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  ข่าวบรรณสารฉบับนี้ยังคงติดตามความคืบหน้า
ของระบบห้องสมุด E-library ที่ดําเนินการปรับปรุงทั้ง
ทางกายภาพ และระบบอยู่ในขณะนี้ จึงขอนําภาพความ
คืบหน้าบางส่วนมาให้ชมกนัสักเล็กน้อยนะคะ 
 Digital Bookshelf  โฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม
ในคอนเซปต์ Turn to Nature ด้วยหน้าจอการสืบค้น ที่
แขวนติดอยู่บนต้นไม้ในสี Earth Tone ด้วยสีสันแห่ง
ธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา หน้าจอสามารถ
ปรับระดับข้ึน-ลง ได้ตามความความสูงของผู้ใช้บริการ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในระหว่าง
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ต้นไม้มีลักษณะแผ่
กิ่งก้านสาขาอย่างสง่างาม  เฉกเช่นเดียวกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจาก NIDA ที่นําความรู้ความสามารถ 
ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาประเทศชาติ ตามสาขา
อาชีพ ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มภาคภูม ิ 
 ระบบนี้ติดต้ังและให้บริการบริเวณชั้น 2-4  โดย
ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น 
บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุ 
เป็นต้น ทั้งที่เป็นตัวเล่มและฉบับออนไลน์ 



 

 

       
    
 
Calendar 

พฤษภาคม 2561 
 
14 พ.ค. เปิดบริการพิเศษในวันพืชมงคล เวลา 09.00-17.00 น. 
29 พ.ค. เปิดบริการพิเศษในวันวิสาขบูชา เวลา 09.00-17.00 น. 

Living Room 

26 มี.ค. 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินํา Dr.Costas 
Tsatsoulis คณบดี จาก College of Engineering และ 
Dr.Armin Mikler อาจารย์สาขาวิชา Computer Science 
and Engineering จาก University of North Texas 
ประเทศสหรฐัอเมริกา เย่ียมชมห้องสมุด  

 30 มี.ค. 2561 สํานักวิจัยนําผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 85 คน เข้าชม
ห้องสมุด 

 23 มี.ค. 2561 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศนํานักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น
เย่ียมชมห้องสมุด 

 25 เม.ย. 2561 Dr.Kee-Seo Yoo, คณบดี จาก School  
of Management & Economics, Handong Global 
University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 



 

 

Database Update 

   

เป็นฐานข้อมูลวารสารด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ศลิปะ และสาขาอื่น ๆ ประกอบด้วย วารสารทั้งหมด 

17,000 ช่ือเรื่อง และให้บริการฉบับเต็มมากกว่า 8,000 ช่ือเรื่อง 



 

 

Database Update 

   

เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search 
Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาช้ันนําระดับโลก รวมวารสารทาง
วิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน วีดิโอ และสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ เช่น 
กฎหมาย คณิตศาสตร์ สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา การศึกษา 
ดาราศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และอื่น ๆ 
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หน้าจอน้ีจะปรากฏ
ที่มุมล่างซ้าย 

คลิกเลือก 8 
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Tips & Tricks 
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หน้าจอน้ีจะปรากฏ
ที่มุมล่างซ้าย 

คลิกเลือก 6 



 

 

   ในวาระครบรอบ 10 ปีของหอจดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลุม่งาน      
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สํานักบรรณสารการพัฒนา ได้จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ จงึได้จดัการบรรยายพิเศษ เรือ่ง การบรหิาร
จดัการหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ในองค์กรขึ้น โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ คือ รศ.ดร. สมสรวง พฤติกุล 
บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุในองค์กร” และคุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อํานวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ห่งชาติบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในองค์กร” ในวันอังคาร  
ที่ 12 มถิุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3001 ช้ัน 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ โดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง  
โทร. 02-7273760 

 
 
 
 
 

Activity DD 



 

 

ภักดี รัตนมุขย์. (2560). Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน ดิสทรีบิวเตอร์.  
HD 85 .T5 ภ111 2561   

 
  หนังสือเล่มน้ีได้ตอบโจทย์ทุกคําถามที่เก่ียวกับ “ประเทศไทย 4.0” 
และประเทศไทยได้ก้าวผ่านยุคของ 1.0, 2.0 และ 3.0 มาอย่างไร และจะ
ก้าวข้ามผ่านไปได้หรือไม่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของ
ตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรอืสถานประกอบการของตนได้ จึงเหมาะอย่าง
ย่ิงสําหรับ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองคก์ร เพ่ือปรับตัว  
และรู้เท่าทันแผนยุทธศาสตรช์าติ ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปี
ขา้งหน้า ในส่วนของนักเรียน นิสิตนักศึกษา อ่านเพ่ือเป็นความรู้เพ่ือใช้    
ในการสอบในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่สอบในภาคเรียน สอบเลือ่นช้ัน และสอบ
บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่นําข้อมูลเก่ียวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุค 4.0 ไปใช้ประกอบการออก
ข้อสอบ และสามารถนําความรู้ที่ได้น้ีไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ      
การทํางานในอนาคตต่อไป   

Recommended Books 

Somani, Arun K. & Deka, Ganesh Chandra (Eds.). (2018). Big data analytics: Tools and 
technology for effective planning. Boca Raton: CRC Press.  

 QA 76.9 .B45 B4801 2018 
 
  The proposed book will discuss various aspects of 
big data Analytics. It will deliberate upon the tools, 
technology, applications, use cases and research      
directions in the field. Chapters would be contributed 
by researchers, scientist and practitioners from various 
reputed universities and organizations for the benefit of 
readers. 



 

 

Top 5 Popular books on Mar-Apr 2018 

     การจัดการการเงิน   
     (Essentials of Financial Management)  
       โดย Eugene F. Brigham  
      แปลและเรียบเรียงโดย อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา 
      HG 4026 บ17ก 2559 
 
     Barron’s Essential Words for the TOEIC  

     By Lin Lougheed  
     PE 1128 L929ba 2014  
 
 

     คณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตรเ์บ้ืองต้น   
      โดย สมนึก ทับพันธุ์ 
      HB 135 ส16 2551   
 
 
     Barron’s TOEIC Practice Exams : with MP3 CD 
      By Lin Lougheed  
      PE 1128 L929br 2014  
 
 
     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนากฎหมาย 
     ป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
     (ระยะที่ 2) 
      โดย วันชัย รุจนวงศ์ และคณะ 
      K 5250 ว115 2548  

Hot Items in the Library 


