
        ในชว่งต้นป�ที�ผา่นมาหอ้งสมุดของเราเกิดการเปลี�ยนแปลง
มากมาย เริ�มจากการเปลี�ยนชื�อจาก สาํนกับรรณสารการพฒันา  
เป�น  “สาํนักบรกิารการศกึษาและบรรณสาร” และชื�อภาษาอังกฤษ
“Library and Education Service Center” มผีลบงัคับใชตั้�งแต่
วันที� 1 มกราคม 2565 เป�นต้นมา โดยใช้ชื�อยอ่ภาษาไทย คือ บส.
และชื�อยอ่ภาษาอังกฤษ คือ LESC. นอกจากการเปลี�ยนชื�อ
สาํนักแล้ว ในโอกาสนี� ยนิดีต้อนรบัผูอํ้านวยการคนใหม่
คือ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อาจารย์ประจําคณะ
รัฐประศาสนศาสตร ์มาดํารงตําแหนง่ตั�งแต่วันที� 19 มกราคม 2565
เป�นต้นไป และด้วยความมุง่มั�นในการขบัเคลื�อนหอ้งสมดุใหก้้าวหนา้ 
มั�นคง และยั�งยืนต่อไป ท่านผูอํ้านวยการจึงได้ประกาศนโยบาย
คณุภาพใหม ่เพื�อสอดคล้องกับการพฒันาหอ้งสมุดไปสูร่ะดับ
มาตรฐานสากล ดังนี� 

“ใสใ่จบรกิารด้วยมาตรฐานสากล” 
“Library Services with Remarkable Standard”

       นอกจากการเปลี�ยนแปลงหลายสิ�งแล้ว ในป�นี�ทางสถาบนั
ได้เตรียมการจัดพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร 2 ครั�ง ในป�นี� ได้แก่ 
ครั�งที� 41 ในวันที� 22 เมษายน 2565 และซอ้มใหญวั่นที� 21 เมษายน 2565
ครั�งที� 42 ในวันที� 26 เมษายน 2565 และซอ้มใหญวั่นที� 25 เมษายน 2565
โดยในป�นี�หอ้งสมุดยงัเป�นหนว่ยงานที�ใหบ้รกิารต้อนรับบณัฑิต
และญาติบณัฑิตใหเ้ขา้พื�นที�ได้โดยใช้มาตรการการควบคุม
โรคโควิด-19 อยา่งเครง่ครดัเชน่กันเพื�อความปลอดภัย และ
สขุอนามยัของทกุท่านห้องสมดุจึงมมีาตรการดังนี� สวมหนา้กาก
ตลอดเวลาที�อยูใ่นหอ้งสมดุ ก่อนเขา้พื�นที�ต้องลงทะเบยีน และ
วัดอุณหภมูริา่งกาย มหีลักฐานการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั�วโมง 
มเีอกสารรบัรองการฉดีวัคซนีอยา่งน้อย 1 เขม็ และจํากัดจํานวน
ผูเ้ขา้ใชไ้มเ่กิน 300 คนเพื�อเว้นระยะหา่ง โดยหอ้งสมดุดําเนนิการ
ทําความสะอาดพื�นที� และอุปกรณต่์าง ๆ  ก่อนเป�ดบริการทุกครั�ง
จึงมั�นใจได้ว่าทกุท่านจะปลอดภัยในการใชบ้รกิารที�ห้องสมดุ
ของเรา นอกจากนี� ห้องสมดุยังจัดเตรยีมซุม้แสดงความยนิดีให้
บณัฑิต และญาติถ่ายภาพรว่มกันซึ�งจัดไว้บรเิวณสนามหญา้
หนา้อาคารบุญชนะ อัตถากร มมีมุถ่ายภาพภายในห้องสมดุ และ
มกีารถ่ายทอดสดพธิพีระราชทานปริญญาบตัรผา่นจอ LED
ขนาดใหญ ่ห้องสมดุต้องขอแสดงความยนิดีกับมหาบณัฑิต
และดษุฎีบณัฑิตทกุท่านด้วยค่ะ ติดตามการถ่ายทอดสด 
และภาพบรรยากาศได้ที� Facebook : NIDA Library

 I  1



  ขา่วบรรณสารฉบบันี�ยงัคงให้ขอ้มลูขา่วสารที�นา่สนใจ

เป�นประจําเชน่เคย การบริการก็ยังคงใหบ้ริการ

แบบ New Normal ต่อไป หากคิดถึงห้องสมุด

เลือกใช้บริการออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ และ

ยังสามารถยมืหนงัสอืได้ด้วยบริการ Books to Go

โดยการจองผา่นระบบ และนัดหมายการรบัได้

ทกุวันพฤหสับดี นกัศึกษาสามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที� Line ID: NIDA Books to Go 

นอกจากนี�เรายงัขยายเวลาคืนหนงัสอืและยกเว้น

ค่าปรับจนถึงวันที� 1 เมษายน 2565 ด้วยค่ะ

เมื�อสถานการณดี์ขึ�นเราจะกลับมาพบกันอยา่งเต็มรูปแบบ

แนน่อนค่ะ อดใจรอนะคะ ที�สาํคัญคือ ไมป่ระมาท 

การ์ดไมต่ก ดแูลรกัษาสขุภาพกันให้ดีนะคะ
Books to Go 
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พบบรรณาธิการพบบรรณาธิการ

ข่าวบรรณสารฉบับย้อนหลัง ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร

และติดต่อห้องสมุดและติดต่อห้องสมุด

NIDA_Library

services@nida.ac.th

NidaLibrary

08 2790 1955

library.nida.ac.th 



Online
Service

Line
Official 

สามารถใชบริการออนไลนของหองสมุดได ผานชองทางน้ี
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Library Calendar 2022

เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19  

ปฏิทินห้องสมุดปฏิทินห้องสมุด

 ถึงวันที� 31 มนีาคม 2565 หรอืจนกว่าจะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง

ห้องสมุดป�ดบรกิารห้องสมุดป�ดบรกิาร

Website

NIDA Library will be closed on March 31, 2022
according to NIDA's announcement of temporary suspension 

of operational services.

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/inlibrary/inlibrary/announcement/384-nida-library-online-service
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
https://lin.ee/xufMPqW
https://lin.ee/xufMPqW


เมื�อวันที� 1 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ผา่นโปรแกรม Microsoft Team 

โดยมี คุณเปรมมิกา โกโรวาลา เป�นวิทยากรแนะนํา

การใชง้านอยา่งละเอียด ซึ�งฐานขอ้มูลนี�เป�นฐานขอ้มูล

เศรษฐกิจมหภาคให้ข้อมูลเชงิสถิติ ตัวเลข ครอบคลมุ

กลุม่ประเทศเศรษฐกิจ จาก หนว่ยงานของภาครฐั 

สถาบันต่าง ๆ  และภาคเอกชน โดยมีลักษณะของขอ้มูล

สถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทนุ มีการรวบรวม จัดเก็บ 

และทําการวิเคราะห์อยา่งเป�นระบบ รวมทั�งมีการแสดง

ข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทําให้สะดวกใน

การนํามาใช้งาน และฐานขอ้มูล EMIS เป�นฐานขอ้มูลที�

รวบรวมขอ้มูลในตลาดที�เกิดใหม ่(Emerging Markets) 

มากกว่า 145 ประเทศ ประกอบไปด้วย ขอ้มูลขา่ว 

ขอ้มูลบริษัทและรายงานวิจัยจากหลากหลายที� 

อาทิเชน่ BMI, Euromonitor, Market Line และอื�น ๆ  

ซึ�งเป�นฐานขอ้มูลทดลองใชถึ้ง 31 มีนาคม 2565

ชมการอบรมยอ้นหลัง
ชมการอบรมยอ้นหลัง

ผา่นเครอืขา่ย VPN
ผา่นเครอืขา่ย VPN
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หัวขอ้ การใชฐ้านขอ้มูล CEIC และ EMIS 
อบรมออนไลน์อบรมออนไลน์  

หัวข้อ การใชฐ้านขอ้มลู Taylor & Francis Online
ทาง Webinar

 เมื�อวันอังคารที� 15 มีนาคม 2565 
เวลา 10.00 – 11.00 น.
วิทยากร: Quinie Lim, 
Senior Marketing Executive, 
Taylor & Francis Group

Activity DDActivity DD

อบรมออนไลน์อบรมออนไลน์  

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libmanual/ceic
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libmanual/ceic
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libmanual/ceic
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/libmanual/ceic


ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมสนุก พบกันใหมในปการศึกษาหนาคะ
ผูโชคดีสามารถติดตอรับของรางวัลไดทาง Facebook NIDA Library 

หรือ หรือ Line @NIDA_Library ไดเลยคะ 
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ประกาศผลผูโชคดี
ในการรวมสนุกตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหองสมุด 

ประจําปการศึกษา 2654  เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565

Activity DDActivity DD
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ความรวมมอืทางวชิาการความรวมมอืทางวชิาการ
กบัเครอืขายหองสมดุกฎหมายกบัเครอืขายหองสมดุกฎหมาย
  การเมอืง และการปกครองการเมอืง และการปกครอง  

                   สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร ได้เขา้รว่มเป�นสมาชกิเครอืขา่ยห้องสมุดกฎหมาย  การเมือง  
และการปกครอง  เพื�อสรา้งความรว่มมือทางวิชาการ  และอํานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้เพิ�มเติม
ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา  โดย  ผศ.ดร. พัชรวรรณ  นุชประยูร  อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์
สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์นางสาวกรัณฑ์รตัน์ ประเสรฐิธนากุล หัวหน้ากลุม่สนับสนุนการปฏิบัติงานห้องสมุด
และนางสาวศนิตา สร้อยแสง บรรณารกัษ์ปฏิบัติการ สาํนักบรกิารการศึกษาและบรรณสาร ได้เขา้รว่มการประชุมและ
เจรจาในครั�งนี� โดยมี นางกัญญา  กิติศรวีรพันธุ ์ผู้อํานวยการสาํนักหอสมุดกฎหมายมหาชน  และประธานเครอืขา่ย
ห้องสมุดกฎหมาย  การเมือง  และการปกครอง ให้การต้อนรบัและสนับสนุนความรว่มมือดังกล่าว 
รายละเอียดความรว่มมือต่าง ๆ ติดตามได้จากขา่วบรรณสารฉบับต่อไป

Activity DDActivity DD
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      วันที� 28 กมุภาพนัธ ์2565 สาํนักบรกิารการศึกษาและบรรณสาร
เข้ารบัการตรวจประเมิน AUNQA Slot 5 ในสว่นของห้องสมุด 
ที�เป�นหนว่ยงานสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจัย
ของสถาบัน ซึ�งในป�นี� ดําเนินการตรวจประเมินแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom นําทีมโดย รศ.ดร. ประพนธ ์สหพัฒนา 
ผู้อํานวยการสํานักบรกิารการศึกษาและบรรณสาร

การตรวจประเมนิ AUNQAการตรวจประเมนิ AUNQA

Activity DDActivity DD



 

ประกวด Video Clip 
ชิงทุนการศึกษากวา 

40,000 บาท 
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Activity DDActivity DD

รายละเอยีดการเขา้ประกวด Scan QR Code
และสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที� Inbox เพจ มมุขอ้มลูขบวนการเสรไีทย NIDA

https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-NIDA-111242523993110/?__cft__%5b0%5d=AZUF2oujVKWvMnQtDudrSxVmmY3mRorzMtCBLQDy-UBmPBwqE-WUQOSOtmbyOdUGLNvCKUChA7Ao3hwz9SLymiU6ZyXYiI2nRTO6O6n3WURe8XdCh3zYzDjp4WRPfS1ZkFtrOf6ygDhc9xbcKBN7svtgiRT-uw17PxDAnry9DTxDfA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-NIDA-111242523993110/?__cft__%5b0%5d=AZUF2oujVKWvMnQtDudrSxVmmY3mRorzMtCBLQDy-UBmPBwqE-WUQOSOtmbyOdUGLNvCKUChA7Ao3hwz9SLymiU6ZyXYiI2nRTO6O6n3WURe8XdCh3zYzDjp4WRPfS1ZkFtrOf6ygDhc9xbcKBN7svtgiRT-uw17PxDAnry9DTxDfA&__tn__=kK-R


ห้องสมุดได้มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารเป�นประจําทกุป� และในป�การศึกษา 2564 
ผลการสํารวจโดยรวมคือ 4.37 ห้องสมุดขอขอบคณุผู้รว่มตอบแบบสอบถามทกุท่าน และทกุคําแนะนํา คําติชม ต่าง ๆ
เราจะมุง่มั�นพฒันาการให้บรกิารต่อไป เพื�อผู้ใชบ้รกิารทกุท่านค่ะ ติดตามรายละเอียดได้ที� Facebook: NIDA Library
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Activity DDActivity DD

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของผูใชบริการขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของผูใชบริการ  



คาปรับคาปรับ
fine

เลื�อนกําหนดการสง่คืนหนังสือ
ชว่งวันที� 1 เมษายน 2564 ถึง วันที� 31 มนีาคม 2565

เป�นวันที� 1 เมษายน 2565

             อยูบ้่านเรยีนออนไลน์ หรอื Work from Home กันได้อยา่งสบายใจ
             หนังสือที�ยมืห้องสมุดไปก็อ่านได้อีกยาว ๆ ไมต้่องกังวล
 เรื�องค่าปรบั เพราะห้องสมุดยกเว้นค่าปรบัและเลื�อนกําหนดการสง่คืน
หนังสือให้เรยีบรอ้ยแล้วค่ะ 
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ยกเวนยกเวน้้

ระบบจะ Renew หนังสือต่อใหอั้ตโนมติั
No late fine for overdue books between 

April 1, 2021 - March 31, 2022  
and postpone the return date to 

April 1, 2022.
 

This extension of the due date is automatic.

Service DDService DD
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กลับมาให้บริการอีกครั�ง! 
ตั�งแต่วันที� 1-31 มนีาคม 2565 หรอืจนกว่าจะมีประกาศเปลี�ยนแปลง
NIDA Books to Go
NIDA Books to Go

ขั�นตอนและวิธกีารใชบ้รกิาร NIDA Books to Go 

ภาพบรรยากาศ
บริการ NIDA Books to Go

Service DDService DD

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/inlibrary/inlibrary/announcement/322-nida-books-to-go
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ห้องสมุดได้เพิ�มสิทธกิารยมืหนังสอืให้กับสมาชกิของห้องสมุดในชว่งสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19  ยมืหนังสอืได้ 2 เท่าจากสทิธิปกติ!  

และเลื�อนกําหนดการ
สง่หนังสือ

จํานวนเล่มจํานวนเล่ม

ศษิยเ์ก่าที�เป�นสมาชกิ

บุคลากร

ประเภทสมาชกิประเภทสมาชกิ จํานวนวันจํานวนวัน

นักศกึษาปรญิญาเอก

4040
นักศกึษาปรญิญาโท

อาจารย์

4545
2828
5050
2828
  55

2828
4545
2828
1414

  33 1414สมาชกิสมทบ

**สมาชิกภายใน สามารถจองหนังสอืออนไลน์ได้ 12 รายการ (เดิม 6 รายการ)** 

Service DDService DD



บริการคืน-จายบริการคืน-จาย
ท่ีแสนสะดวกท่ีแสนสะดวก   

จายจาย
สะดวกสะดวก

Line
Official 
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กรุณาสง่...

งานบรกิาร สาํนักบรกิารการศกึษาบรรณสาร
อาคารบุญชนะ อัตถากร 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
148 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั�น 
เขตบางกะป� กทม. 10240

2 2 
11

ค่าบรกิาร ค่าปรบั ต่าง ๆ สามารถ

ลดการสมัผสั สะดวกสบาย รวดเรว็ฉับไว 
รายละเอยีดการโอนจ่าย

        โอนจ่ายได้แล้ว ไมต้่องมาหอ้งสมดุ 
        ก็โอนจ่ายได้ 

              บญัชเีงินฝากสะสมทรพัย ์
                     ธนาคารกรุงเทพ 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
         บญัชเีลขที�      944-0-31681-9 
 ชื�อบญัช:ี สาํนักบรกิารการศกึษาและบรรณสาร สพบ.

             สง่หลักฐานการโอนมาได้ที�
       Line Official : @NIDA_Library
     หรอื ลิ�งก์ https://lin.ee/xufMPqW

22คืนหนังสือคืนหนังสือ
สะดวกสะดวก  

ชองทางชองทาง  22  
นํามาคืนได้ที�ตู้คืนหนังสอือัตโนมติั 

สง่เป�นพสัด ุโดยระบุผูร้บัตามที�อยูดั่งนี� 

       ด้านหน้าชั�น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

ดวยบริการจายคาปรับออนไลน

Service DDService DD

https://lin.ee/xufMPqW
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Service DDService DD

กําหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesis
ประจําเดือนมีนาคม 2565 

โดย สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://itc.nida.ac.th
facebook.com/NIDA.ITC
ติดตามติดตามรายละเอยีดเพิ�มเติมรายละเอยีดเพิ�มเติม



   ป 2565 อว. เปลีย่นแปลงการใหบรกิาร ดงัตอไปนี้
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Database UpdateDatabase Update

สามารถเขา้ใช้งานจากภายนอกสถาบนัผา่นระบบ VPN* 

ใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 9 ฐาน 

https://dl.acm.org/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.emerald.com/insight/
https://pubs.acs.org/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
https://link.springer.com/
https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/


   ป 2565 อว. เปลีย่นแปลงการใหบรกิาร ดงัตอไปนี้

ให้บรกิารครบทั�ง 9 Subject 
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management &Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

ในป�นี�เปลี�ยน Subject ดังนี�
1) Agricultural And Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineering
4) Social Sciences

มีวารสารจากสาํนักพมิพชั์�นนําระดับโลก ได้แก่
1) Taylor & Francis, Routledge 749 Title
2) Wiley 539 Title
3) Oxford University Press 72 Title
4) Sage Publications 32 Title
5) Cambridge University Press 9 Title
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Database UpdateDatabase Update

เพิม่ Journal ใหม ๆ อกีเพยีบ

Academic Search Ultimate (ASU)

EMERALD MANAGEMENT 

SCIENCE DIRECT 



New Books: สืบค้นทรพัยากรสารสนเทศทั�งหมด ของห้องสมดุ ด้วย Keyword
จากแหล่งและประเภททรัพยากรแต่ละประเภท และการดรูายการหนงัสอืใหมที่�
ออกบริการในแต่ละเดือน

Browse: สบืค้นทรัพยากรสารสนเทศทั�งหมดของห้องสมุดแบบไล่เรียง เมื�อ
ทราบข้อมูลหนงัสอืบางสว่นจาก ชื�อผูแ้ต่ง, หวัเรื�อง, ชื�อเรื�อง, เลขหมวดหมูร่ะบบ
หอสมดุรฐัสภาอเมรกัิน และเลขหมวดหมูเ่ฉพาะ

OPAC: สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศทั�งหมดของห้องสมดุผา่นระบบ OPAC 
จาก ชื�อเรื�อง, ชื�อผูแ้ต่ง, หัวเรื�อง, เลขประจําวารสาร, เลขประจําหนงัสอื, 
เลขรายการหนงัสอืในระบบ และเลขบารโ์ค้ด 
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Tips & TricksTips & Tricks

How to: สืบคนขอมูลหนังสือ Library Search

คูม่อืการสบืค้น

http://search.nida.ac.thhttp://search.nida.ac.th

http://search.nida.ac.th/


ขั�นตอน
1. พิมพ์คําค้น
2. เลือกแหล่งขอ้มลู
3. กดปุ�ม       เพื�อค้นหา
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Tips & TricksTips & Tricks

New Books สบืค้นทรัพยากรสารสนเทศทั�งหมดของห้องสมุด ด้วย Keyword จากแหล่งและ
ประเภททรพัยากรแต่ละประเภท และการดรูายการหนงัสอืใหมที่�ออกบรกิาร
ในแต่ละเดือน

เลือกดรูายการหนังสอืใหมป่ระจําเดือน

สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศทั�งหมดของหอ้งสมดุแบบไล่เรยีง 
เมื�อทราบข้อมลูหนงัสอืบางสว่นจาก ชื�อผูแ้ต่ง (By author) หวัเรื�อง (By subject) 
ชื�อเรื�อง (By title) เลขหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกัิน (By Library of Congress call
number) และเลขหมวดหมูเ่ฉพาะ (By Local call number) (เลขหมวดหมูเ่ฉพาะคือเลขหมู่
ที�ห้องสมดุกําหนดใช้เอง เชน่ วิทยานพินธ ์ภาคนพินธ ์นวนยิาย โสตทัศนวัสด)ุ 

1 2 3

Browse

y



สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเลขหมวด
หมูเ่ฉพาะ (By Local call number) 
(เลขหมวดหมูเ่ฉพาะคือเลขหมูที่�ห้องสมดุ
กําหนดใชเ้อง เชน่ วิทยานพินธ ์ภาคนิพนธ์
นวนิยาย โสตทัศนวัสด)ุ 
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Tips & TricksTips & Tricks

สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ
จากชื�อผูแ้ต่ง (By author)

Browse

สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ
จากหัวเรื�อง (By subject)

Browse

สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศ
จากชื�อเรื�อง (By title) 

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
จากเลขหมวดหมูร่ะบบหอสมดุรัฐสภา
อเมริกัน 
(By Library of Congress call number) 

Browse

Browse

Browse

ตัวอยา่งผลการสบืค้น 



 I  20

Tips & TricksTips & Tricks

OPAC สบืค้นทรพัยากรสารสนเทศทั�งหมดของหอ้งสมุดผา่นระบบ OPAC โดยเลือกการสบืค้น
ได้จากทกุเขตข้อมูล (All Fields)  ชื�อเรื�อง (Title words)  ชื�อผู้แต่ง (Author)  
หวัเรื�อง (Subject) เลขประจําวารสาร (ISSN) เลขประจําหนงัสอื (ISBN)  
เลขรายการหนงัสอืในระบบ (System Number) และเลขบารโ์ค้ด (Barcode)

ตัวอยา่งผลการสบืค้น



citation

citation
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BooksBooks  

      เนื�อหาครอบคลมุกระบวนการบรหิารความเสี�ยงในองค์กรและการให้
คําแนะนําแบบเป�นขั�นตอนเกี�ยวกับวิธทีี�องค์กรสามารถนํากรอบแนวทาง
การบรหิารความเสี�ยงไปใชใ้นทางปฏิบติั ประกอบด้วย กรอบแนวทางการ
บรหิารความเสี�ยงภายในองค์กร กระบวนการกํากับดแูลและการควบคมุ
ภายใน ความเชื�อมโยงระหว่างการบรหิารความเสี�ยงการกํากับดแูลและ
การควบคมุภายใน เครื�องมือและเทคนิคของการบรหิารความเสี�ยง วิธกีาร
ระบุความเสี�ยงและโอกาส การประเมินความเสี�ยง การตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเชงิกลยุทธ ์การตรวจสอบและการรายงาน ความเขา้ใจผิดที�
พบบอ่ยเกี�ยวกับการบรหิารความเสี�ยง แนวโน้มของการบรหิารความเสี�ยง
ในอนาคต และกรณศึีกษาการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิทชั�นนํา

การบรหิารความเสี�ยง: แนวคิดการบรหิารความเสี�ยงทั�ว
ทั�งองค์กรและกรณศีกึษา 

จุฑามน สทิธผิลวนิชกลุ. (2564).  การบรหิารความเสี�ยง: แนวคิดการบรหิารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรและ 
                 กรณศีกึษา.  กรุงเทพฯ: คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์

Crask, J. (2021). Business continuity management: A practical guide to organizational resilience and ISO 22301. 
              London: Kogan Page. 

          Implement practical solutions in business continuity management and
organizational resilience guided by international best practice from ISO
22301:2019. Business continuity management and organizational resilience
are critical to maintaining a healthy business, but the process can easily
become overly process-driven, too detailed and disengaging. As a
consequence, many organizations either do nothing (leaving themselves
exposed to disruption), take short cuts (leaving major gaps) or lose the
interest of senior stakeholders. This book is a straightforward guide to
implementing business continuity, including practical solutions built from
the author's personal experience delivering hundreds of projects in a variety
of business settings. Business Continuity Management explains how business
continuity should sit within a wider risk and organizational resilience
framework and how to explain its importance to senior decision makers to
ensure appropriate investment. Readers will benefit from case studies of
organizational crises and disruptions, a maturity model to plan and measure
progress, Key Performance Indicators and templates and checklists covering
planning, response, reporting and assurance. This book is the essential
reference for business continuity and resilience, with frameworks and
examples which can be tailored to any organization.

Business continuity management: A practical guide to
organizational resilience and ISO 22301

HD 61 จ43 2564 

HD 61 .C73 2021



Resources DDResources DD
eBookeBook  

3. Housing, Health and Well-Being
Authors: Dean Testa, Johel Brown-Grant & Denise Bedford 
Publication Information: Bingley, UK : Emerald Publishing Limited.
2020.

4. Extending International Human Rights Protections to
Vulnerable Populations
Authors: Raymond A. Smith
Publication Information: Abingdon, Oxon : Routledge. 2020
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น่าอ่านน่าอ่าน

1. University Technology Transfer : What It Is and How to Do It
Authors: Tom Hockaday
Publication Information: Baltimore : Johns Hopkins University Press. 2020

2. Exploring Universal Basic Income : A Guide to Navigating Concepts,
Evidence, and Practices
Authors: Ugo Gentilini, Margaret Grosh, Jamele Rigolini, Ruslan Yemtsov
Publication Information: Washington, DC : World Bank Publications. 2020

5. Tourism, Sanctions and Boycotts
Authors: Siamak Seyfi, C. Michael Hall
Publication Information: New York : Routledge. 2020

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2266307
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2269023
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2269445
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2278828
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2268871


นิติปรชัญาเบื�องต้น 
(Introduction to philosophy of law)

    สมยศ เชื�อไทย    
    K 230 ส16 2554    

จรยิธรรมทางการบรหิารงานในภาครฐั: 
สําหรบันักบรหิารในภาครฐั

และองค์การไมแ่สวงหากําไร 
พลอย สบืวิเศษ

JF 1358 .T5 พ17จ 2561

Entertainment management: 
towards best practice
 Edited by Stuart Moss, 

Ben Walmsley 
 PN 1584 En82 2014
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Top 5Top 5  PopularPopular  booksbooks  
(Ja(January-Febuary 2022)nuary-Febuary 2022)
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กฎหมายความผดิเกี�ยวกับคอมพวิเตอร ์เล่ม 1:  
ภาคกรอบแนวคิด ทฤษฎ ีและโครงสรา้งฐาน

ความผดิ ภาคความผดิต่อความมั�นคงปลอดภัย
ของระบบและขอ้มลูคอมพวิเตอร์

    คณาธปิ ทองรวีวงศ์
K 5215 ค14 2563

คําอธิบาย พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์
พ.ศ. 2550

    ไพบูลย ์อมรภิญโญเกียรติ  
    K 5215 พ95 2553

HotHot Items in the Library Items in the Library

22 33

44 55


