
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 
“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 
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    สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ ข่าวบรรณสารของเราก้าวมาสู่ปีที่ 9 แล้วค่ะ 
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีติดตามข่าวสารจากห้องสมุดมาโดยตลอด เรามุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ผู้ใชจ้ะได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด ในปีใหม่นี้นอกจากระบบ e-Library ใหม่ที่ได้เปิดใช้บางส่วนไปแล้วนั้น ห้องสมุดยัง
ได้ต้อนรับผู้อํานวยการคนใหม่ด้วย คือ รศ.ดร. สรศาสตร์  สุขเจริญสิน ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่มี
ความเช่ียวชาญหลากหลายจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  ซ่ึงท่านจะนําพา และพัฒนา
ห้องสมุดไปในทิศทางใดต่อไปต้องติดตามข่าวบรรณสารนะคะ  

รศ.ดร. สรศาสตร์  สุขเจริญสิน  
ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา 

ตําแหน่งปัจจุบัน :                                                                                            
 ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  
ประวัติการทํางาน :                                                                                           
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ผู้อํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 ผู้อํานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
 ผู้อํานวยการร่วมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
 
รางวัลท่ีเคยได้รับ :                                                                                           
 รางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ด้านการเรียนการสอน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

 

       
    
 
Calendar 

1 ม.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 
13-20 ก.พ. ปิดบริการเน่ืองจากบุคลากรสัมมนาประจําปี 

LIVING ROOM 

29 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร Banking Institute (BI) จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เย่ียมชมห้องสมุด 

3 ธ.ค. 2561 Asst.Prof.Dr.Aftab Ahmed และ 
Asst.Prof.Dr.Ghulam Ali Buriro ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ 
จาก University of Sindh สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เย่ียมชม
ห้องสมุด 

20 พ.ย. 2561 อาจารย์จาก Bond University ประเทศ
ออสเตรเลีย เย่ียมชมห้องสมุด 

20 ธ.ค. 2561 Dr.Jinwon Ahn และ Director, Unesco UNITWIN 
Projects จาก Handong Global University สาธารณรัฐเกาหลี
เย่ียมชมห้องสมุด 



 

 

  เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของนิด้าทุกท่านเลือก
ซื้อเลือกหาหนังสือดีๆ ราคาย่อมเยา ได้ในงาน NIDA Book Fair 2019 
วันที่ 15-19 มกราคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น L อาคารบุญชนะ อตัถากร  
เวลา 8.30-16.30 น. รับส่วนลดหนังสือในงาน และสามารถเสนอซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุดได้ โดยกรอกแบบฟอร์มที่บูธหนังสือทุกร้านค่ะ 

Activity DD 



 

 

Mobile Library 



 

 

   สํานักบรรณสารการพฒันารับนักศึกษาฝึกงานจาก 2 สถาบันการศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย นักศกึษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ฝึกงานระหว่างวนัที่ 6 ธันวาคม 2561 – 22 มีนาคม 2562 จํานวน 2 ท่าน  และนักศึกษา
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกงานระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 26 กุมภาพันธ ์2562 
จํานวน 2 ท่าน 

Pr essional Experience 

มารินี บันนาพงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ฮัสลีนา แมทาลง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อธิษฐาน ชัยไพบูลย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อัสมา ไทพิทักษ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 

 

Database Update 

ฐานข้อมูลทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมการศกึษาบอกรบั 



 

 

Database Update 

ฐานข้อมูลท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตรบ์อกรบั 



 

 

 

  การจอง (Hold Request) หมายถึง การจองทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ค้นหาและนํามาเตรียมไว้ให้ยืม เป็นบริการให้จองทรัพยากรของห้องสมุดท้ังท่ีเป็น
สิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และจองทรัพยากรได้ทุกสถานะ (Status) จํานวน 6 รายการ 
ได้แก่  
 

 
 ทรัพยากรท่ีมีการจอง เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบรายงานจากระบบวันละ 3 คร้ัง 
 กรณี อยู่บนชั้น เจ้าหน้าท่ีจะค้นหาและนํามาไว้บนชั้นจอง (On Hold) ท่ีบริการ    
ยืม-คืนชั้น 2 เพื่อเตรียมพร้อมให้ยืม  
 กรณี ถูกยืม ถูกจองแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ส่งซ่อม และหาไม่พบบนชั้น เม่ือ
ได้รับทรัพยากรและทรัพยากรพร้อมให้ยืมแล้วระบบจะส่ง email แจ้งให้ทราบ โดย
ทรัพยากรพร้อมยืมจะเก็บไว้บนชั้นจอง (On Hold Shelf) เป็นเวลา 7 วัน ยกเว้น ผู้ใช้ 
(Users) ท่ีเป็นบุคลากรของสถาบันฯ เจ้าหน้าท่ีจะบริการจัดส่งให้ท่ีหน่วยงาน (บริการ 
BDS: Book Delivery Service วนัละ 4 รอบ เวลา 9.00, 11.00, 14.00, 15.30)  
 

Tips & Tricks 

Status หมายถึง 
On Shelf อยู่บนช้ัน 
18/01/19 (แสดงวันกําหนดส่งหนังสือที่ถูกยืม) ถูกยืม 
Request 1 request(s) of 1 items ถูกจองแล้ว 
In Process อยู่ระหว่างดําเนินการในงานจัดหา 
Catalog Shelf อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดหมวดหมู่หนังสือ 
In Cataloging อยู่ระหว่างการจัดส่งมาให้งานบริการ 
In Repair ส่งซ่อม 



 

 

 
 

 
เข้าเว็บห้องสมุด http://library.nida.ac.th สืบค้นข้อมลู เลือกรายการที่ต้องการจองแล้วทําตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 
1. คลิก Locations/Request 
2. คลิก Sign in to request (ID No. คือ รหสันักศึกษา เลขบัตรประชาชน; Pin คือ 1234 

(ผู้ใช้ขอเปลี่ยนได้โดยแจ้งที่เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน)  
3. คลิก Hold 
4. หน้าจอปรากฏคําว่า Action Succeeded หมายถึง จองได้เรียบร้อยแล้ว 
5. คลิก Sign out  

1 

2 

Tips & Tricks 
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Tips & Tricks 



 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลการจอง สามารถตรวจสอบสถานะการจอง (Status) ได้จากหน้าเว็บไซต์
ห้องสมุดตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. คลิก Sign in เข้าระบบ 
2. คลิก My Account 
3. คลิก Requests 
4. ตรวจสอบสถานะ (Status)  
 - In process หมายถึง ยังไมพ่ร้อมให้ยืม 

   - On hold until: 11/01/19 หมายถึง หนังสือพร้อมให้ยืมและห้องสมุดจะเก็บไว้บนช้ันจอง
ถึงวันที่ 11/01/19 (7 วัน)  

1 

2 

3 4 

Tips & Tricks 



 

 

แท็ปสก็อตต์, ดอน, และแทป็สก็อตต์, อเล็กซ์. (2560). Blockchain เปลี่ยนโลก [Blockchain revolution] 
(พรศักด์ิ อุรัจฉทัชัยรัตน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ดิไวน์ แมจิก. HG 1710 ท75 2560  

 
  “Blockchain” เป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปส่งเสริมบิทคอยน์ได้อย่างลึกซึ้ง 
ทรงพลัง และมากกว่าน้ันคือบัญชีธุรกรรมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่ไม่มี
ใครสามารถควบคุมมันได้อย่างแท้จริง ทําให้ทุกคน ทุกองค์กร ทํางานร่วมกัน
ได้อย่างโปร่งใสและน่าเช่ือถือ หนังสือเล่มน้ีจะนําคุณผู้ อ่านไปรู้จักกับ
เทคโนโลยี Blockchain ต้ังแต่แนวความคิด หลักการ ที่จะทําให้เข้าใจ
เทคโนโลยีเบ้ืองหลังสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์หรืออีเธอเรียมอันโด่งดัง ใน
เล่มได้นําเสนอประเด็นที่ Blockchain ช่วยให้ผู้คนในโลกใบน้ีมีความเสมอ
ภาค เท่าเทียม มีโอกาสใหม่ๆ เพ่ิมเข้ามา ช่วยลดความเหลื่อมล้ําและลด
ต้นทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ช้ีให้เห็นถึงอุปสรรค และสิ่งที่ต้องพึงระวังใน
การนําเทคโนโลยีน้ีมาใช้ในแง่มุมต่างๆ เช่นเดียวกัน เน้ือหาภายในเล่มแบ่ง
ออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วย ภาค 1 พูดได้ว่าคุณต้องการ "การปฏิวัติ" ภาค 
2 การเปลี่ยนแปลง และภาค 3 โอกาสและอุปสรรค  

Recommended Books 

Bambara, J. J., & Allen, P. R. (2018). Blockchain: A practical guide to developing business, law, and 
technology solutions. New York: McGraw-Hill Education. QA 76.9 .D32 B219 2018  

 
  Develop, validate, and deploy powerful                 
decentralized applications using blockchain Get the most 
out of cutting-edge blockchain technology using the hands-on 
information contained in this comprehensive resource. Written 
by a team of technology and legal experts, Blockchain: A  
Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology 
Solutions demonstrates each topic through a start-to-finish, 
illustrated case study. The book includes financial, technology, 
governance, and legal use cases along with advantages and 
challenges. Validation, implementation, troubleshooting, and 
best practices are fully covered. You will learn, step-by-step, 
how to build and maintain effective, reliable, and transparent 
blockchain solutions.  
 



 

 

Top 5 Popular books on Sep-Oct 2018 

     คณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตรเ์บ้ืองต้น 
       โดย สมนึก ทับพันธุ์ 
      HB 135 ส16 2551 
 
 
     การจัดการการเงิน (Essentials of financial  
      management) 

     โดย บริกแฮม, ยูจีน เอฟ 
     HG 4026 บ17ก 2559 
 
 

     วิ. แพ่งพิสดาร เล่ม 1-3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560) 
      โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักด์ิ 
      KPT 1704 ว32 2560 
 
   
     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย  
      กลุ่มวิชาที่ 2-4 
      โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน  
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      HG 4514 ซ32 2549 
 
     เศรษฐมิติ 
      โดย ไพฑูรย์ ไกรพรศักด์ิ 
      HB 139 พ93ศ 2559 

H  Items in the Library 


