
 

 

คณะทํางานจัดทําข่าวบรรณสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา
“ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารอย่างตอ่เนื่อง” 
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  จากการปรับปรุงกายภาพบางส่วนของห้องสมุดไปแล้ว 
การบริหารจัดการก็ได้ปรับเปล่ียนไปตามนโยบายผู้บริหารยุค
ปัจจุบันไปด้วย ห้องสมุดจึงกําหนดคําขวัญข้ึนใหม่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหาร แต่ยังคงตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเชน่เดิม เพ่ิมเติมคือ การพัฒนาระบบการบริหาร 
ตามคําขวัญที่ว่า “ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งม่ัน
พัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง” ซ่ึงเราจะพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดยั้ง ขณะน้ีห้องสมุดของเราจะก้าวเข้าสู่ ห้องสมุด
มาตรฐานสากล ด้วย ISO 9001: 2015 ซ่ึงห้องสมุดได้จัดอบรม
บุคลากรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก จากน้ัน
จะดําเนินการขับเคล่ือนจนได้รับการรบัรองมาตรฐานภายใน
เดือนกันยายน 2562 นี ้นีค่ือเป้าหมายของเราชาวบรรณสารค่ะ 
 ความสําเร็จเล็กๆ ก้าวแรกของเราก่อนไปสู่  ISO 9001 
เราได้รางวัลที่สร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรห้องสมุด จาก
โครงการประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานดีเด่น ประจําปี 
2561 เมื่อวันที่ 29 ม.ีค. 2562 รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 
ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพฒันา และนางศิวพร สาริสุต 
หัวหน้าสํานกังานเลขานุการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ึนรับ
รับรางวัล “ท้าทายความสําเร็จ” ระดับสํานัก ในโครงการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ 2561 มอบโดย ศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และน่ีเป็นอีกหน่ึง
แรงผลักดันที่จะนําพาหน่วยงานของเราไปให้ถึงจุดมุ่งหมายท่ี
วางไว้อย่างภาคภูม ิ

คําขวัญ 
ทรัพยากรทันสมัย  
ใส่ใจให้บริการ  

มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง 



 

 

       
    
 

Calendar พฤษภาคม 
4-5 พ.ค.  เปิดบริการพิเศษช่วงสอบของนักศึกษา 
   เวลา 08.00 - 22.00 น. 
6, 9, 20 พ.ค. เปิดบริการพิเศษเน่ืองในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   และวันหยุดชดเชย เวลา 09.00 - 17.00 น. 
18 พ.ค.  เปิดบริการพิเศษเน่ืองในวันวิสาขบูชา 
   เวลา 08.00 - 22.00 น. 
28-29 พ.ค.  เปิดบริการพิเศษเน่ืองในวันซ้อมใหญ่และ 
   วันพระราชทานปริญญาบัตร 
   เวลา 08.00 - 19.30 น. 

LIVING ROOM 

5 มี.ค. 2562 ผศ. ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว นํานักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 10 คน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

8 มี.ค. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณะจาก Huazhong 
University of Science and Technology (HUST) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

4 มี.ค. 2562 Assoc. Prof. Dr. Ming-Lang Yeh อาจารย์จาก 
Department of Business Administration, Chung Hua Uni-
versity (CHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

24 เม.ย. 2562 คณะการจัดการการท่องเที่ยวนํานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี NHL Student University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
จํานวน 19 คน เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

มิถุนายน 
 
3 มิ.ย.  ปิดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล 
  ลักษณ พระบรมราชินี 



 

 

Activity DD 

25 ม.ีค. 2562 KM sharing ภายในสํานักฯ แลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ Microsoft office 365 & 
Share Point โดยนายอติกานต์ ม่วงเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักบรรณสารการพฒันา  

 

 

 

 

 

 

 

26 ม.ีค. 2562 Km sharing ภายในสํานักฯ แลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ “Workplace by           
Facebook” โดย นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สํานักบรรณสารการพัฒนา 



 

 

Activity DD 

1 เม.ย. 2562 สํานักบรรณสารการพฒันาได้จัดประชุมประชาคมสํานัก “Pre ISO” เพ่ือให้
บุคลากรเข้าใจถึงกระบวนการทํา ISO โดยมี รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (ผู้อํานวยการสํานัก
บรรณสารการพัฒนา) และ รศ.ดร.ปรยิดา สุขเจริญสิน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  



 

 

Activity DD 

18 เม.ย. 2562 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดงานทําบุญเล้ียงพระประจําปี 2562 เพ่ือเป็นศิริ
มงคลแก่สํานักฯ โดยมี รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพฒันา 
เป็นประธานในพิธ ี



 

 

Activity DD 



 

 

Service DD 



 

 

Service DD 



 

 

Mobile Library 



 

 

Database Update 



 

 

ขณะน้ีบริการจองหนังสือ ผู้ใช้สามารถเลือกรับตัวเล่มได้ 2 ทางเลือก คือ 1) หอสมุดสุขุม 
นวพันธ์ ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร 2) ห้องสมดุอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ชั้น 21 อาคารนวมิน 
ทราธริาช สะดวกท่ีไหนไปท่ีนั่นเลยค่ะ ข้ันตอนการจองก็แสนจะง่ายดาย ดังนีค้่ะ 

  
ตัวอย่าง การจองนวนิยายเรื่อง อาฟเตอร ์ยู = After you โดยเลือกรบัตัวเล่มที่ห้องสมุดอาเซียน 

ถนัด คอมันตร ์
 ค้นหารายการที่ต้องการตามปกติ เช่น นวนิยาย > คลิกทีแ่ถบ Locations/Request > คลิกจองที่   
Request Options > ขึ้น Pop Up ใหใ้ส่รหัส:นักศึกษา/สมาชิกห้องสมุด และPin > คลิก Login > คลิก  
Hold > จากน้ันจะพบแถบให้เลือกจุดรับตัวเล่ม เลือก: Thanat Khoman ASEAN Library จากน้ันรออีเมล
ตอบกลับให้มารับเลม่ 

 
 

Tips & Tricks 

1 

2 

3 

4 



 

 

อัจฉราวดี วงศ์สกุล และเคบีโอ เอิร์ธ. (2562). มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มใีครพูดถึง. กรุงเทพฯ:  
 มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต. QC 981.8 .G56 อ112 2562  

ในปัจจุบัน.. นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายสํานักได้ข้อสรุปว่า.. ภาวะโลกร้อน
มีสาเหตุสําคัญมาจากขยะพลาสติกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ไม่มีใครเลยที่จะตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้วยังมีปัจจัย
สําคัญอ่ืน ๆ อีกที่เป็น “ตัวเร่ง” ส่งผลกระทบทําให้การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
โลก ทวีความรนุแรงมาถึงจุดน้ี หนังสือที่ท่านกําลังถืออยู่น้ีอาจถือเป็นเล่มแรก
ของโลกที่เปิดเผยตัวเร่งของการเกิดภาวะโลกร้อนน้ี โดยความรู้น้ีเกิดจากปัญญา
ญาณ ของ “อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล” วิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานมามากกว่า 2 หมื่นช่ัวโมง จากน้ัน ทีมผู้เช่ียวชาญหลายแขนงอาทิ ทั้ง
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ได้ค้นคว้าหยิบยกงานวิจัย
และหลักฐานสาํคัญทางวิทยาศาสตร์ มาพิสจูน์ความรู้น้ีอย่างเป็นเหตุเป็นผล จน
พบข้อมูลที่ต้องต่ืนขึ้นมารับรู้ความจริงอันน่าประหว่ันพรั่นพรึง และนําเสนอใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมท้ังเสนอแนะวิธีการแก้ไขและเยียวยา ภาวะโลกร้อน
ดังกล่าวอย่างถูกต้องและตรงจุด ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกัน 

จากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป  

Recommended Books 

Mayer, Benoit. (2018). The international law on climate change. Cambridge: Cambridge  
 University Press. K 3585.5 M452 2018  

Global climate change is a topic of continuously growing interest. As 
more international treaties come into force, media coverage has     
increased and many universities are now starting to conduct courses 
specifically on climate change laws and policies. This textbook       
provides a survey of the international law on climate change, explain-
ing how significant international agreements have sought to promote 
compliance with general norms of international law. Benoit Mayer 
provides an account of the rules agreed upon through lengthy negoti-
ations under the United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) and multiple other forums on mitigation, geoengi-
neering, adaptation, loss and damage, and international support. The 
International Law on Climate Change is suitable for undergraduate 

and graduate students studying climate, environmental or international law. It is supported by     
a suite of online resources, available at www.internationalclimatelaw.com, featuring regularly      
updated lists of complementary materials, weblinks and regular updates for each chapter    



 

 

Top 5 Popular books on Jan-Feb 2019 

     การจัดการการเงิน (Essentials of financial  
      management) 

     โดย บริกแฮม, ยูจีน เอฟ 
     HG 4026 บ17ก 2559 
 

     ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  
     (Microeconomics theory) 
      โดย พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธ ี
      HB 180 .T5 พ914 2555 
   
 
     กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Strategic human 
     resource development) 
      โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ์ 
      HF 5549 อ26กย 2551 
      
 
     วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) 
      โดย บุษกร วัชรศรีโรจน์ 
      HD 58.7 บ48ว 2561 
 
 
     เศรษฐมิติ  
      โดย ไพฑูรย์ ไกรพรศักด์ิ 
      HB 139 พ93ศ 2559  

H  Items in the Library 


