปฏิบัติจริง (Project management) 

วิสูตร จิระด าเกงิ 

HD 69 .P75 ว38ก 2552 

คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

สมนึก ทับพันธุ ์

HB 135 ส16 2551 



  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ย่ังยืนและเศรษฐกิจ

พอเพียง และ ส านักบรรณสารการพัฒนา ร่วมกนัจัด

งานเสวนา Sufficiency Talk Series “20 ป ี

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยจดัเสวนา 2 วัน คือวันพุธที ่

18 ธันวาคม 2562 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับนิดา้” 

และวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 หัวข้อ “กาแฟ

ดอยช้าง: ชุมชนพอเพียง” เวลา 9.00-12.00 น. ณ 

มุมเศรษฐกิจพอเพียง ช้ัน 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับ "หนังสือสืบสานสู่ปฏิบัติ" และ

ของที่ระลกึบริเวณจุดลงทะเบียน และพิเศษส าหรับ   

ผู้ลงทะเบียน 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์    

Coffee Coupon เพ่ือน าไปแลกรับเครื่องดืม่ฟรี       

1 แก้ว จากร้าน 3’Or Coffee ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ

ห้องสมุดค่ะ 

  วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 งาน Sufficiency 

Talk Series หัวข้อ "นิด้ากับเศรษฐกิจพอเพียง" 

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จริายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 

ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี เปน็วิทยากร และ         

ดร.ปรียานุช ธรรมปยิา เปน็ผู้ด าเนินรายการ 

  นอกจากนี้ ส านักบรรณสารการพัฒนา       

ยังได้จัดพิธเีปดิ Digital Zone โดยมี รศ.ดร.จิราย ุ      

อิศรางกรู ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน และคณะ

ผู้บริหารเปน็ผู้ตัดริบบ้ินเปดิ Digital Zone อย่างเปน็

ทางการด้วยค่ะ 



  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 บุคลากรส านักบรรณสาร

การพัฒนา เข้าร่วม Workshop หัวข้อ Design     

Thinking for Creating Innovations and Creativity 

วิทยากรโดย นายสุธีร์ พรหมเสนะ นักศึกษาปริญญาเอก 

Ph.D. Candidate in the Major of MIS คณะ

บริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 

ผู้อ านวยการส านักบรรณสารการพัฒนา กล่าวเปดิงาน

และร่วมกิจกรรม 

 กิจกรรมนีไ้ด้เสริมสร้างความคิดสรา้งสรรค์ในงาน

ห้องสมุดในหลายๆ งาน ซึง่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้

น าเสนอไอเดีย และมุมมองใหม่ของห้องสมุด สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้และต่อยอดในงานห้องสมุดไดเ้ปน็อย่างดี 



  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปน็เจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทกึ

ข้อตกลงเครือข่ายความรว่มมือห้องสมุดด้านประกนั

คุณภาพการศึกษา รอบปทีี่ 7 ระหว่าง ดร. อภิรดี 

อ านรรฆมณี ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม, นางวนิดา ศรีทองค า ผู้อ านวยการส านัก 

หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.เอกรนิทร์  

ยลระบิล ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ผศ.นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี-  

นครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจรญิสิน 

ผู้อ านวยการส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปน็เครือข่ายความร่วมมือ

ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการของห้องสมุด ณ ห้องบอร์ดรูม ช้ัน 14 

อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรปีทุม (บางเขน)                   

(ภาพจากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 

  ผลจากความร่วมมือข้างตน้ท าให้เกิดข้อตกลง

ในการเข้าใช้พ้ืนทีร่ะหว่างหอ้งสมุดได้ฟรี โดยสมาชกิ

ห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง น าบัตรสมาชิกมาแสดงตนเพ่ือเข้า

ใช้ห้องสมุดในเครือข่ายไดท้ันที 



วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้มีพิธีเปดิ Digital Zone อย่าง

เปน็ทางการ โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

นายกสภาสถาบัน และคณะผู้บริหารให้เกียรติเปน็ประธาน

ตัดริบบ้ิน ในโซนนี้จะมีจอ Digital Bookshelf ในธีมต้นไม้

แห่งปญัญาการเรียนรู้ (Wisdom Tree) เพ่ือให้บริการ

สืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดทั้งหมดด้วยระบบสัมผัส 

(Touch Screen) จ านวน 6 จอ และโซนด้านในจะเปน็พ้ืนที่

ให้บริการ iPad ประจ าทีน่ัง่ จ านวน 20 เครื่อง ให้บริการ 
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