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  ข่าวบรรณสารฉบับนี้ขอติดตามความกา้วหน้าการปรับปรุง
ห้องสมุด ซ่ึงได้เปิดใช้พ้ืนที่บางส่วนแล้ว ขณะน้ีกําลังทดสอบการใช้
งานระบบ E-Library บางส่วน และพรอ้มให้บริการแบบเต็มรูปแบบ      
ณ บริเวณชั้น 2 ในเร็วๆ นี ้โดยมีทั้งหมด 3 โซน ดังนี้ค่ะ 
 1. Digital Zone เป็นพ้ืนที่ให้บริการ iPad บริเวณที่นั่ง ซ่ึง
ขณะน้ีได้เปิดใช้พ้ืนที่นั่งแล้ว ส่วนบริการ iPad จะตามมาในเรว็ๆ นี้
ค่ะ 
 2. Co-working Space เป็นพ้ืนที่ใช้งานร่วมกัน โดยมีปล๊ักต่อ
สายไฟฟ้า และ Port USB ชาร์จ ให้อํานวยความสะดวก โดยเปิดให้
ใช้บริการแล้วต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  3. Digital Bookshelf จอสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด โดยการแสดงปกหนังสือ พร้อมตัวอย่าง 10 หน้าแรก ซ่ึงมี
ให้บริการตามช้ันต่างๆ ทุกชั้น โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี ้



 

 

       
    
 
Calendar 

5 ธ.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 หรือ วันพ่อแห่งชาติ 
10 ธ.ค. เปิดบริการพิเศษเวลา 09.00-17.00 น. 
29 ธ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดเทศกาลปีใหม ่
30 ธ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดเทศกาลปีใหม ่
31 ธ.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดเทศกาลปีใหม ่

Living Room 

  17 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจํานวน 
48 คน จาก Postgraduate College of Administration Bina 
Taruna Gorontalo อินโดนีเซีย เข้าเย่ียมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ 

 

  5  กันยายน 2561 Professor Tek Nath Dhakal 
อาจารย์จาก Central Department of Public Administration, 
Tribhuvan University ประเทศเนปาล และผู้ติดตามเข้าเย่ียมชม
ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ 

  12 ตุลาคม 2561 Mr.Joseph E.Bishop จาก Faculty of 
Business, Law and Politics, University of Hull สหราช
อาณาจักร เข้าเย่ียมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ 

  26 กันยายน  2561 อาจารย์ และ นักศึกษาจาก Sydney 
Business School ประเทศออสเตรเลีย เข้าเย่ียมชมห้องสมุด
อาเซียน ถนัดคอมันตร์ 
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  สําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ห้องสมุดได้จัดบริการ
ให้คําแนะนําการใช้งานระบบ e-Thesis เบ้ืองต้น การจัดรูปแบบ  
การอ้างอิงทางบรรณานุกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและใช้
ระบบ e-Thesis ได้ถูกต้องย่ิงข้ึน เปิดบริการ ณ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ 
ชั้น 2 เคาน์เตอร์คลินิกวิทยานิพนธ์ สอบถามได้ตามวันและเวลาข้างต้น
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Database Update 

http://library.nida.ac.th >> e-Resources >> e-Theses 
 
1.  ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) 

Provides the world’s most comprehensive collection of dissertations and theses from    
around the world, spanning from 1743 to the present day and offering full text for graduate 
works added since 1997. It contains new international dissertations and theses both in     
citations and in full text. (Subscribed by Office of the Higher Education Commission) 

 
 

 
2. EBSCO Open Dissertations 

Includes the content from American Doctoral Dissertations. It is a free database with        
records for more than 800,000 electronic theses and dissertations from around the world. 

 
 
 
 
3. Thai Digital Collection 

Contains Thai theses, dissertation, research and articles from Thai universities both in Thai 
and English. 

 
 

 

4. NIDA ๑NE SEARCH  (http://library.nida.ac.th) 
 Provides full text access to theses and dissertations completed by  NIDA students. 



 

 

ชื่อเรื่อง : หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับผู้เรียนชาวไทย 
ผู้แต่ง : ฟุคาซาวะ, โนโซมิ ; โกโต, ฮิโรกิ ; นรนีชุ ดํารงชัย 
สํานักพิมพ์ : สํานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
ปีพิมพ์ : 2561  
จํานวนหน้า : 119 หนา้ 
ราคา : 150 บาท 
เนื้อหาโดยสังเขป 
      หนังสือเล่มนี้เขยีนขึ้นสําหรับผู้ที่เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาญีปุ่่นได้ใน
ระดับหนึ่ง แตย่งัขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ทัง้การ
เขียนจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การเขยีนเอกสาร การทําไฟล์เพือ่ใช้ในการนําเสนอ 
ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยภายในตําราเล่มนี้ จะเริ่มต้นจากการแนะนําวธิีการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นใน
คอมพิวเตอร์ วธิีการสืบค้นและบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาญี่ปุน่ จากน้ันจะเป็นการอธิบายถงึแนวทางและเคล็ดลับใน
การพิมพ์ ตลอดจนมารยาทและข้อควรระวัง ในกรณทีี่ต้องการเขียนเอกสารเพือ่จุดประสงค์ต่างๆ รวมถงึการทาํ
ไฟล์เพื่อใชใ้นการนําเสนอ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นการแนะนําแนวทางในการรกัษาความปลอดภัยทางข้อมูล และ
จริยธรรมสารสนเทศในกรณทีี่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและนําเสนอข้อมูล โดยในแต่ละส่วนจะมีแบบฝึกหัดให้
ผู้อ่านได้ลองปฏิบัติตามคําอธิบายที่มีในตํารา เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความเคยชินในการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่เขียนภาษาญีปุ่่นในที่สุด 
 
ชื่อเรื่อง : การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ ์ 
    (Strategic Compensation Management) 
ผู้แต่ง : กัลยาณ ีเสนาสุ 
สํานักพิมพ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ  
        สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปีพิมพ์ : 2560 
จํานวนหน้า : 564 หนา้ 
ISBN : 9789742319335 
ราคา : 300 บาท 
เนื้อหาโดยสังเขป 
     “การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์” เล่มนี้ ประกอบด้วยทฤษฎี 
แนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบรหิารค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการดําเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึง่นอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นและแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ค้นคว้า
เพิ่มเติมอยา่งหลากหลายแล้ว ตําราเล่มนี้ยงัมีโจทย์คําถามและกรณีศึกษาให้ผู้อ่านได้ทดลองฝึกคิดในการหาคําตอบ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิง่ขึ้น ทัง้นี้ด้วยความเช่ือของผู้เขียนที่วา่ การออกแบบและการจัดการระบบ
ค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถสรา้งระบบค่าตอบแทนทีม่ี
ประสิทธิภาพและความยุตธิรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างองค์กรและสังคมทีย่ั่งยืนต่อไป 

Books for Sale 



 

 

สุรพงค์ เอ้ือวฒันามงคล. (2561). การทําเหมืองข้อมูล = Data mining. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  QA 76.9 .D343 ส47 2561 

 
  ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่ง
สําคัญเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การเรียน
รู้ตัวแบบตัดสินใจจากข้อมูลที่เรียกว่า “การทําเหมืองข้อมูล” จึงมีการทํา
อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน หนังสือเล่มน้ีจะอธิบายขบวนการการ
เรียนรู้ตัวแบบดังกล่าว โดยจะครอบคลุมขั้นตอนวิธีที่สําคัญของการทํา
เหมืองข้อมูล เช่น การเตรียมและแปลงข้อมูล การสํารวจข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบการจําแนกประเภทข้อมูล การตรวจจับ
ข้อมูลที่มีความผิดปกติ เป็นต้น เหมาะสําหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาการทําเหมืองข้อมูลสําหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการทําเหมืองข้อมูล
แก่ผู้ที่ทํางานในด้านน้ี หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

Recommended Books 

Kannapha Amaruchkul. (2018). Revenue optimization models. Bangkok: National  
 Institute of Development Administration Press.  HD 60.7 K133 2018  

 
  Addressing an emerging course in Revenue Management, 
this textbook covers the basic quantitative models in revenue 
management (RM) and price optimization. Having grown out of 
Operations Research, RM is now at the forefront of the pricing 
innovation. The text introduces the reader to the key concepts 
in RM practices, such as capacity control and overbooking, and 
presents important prescriptive analytics models for pricing 
strategy. Numerous examples are provided to help the reader 
understand the concepts and apply the models in order to 
improve business decisions and gain competitive advantages. 
These examples illustrate the industrial applications of RM, 
e.g., in airlines, hotels, and car rental agencies. This textbook 

has been compiled in such a way as to offer an appropriate balance between theoretical and 
practical aspects of the field. 



 

 

Top 5 Popular books on Sep-Oct 2018 

     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย  
     กลุ่มวิชาที่ 2-4 
       โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
      HG 4514 ซ32 2549 
 
     การจัดการการเงิน (Fundamentals of financial 
     management) 

     โดย บริกแฮม, ยูจีน เอฟ 
     HG 4026 บ17 2544 
 
 

     คณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตรเ์บ้ืองต้น 
      โดย สมนึก ทับพันธุ์ 
      HB 135 ส16 2551 
 
   
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
     (Human resource development) 
      โดย สุจิตรา ธนานันท์ 
      HF 5549 ส42ก 2550 
 
     TOEFL iBT : Internet -based test 
      By Sharpe, Pamela J. 
      PE 1128 Sh24t 2010 

Hot Items in the Library 


