
 

 

คณะทํางานจัดทําข่าวบรรณสาร สํานักบรรณสารการพัฒนา

“ทรัพยากรทันสมัย ใส่ใจให้บริการ มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารอย่างตอ่เนื่อง” 
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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ         
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้  
สํานักบรรณสารการพฒันา ขอพระราชทานถวาย      
พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

เฉลิมพระชนมพรรษามหาฤกษ์ 
บายศรีเบิกพระนามาศักดานสุรณ ์

สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

ถวายใจจงรักภักดีบดินทร ์
พระทรงศักด์ิจักรินทร์ ปิน่ไอศูรย์ 
พระพรชัยมงคล อําพนพิบลูย์ 
จรัสจรูญ ธํารง ทรงพระเจรญิ 

 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 



 

 

       
    
 

Calendar กรกฎาคม 
 
16 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 
17 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันเข้าพรรษา 
29 ก.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชย 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Living Room 

12 มิ.ย. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นํา Ms.Li Kai Le Zi 
President จาก Guizhou Chinese-Thai Culture Exchange 
Institute มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี  เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุด 

20 มิ.ย. 2562 Professor Dr.Dwayne Cartmell, Department 
of Agricultural Education, Communications and Leader-
ship, Oklahoma State University (OKState) สหรัฐอเมริกา 
เข้าเย่ียมชมห้องสมุด 

15 พ.ค. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินํา Dr.Yong Yang จาก 
School of Electrical and Electronic Engineering from  
Huazhong University of Science and Technology เข้าเย่ียม
ชมห้องสมุด 

27 มิ.ย. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณะผู้แทนของ Univer-
sitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) อินโดนีเซีย เข้าเย่ียม
ชมห้องสมุด 

สิงหาคม 
 
12 ส.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 



 

 

Activity DD 

  ในวันที่ 1 และ 13 พ.ค. 2562 สํานักบรรณสารการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015 แก่บุคลากร เพ่ือการพัฒนาระบบการดําเนินงานของทุกฝ่ายงานให้
มีมาตรฐานในระดับสากล โดยผู้บริหารได้กําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และขอการรับรอง
ภายใน ปี 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดาพร เอกอําพน บริษัทโปรแมนเนจเม้นท์ 
(2445) จํากดั เป็นวิทยากร  

 

 

 

 



 

 

Service DD 

นางสาวนฐพร พุฒเจริญ 

(นักวิชาการเงินและพัสดุชํานาญการ) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นายนิวัฒน์ชัย  ประเสริฐธนากุล 

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ชมคลิปย้อนหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 

  เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 เป็นชว่งซ้อมรับปริญญาบัตรและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ที่ 39 ของนิด้า หอ้งสมดุ 
ได้เปิดบ้านต้อนรับและให้บรกิารมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งญาติ และผู้ติดตาม เข้าหอ้งสมุดได้ฟรตีลอดทั้งวัน ภายใน
ห้องสมุดมกีารจดัมุมสวยๆ ให้ถา่ยภาพ และมีการถ่ายทอดสดช่วงพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ผ่านจอดิจิทัลของห้องสมุด ตามจุดต่างๆ 
นอกจากนีย้ังมซีุ้มดอกไม้สด ณ บริเวณสนามฟุตบอลด้วยค่ะ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนาสําเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบัตรดว้ย 2 ท่าน ค่ะ ขอแสดงความยินดกีบัมหาบัณฑิตทัง้ 2 ท่าน และแสดงความยินดกีบัมหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะ 



 

 

Service DD 



 

 

Database Update 



 

 

 เม่ือต้องการหนังสือที่เปน็ปพีิมพ์ปัจจุบนั หรือปีพิมพ์ใหม่ๆ เราต้องคน้ให้รายการใหม่ๆ แสดงผล
ขึ้นมาก่อน ด้วยเทคนิคง่ายๆ มาดูกันเลยคะ่ 

ตัวอย่างต้องการค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ Healthy food และเลือกให้แสดงเฉพาะบทความวารสาร
และหนังสือทีม่ีตัวเล่มเท่าน้ัน 
  1) จากจอสืบคน้ พิมพ์คําค้นในช่องว่าง คลิก Search 2) หน้าจอแสดงผลการค้นทั้งหมด ในแถบเมนู 
Sorted by เลอืก Date-newest (เพ่ือเรียงลําดับรายการใหม่ขึ้นก่อน) 3) เมนูด้านซ้ายมือ ไปที่ Refine 
Search คลิก More options 4) เลือกประเภทที่ต้องการด้วยการคลิก  ในช่อง Include แล้วคลิก    
Continue 

Tips & Tricks 



 

 

ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ. (2561). เครื่องมือบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.  
 JF 1358 .T5 ธ113 2561 

 
 
 หนังสือเคร่ืองมือบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล กล่าวถึง
ความสําคัญของเครื่องมือการบริหารต่อธรรมาภิบาลวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA Cycle) ไคเซ็น (Kaizen) การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง การบริหารแบบลนี (Lean Management) การวัดผลแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) การจัดการความรู้ (Knowledge    
Management) และระบบการทํางานเพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานสูง 
(High Performance Work System) ผูอ่้านได้ความเข้าใจและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ เน้ือหาเน้นการเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย มีการสรุปขั้นตอน
การใช้งาน และมีภาพประกอบการอธิบาย    

Recommended Books 

Husby, Paul C. & Hamilton, Jerome. (2019). Make your business a lean business: How to create 
enduring market leadership. Boca Raton, FL: CRC Press. TS 155 H651 2018 

 
Make Your Business a Lean Business is a written by busi-
ness leaders for business leaders as a how-to guide to build-
ing enduring market leadership. Written by authors with 
more than 60 years’ experience applying Lean to operations 
and businesses, this book will allow readers to understand 
Lean principles and apply practices to transform their busi-
ness. It also 1) Shows readers how to transform their busi-
ness to a Lean business using Lean philosophy, values, prac-
tice, and tools 2) Is a comprehensive Lean Enterprise Opera-
tional Management System implementation guide that de-
fines the Lean Enterprise Business Model 3) Uses personal 
author experiences throughout the book to illuminate and 

reinforce concepts and practices 4) Provides insights and a roadmap so executives can take im-
mediate action to start building a Lean business. 



 

 

Top 5 Popular books on May-Jun 2019 

     นิทานอิหร่านราชธรรม (ประชุมปกรณัม)  
     ฉบับหอสมุดแห่งชาติ      
     โดย หอสมุดแห่งชาติ 
     นว ห19 
 
 

     วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) 
      โดย บุษกร วัชรศรีโรจน์ 
      HD 58.7 บ48ว 2561 
   
 
     แนวคิดแบบลีน : ทําได้มากข้ึน...ด้วยทรัพยากรน้อยลง 
      (Lean thinking) 
      โดย James P. Womack และ Daniel T. Jones 
      ผู้แปล, วิทยา สุหฤทดํารง และ ยุพา กลอนกลาง 
      HD 58.9 ว416 2550 
 
 

     ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
      โดย สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ 
      H 62.5 .T5 ส42 2556 
 
 
     การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      โดย กัลยา วานิชย์บัญชา 
      HA 32 ก117 2561 

H  Items in the Library 


