
        พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ครั�งที� 41 และ ครั�งที� 42 ที�ผา่นมา
หอ้งสมดุได้เป�ดพื�นที�ใหบ้ณัฑิตและญาติเขา้มาถ่ายภาพ และ
ชมการถ่ายทอดสดพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร โดยหอ้งสมดุ
อํานวยความสะดวกทั�งสถานที� และบุคลากรที�พรอ้มใหบ้รกิาร
ในทุกจุด ตั�งแต่จุดลงทะเบยีนซึ�งต้องผา่นเกณฑ์ตามมาตรการ
ป�องกันโรคโควิด-19 และขอขอบคณุผูเ้ขา้ใช้บรกิารทกุท่านที�
ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเครง่ครดัเชน่กัน 
        นอกจากนี�ยงัมจุีดชมภาพบรรยากาศและการถ่ายทอดสด
พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรบนจอ LED ขนาดใหญบ่รเิวณทางเขา้
ชั�น 2 และจอ LED ขนาดเล็กที�ติดตั�งอยูท่กุชั�น นอกจากนี�บรเิวณชั�น 2 
ยงัมกีารจัดแสดงนทิรรศการดิจิทัล โดยจัดแสดงนทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ  
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี มจุีดขายน�าดื�ม 
จุดบรกิารตอบคําถาม และชว่ยการค้นคว้า  บรกิารรบัสมคัรสมาชกิ                
                                                              สมทบสําหรบัศษิยเ์ก่า  และมมุถ่ายภาพ สวย ๆ  
                                                               ของหอ้งสมดุ  จึงขอนําภาพบรรยากาศใน             
                                                             งานมาใหร้บัชมกันค่ะ
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Books 

to Go 

ชองทางในการติดตามขอมูลชองทางในการติดตามขอมูล
ขาวสารและติดตอหองสมุดขาวสารและติดตอหองสมุด

NIDA_Library

services@nida.ac.th

NidaLibrary

08 2790 1955

library.nida.ac.th 

          ห้องสมุดของเราได้เป�ดพื�นที�เฉพาะกิจในงาน
พระราชทานปรญิญาบตัร  ครั�งที� 41 และ ครั�งที� 42 
ที�ผา่นมา นบัเป�นครั�งแรกหลังจากที�หอ้งสมดุต้องป�ด
พื�นที�จากการระบาดของโควิด-19 เพื�อต้อนรบับณัฑิต
และญาติบัณฑิต ห้องสมุดขอแสดงความยินดีกับ
มหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตทกุท่านมา ณ โอกาสนี�ด้วยค่ะ
และหวังเป�นอยา่งยิ�งว่าหอ้งสมดุของเราจะได้เป�ดใหบ้รกิาร
พื�นที�ได้ในไมช่า้นี� ขอใหติ้ดตามขา่วสารของหอ้งสมดุในทกุ
ชอ่งทางและที�สําคัญติดตามขา่วบรรณสารฉบบันี� พรอ้ม
กับบรกิารที�ไมห่ยุดยั�งของหอ้งสมดุกันค่ะ หากสถานการณ์
ดีขึ�นเราจะกลับมาพบกันอยา่งเต็มรูปแบบแนน่อนค่ะ
อดใจรอนะคะ แต่อยา่ลืมนะคะไมป่ระมาท การด์ไมต่ก
ดแูลรกัษาสขุภาพกันนะคะ 
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พบบรรณาธิการ

ข่าวบรรณสารฉบับย้อนหลัง 



 I  3

Library Calendar 2022
ปฏิทินห้องสมุดปฏิทินห้องสมุด

เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19  
 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565 หรอืจนกว่าจะมปีระกาศเปลี�ยนแปลง

หอ้งสมดุป�ดบรกิารหอ้งสมดุป�ดบรกิาร

NIDA Library will be closed on May 31, 2022
according to NIDA's announcement of temporary suspension of operational services.



            กันได้อยา่งสบายใจหนังสอืที�ยมืห้องสมุดไปก็อ่านได้อีกยาว ๆ  
ไมต้่องกังวลเรื�องค่าปรบั เพราะห้องสมุดยกเว้นค่าปรบัและเลื�อนกําหนดการสง่คืนหนังสอืให้
เรยีบรอ้ยแล้วค่ะ 

ค่าปรับค่าปรับ

  อยู่บ้านอยู่บ้าน    เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์  

                                                                                                    หรือ Work from Homeหรือ Work from Home

fine

เลื�อนกําหนดการสง่คืนหนังสอื
ชว่งวันที� 1 เมษายน 2564 ถึง วันที� 31 พฤษภาคม 2565

เป�นวันที� 1 มถินุายน 2565

ยกเวนยกเวน้้

ระบบจะ Renew หนังสือต่อใหอั้ตโนมติั
No late fine for overdue books between 

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

 June 1, 2022.
 

This extension of the due date is automatic.
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Service DDService DD



      "แพ๊ทมคีวามรูส้กึประทับใจต่อหอ้งสมดุนิด้ามาก ๆ ค่ะ หอ้งสมุดนด้ิาของเรา
สวยมาก สะอาด ทันสมัย มคีวามเป�นเอกลักษณที์�โด่ดเด่น โดยเฉพาะจุดใหบ้รกิาร OPAC 
ชั�น 2 ที�ดีไซน์ออกมาในคอนเซ็ปต์ของ “ต้นไมแ้หง่ป�ญญา (Wisdom of Tree)”มีมมุอ่านหนงัสอื
ที�สร้างบรรยากาศในการเรียนได้เป�นอยา่งดี ที�นี�ยงัถือว่าเป�นจุดเริ�มต้นแหง่ความสําเรจ็
และเปรยีบเสมอืนบา้นอีกหลังหนึ�งระหว่างมาเรียนต่อระดับปรญิญาเอกด้วยค่ะ ในชว่งที�เรยีนแพ๊ทจะชอบเขา้หอ้งสมดุมาก ๆ  ค่ะ  เพราะว่าหอ้งสมดุ
ทําให้มแีรงจูงใจในการเขยีนงานวิทยานิพนธ์ มสีิ�งอํานวยความสะดวกทกุอยา่ง สิ�งที�ชอบมากที�สดุคือ มหีอ้ง Study Room ที�ใหน้กัศึกษาระดับ
ปริญญาเอกได้นั�งทํางาน ศกึษา ค้นคว้างานวิจัย ห้องมคีวามเป�นสว่นตัวมาก เงียบสงบ ทําให้มีสมาธใินการเขียนงาน การสบืค้นข้อมลูหนงัสอื
จากฐานขอ้มูลออนไลนข์องห้องสมดุก็มคีวามสะดวก รวดเรว็ มหีนงัสือ วารสาร หรอืบทความที�ต้องการหลากหลาย

ดร.ชญาณ์นันท์ ป�ติกรพวงเพชร (คณุแพท๊)
คณะภาษาและการสื�อสาร (สาขาภาษาและการสื�อสาร)

สาํเรจ็การศกึษาป� 2564

นอกจากนี� ห้องสมดุยังทําให้ได้เจอมติรภาพดี  ๆจากเพื�อนคนไทยเพื�อนชาวต่างชาติที�ต่างคนต่างได้ใหกํ้าลังใจกัน แลกเปลี�ยนประสบการณก์ารใช้
ชีวิตและการเรียน ทําใหรู้้สกึว่าเรามเีพื�อนรว่มเดินทางและทําใหก้ารเดินทางของเราสนกุ ไมโ่ดดเดี�ยวเลยค่ะ แพท๊รูส้กึภมูใิจที�ได้เรยีนที�นด้ิา
สําเร็จการศึกษาที�นิด้า และดีใจที�ได้ใชเ้วลาสว่นมากในการเรยีนที�หอ้งสมุดนด้ิา ต้องขอขอบคณุห้องสมดุ
และบุคลากรห้องสมดุที�นด้ิามาก ๆ  ค่ะที�เป�นสว่นหนึ�งของความสําเรจ็ในการเรยีนและได้มอบความทรงจําที�ดี
และประสบการณ์อันแสนประทับใจให้แพ๊ท ทําใหแ้พท๊เกิดความรกัและผกูพันต่อหอ้งสมดุและพี� ๆ
ชาวห้องสมดุมากค่ะ ถึงแมว่้าจะจบมานานแค่ไหนก็ยงัคงคิดถึงชว่งเวลาที�มีความสขุตลอดระยะเวลา
ที�ได้เรียนที�นี�เสมอมาค่ะ"

          เสยีงสวรรค์ฉบบันี� เป�นเสยีงจากบัณฑิตใหม่ป�ายแดงแหง่คณะภาษาและการสื�อสาร 
ที�เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ครั�งที� 42 ในวันที� 26 เมษายน 2565 และเป�นอีกหนึ�ง
เสยีงที� Proud to be NIDA มาก ๆ  ค่ะ

    "ห้องสมดุนิด้ามสิี�งอํานวยความสะดวกสําหรบันกัศกึษาแทบจะทกุอยา่งแล้วค่ะ แต่สิ�งที�อยาก
จะให้ห้องสมดุมเีพิ�มเติม คือ อยากใหข้ยายเวลาการให้บรกิารในชว่งเวลาสอบเพิ�มมากขึ�นและมี
ห้อง Lazy Room ที�สามารถพักผอ่นขณะที�มาทํางานที�ห้องสมดุเพิ�มขึ�นค่ะ" 
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เสียงสวรรคเสียงสวรรค

ความรูส้กึที�มต่ีอหอ้งสมดุนิด้า

อยากเหน็อะไร  อยากใหม้อีะไรในหอ้งสมดุนิด้า

      นอกจากนี� หอ้งสมดุนด้ิายงัมห้ีองสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาเอก
โดยเฉพาะ เรยีกว่า ห้อง Common Room เป�นห้องที�แพท๊เขา้
มานั�งพกัผอ่นรับประทานอาหาร และพดูคยุกับเพื�อน ๆ  ใหไ้ด้
คลายเครียดกัน ในทกุ ๆ  เชา้ที�เขา้มาห้องสมดุก็จะเหน็รอยยิ�ม
และการทักทายจากพี� ๆ  บรรณารกัษ์และเจ้าหน้าที� ทําใหรู้ส้กึ
ว่าการเรยีนที�นี�มคีวามอบอุ่น บรรณารกัษ์และเจ้าหนา้ที�หอ้งสมุด
แต่ละท่านนา่รักมากค่ะ ใจดี มคีวามเป�นกันเอง เวลามปี�ญหาเกี�ยวกับ
การยมื-คืนหนงัสอื การใชล็้อกเกอร ์การใชห้อ้งคอมพวิเตอร ์หรอื
เวลาต้องการสบืค้นบทความที�ไมส่ามารถดาวน์โหลดได้ พี� ๆ  ทกุคน
ก็ใหคํ้าแนะนํา ให้ความชว่ยเหลือเป�นอยา่งดี จนงานทกุอยา่งสาํเรจ็
ลงได้ค่ะ เวลารู้สกึเครียด ๆ  ก็ไปถ่ายรูปตามมมุต่าง ๆ  ของหอ้งสมุด
ไว้เป�นที�ระลึก ได้เห็นรูปสวย ๆ  ก็ทําให้รู้สกึผอ่นคลายและมพีลังใจค่ะ

คุณแพต๊บอกว่าที�กล่าวมาขา้งต้นยังไม่ใชค่วามรูส้กึดี ๆ  ทั�งหมดที�มีต่อหอ้งสมุดและบุคลากรหอ้งสมุดค่ะ โอ้โห!! พวกเราชาวบรรณสาร
ปลื�มปริ�มมากค่ะ จะมุ่งมั�นพฒันาบรกิารต่าง ๆ  ของห้องสมุดใหดี้ยิ�ง ๆ  ขึ�นไป และขอแสดงความยนิดีกับความสาํเรจ็อันยิ�งใหญข่อง Dr. Pat ด้วยนะคะ

Voice of GodVoice of God



                                                        วันที� 31 มนีาคม - 1 เมษายน 2565 
                                             รศ. ดร. ประพนธ ์สหพัฒนา ผูอํ้านวยการสาํนกั
บริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมคณะผู้แทนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางเขา้รว่มงานวันเทิดเกียรติเสรไีทย
จังหวัดแพร ่ ในการนี�ท่านผูอํ้านวยการได้วางพวงมาลาหน้าอนสุาวรีย์
สามพี�น้องเสรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์เสรไีทยแพร ่และขึ�นกล่าวสนุทรพจน ์
ณ ถ�าเสรีไทย เนื�องในงานวันเทิดเกียรติเสรไีทยแพร ่ พร้อมมอบของ
ที�ระลึกให้พิพิธภัณฑ์เสรไีทยแพรแ่ละหนงัสอืที�ระลึกขบวนการเสรีไทย
ให้สํานักสงฆถ์�าเสรไีทย
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Activity DDActivity DD

งานเทิดเกียรติงานเทิดเกียรติ
เสรีไทยเสรีไทย
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Activity DDActivity DD

ซุ้มรับปริญญาซุ้มรับปริญญา
      ทีมงานหอ้งสมดุรว่มมอืรว่มใจกันจัดซุม้รับปรญิญา
เพื�อแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ทุกท่านที�เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั�งที� 41 และ
ครั�งที�  42  ณ บรเิวณสนามกีฬา และมมีมุถ่ายภาพเก๋ ๆ
อีกมากมายบรเิวณชั�น 2 ของหอ้งสมดุด้วยค่ะ
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NIDA Books to Go
NIDA Books to Go

ขั�นตอนและวิธกีารใชบ้รกิาร 
NIDA Books to Go 

ภาพบรรยากาศ
บริการ NIDA Books to Go 

เดือนมีนาคม-เมษายน 2565 

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�มสิทธกิารยมืหนังสอืให้กับสมาชกิของห้องสมุดในชว่งสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-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-จ่าย

จายสะดวกจายสะดวก

Line
Official 
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กรุณาสง่...

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

11
ค่าบรกิาร ค่าปรบัต่าง 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

22คืนหนังสือสะดวกคืนหนังสือสะดวก  
ชองทางชองทาง  22  

นํามาคืนได้ที�ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ด้านหน้า
ชั�น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

1.
ดวยบริการจายคาปรับออนไลน

Service DDService DD

ที�แสนสะดวก 

2. สง่เป�นพสัด ุโดยระบุผูร้บัตามที�อยูดั่งนี� 

https://lin.ee/xufMPqW
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ความร่วมมือทางวิชาการ

กับเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 

การใช้บริการเครือข่ายห้องสมุด

โดยมีหน่วยงาน 12 แห่ง จากหน่วยงานทั�งหมดที�ร่วมแลกเปลี�ยนทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
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ขา่วด ีศิษยเ์ก่าขา่วด ีศิษยเ์ก่า                                                                สมคัรสมาชกิเพยีง 1000 บาท ฟรค่ีาเขา้หอ้งสมดุตลอดชพี   สอบถามรายละเอยีด

เพิ�มเติม หรอืสมคัรผา่น  Line Official @NIDA_Library : https://lin.ee/xufMPqW

https://lin.ee/xufMPqW


E-book E-book อา่นฟรีอา่นฟรี
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อยูไ่หน  กอ็า่นได้

 https://elibrary-nida.hibrary.me

https://elibrary-nida.hibrary.me/
https://elibrary-nida.hibrary.me/
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คลังปัญญา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

NIDA Wisdom Repository
* นําเสนอขา่วสารขอ้มูลของคลังป�ญญาฯ 

* สอบถามขอ้มูล หรอืเสนอแนะการใชบ้รกิารคลัง

ป�ญญาฯ ได้ที� Inbox ของเพจ 
URL :  https://web.facebook.com/NIDAWisdomRepository

1. คลังที�จัดเก็บ รวบรวม และให้บรกิารวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาระดับ มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิต

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

2. ให้บรกิารออนไลน์ในรูปแบบ Open Access

ผา่นเว็บไซต์ https://repository.nida.ac.th 

3. สามารถเรยีกด ูบนัทึก และสั�งพมิพเ์อกสาร

ฉบบัเต็มได้ตลอด 24 ชั�วโมง 

ขอแนะนําเพจน�องใหม�ขอแนะนําเพจน�องใหม�

รูปแบบคลังปัญญา

https://web.facebook.com/NIDAWisdomRepository
https://web.facebook.com/NIDAWisdomRepository
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กําหนดการให้บริการคําปรึกษาระบบ i-Thesis
ประจําเดือนมีนาคม 2565 

โดย สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ นิด้า
 

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

https://www.facebook.com/NIDA.ITC/?__cft__[0]=AZVSUuKTBs7BzbXItRU9DLwFXLUzyr7kwb6Yg5YyNUBKJH4r-zQgG1MdSGDTvsySQkejtA9-_jGc7Jy0b8y2Hub33Bqo_E7epnyTcWbpRKBcfUzjQFOxLk6WCPp-lUHdAogmqDkCHpmjOhNMjgpiHsKd&__tn__=-UC*F


แนะนําฐานข้อมูล Emerald Premier Plusแนะนําฐานข้อมูล Emerald Premier Plus
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สามารถเขา้ใชบ้รกิารได้ที� https://www.emerald.com/insight/
หรอืสแกน Qr-Code

      และสํานักบริการการศกึษาและบรรณสารได้บอกรบั
เพิ�มเป�น Emerald Premier Plus ซึ�งเพิ�มวารสารขึ�นมา
อีก 99 รายชื�อ และเพิ�มสาขาวิชาขึ�นมาอีก 4 สาขาวิชา
รวมทั�งสามารถเขา้ใช ้eBook ได้จํานวนมากกว่า 3,000
รายการ

1. สาขาบัญช ีการเงิน และเศรษฐศาสตร ์ 

2. สาขาบรหิารธุรกิจและกลยุทธ ์ 

3. สาขาการจัดการทรพัยากรมนษุยแ์ละ
การบริหารองค์กร 

4. สาขาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. สาขาการตลาด 

6. สาขาการจัดการการขนสง่  

7. สาขาการจัดการอสังหารมิทรพัย ์

8. สาขานโยบายสาธารณะและสิ�งแวดล้อม  

9. สาขาการจัดการการท่องเที�ยวและ
การโรงแรม 

            ในป�นี�  กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ได้บอกรบัฐานขอ้มลู Emarald Management
ที�เป�นฐานขอ้มลูบทความฉบบัเต็ม (Full text) ของวารสาร จํานวน 210 รายชื�อ ครอบคลมุสาขาวิชาทางด้านการจัดการ
9 สาขาวิชา ได้แก่

https://www.emerald.com/insight/


เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล 

 1.Browse by discipline > เลือกหัวขอ้ที�สนใจ เชน่ Social Sciences > เลือกประเภทสิ�งพิมพ ์เชน่ Article > หรอื
เลือกจากชื�อสิ�งพมิพ์ > เลือกฉบบัที�ต้องการ > เลือกรายการที�ต้องการ 
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       Springer Link เป�นฐานขอ้มลูสหสาขาวิชา เชน่ สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาสงัคมศาสตร ์และสาขามนษุยศาสตร ์
เป�นต้น สามารถเข้าถึง Full text ได้ตั�งแต่ป� 1997-ป�จจุบัน โดยเริ�มต้นการค้นจากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด
และกรณีสืบค้นนอกเครือข่ายสถาบัน ผู้ใช้บริการจําเป�นต้องเชื�อมต่อผ่าน VPN 



เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล 
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Tips & TricksTips & Tricks



เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล 
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 2. Quick Search  > พมิพคํ์าค้น เชน่ covid 19 > จากนั�นคลิก Search > เลือกรายการ



เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล 
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 3. Advanced Search  >    คลิกที�สัญลักษณ ์              เลือกสบืค้นขั�นสงู (Advanced Search) > พิมพคํ์าค้น เชน่
covid 19 > คลิก Search > แสดงผลการค้นที�ได้ทั�งหมด ใหค้ลิกเลือกรายการที�ต้องการหรอืเลือกจํากัดผลลัพธใ์ห้
แคบลงจากสว่น Refine Your Search > Download เอกสาร PDF > สามารถ Download รายการอ้างอิงได้ โดยคลิก
ที� Download citation

1. พมิพคํ์าค้น เชน่ covid 19 
2. พมิพคํ์าค้นที�ต้องการระบุเพิ�มเติม
เชน่ ชื�อผูแ้ต่ง 
3. ระบุชว่งระยะเวลาที�ต้องการ
4. คลิก Search



เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล 
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คูม่อืการใช ้Springer Link



citation

citation
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      ท่ามกลางความเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ของโลกในป�จจุบนั องค์กรของเราจะรบัมือกับ
ความท้าทายใหม ่ๆ ได้อยา่งไร และจะมีวิธกีารใดที�จะติดอาวุธให้กับองค์กร และสรา้งศักยภาพ
ในการแขง่ขนั การจัดการความรู ้(Knowledge Management: KM) คือคําตอบเพราะ KM จะชว่ย
ให้คณุ “เขา้ใจ” กระบวนการทํางานและ “จัดการ” อยา่งเป�นระบบสามารถนําไปใช ้“ปฏิบติังาน”
ได้อยา่งมีประสทิธภิาพ อีกทั�งยงั “ต่อยอด” เป�นนวัตกรรมและ “ถ่ายทอด” ความรูไ้ด้โดยใชเ้วลา
น้อยลง จะดีหรอืไม่ หากเราสามารถดึงความรูที้�อยูใ่นตัวบุคคลออกมาเป�นคูมื่อหรอืเอกสารต่าง ๆ
จะดีหรอืไม่ หากเราสามารถทําให้คูมื่อหรอืเอกสารต่าง ๆ  อยูใ่นรูปแบบที�เขา้ใจง่ายและนําไปใชไ้ด้จรงิ
สรา้งผลลัพธที์�ดีที�สดุให้กับองค์กรด้วยเทคนิค C4 และการจัดการความรู ้(KM) เนื�อหาประกอบด้วย
Do or Die จะรบัมือกับความท้าทายใหม่ได้อยา่งไร? - Last Man Standing VS Trendsetter จะยนืหยดั
เป�นคนสุดท้ายหรอืกลายเป�นผู้นําเทรนด์ - KM ชว่ยจัดการป�ญหาในองค์กรได้อยา่งไร? - ทําความรูจั้ก
Knowledge Management (KM) ตัวชว่ยสาํคัญพาองค์กรไปสูจุ่ดหมาย - การค้นหาลกูค้าสําคัญ
Critical Customer (C1) ด้วยเทคนิค LUKY - การคัดสรรกระบวนการสําคัญ Critical Process (C2)
ด้วยเทคนิค SPACial – กรณีศึกษาที�นา่สนใจ - การแปลง KM ให้เขา้ใจง่ายในแบบ Collection & Correction (C3)
ด้วยเทคนิค VIPs - การออกแบบการสื�อสารที�มีประสทิธภิาพ Communicate Effectively (C4) ด้วยเทคนิค
VARK - Learning Agility: จะต้องทําอยา่งไรในวันที�เราไมรู่อ้ะไร - รว่มกันพัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้
บทสง่ท้าย

KM knowledge management: ความรูใ้นองค์กร คือ Big data ที�สาํคัญที�สดุ
ศกัยภาพในการแขง่ขันด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้

ศุภวิทย์ ภาษิตนิรนัดร ์และญาณ ีโชคสมงาม.  (2564).  กรณศีกึษา.KM knowledge management: ความรูใ้นองค์กร คือ Big    
                data ที�สาํคัญที�สุด ศกัยภาพในการแขง่ขนัด้วยกลยุทธก์ารจัดการความรู.้   กรุงเทพฯ: วิช กรุป๊ (ไทยแลนด์). 

Shekar, Santhosh. (2021). Design knowledge management system: A practical guide for implementing 
              ISO 30401 KMS standard. Delhi: Penman Books. 

          Every organization needs to manage their foundational knowledge dimension
for better Organizational Development, Learning Management, Innovation Management,
Business Intelligence, Information and Data Management, Customer Relationship Management,
Human Resource Management, and Risk Management (to name few). An effective KM system
would enhance organizational resilience and adaptability to the new order of the post- pandemic world.
              This book provides practical guidance for individuals and organizations to design and develop 
KM Systems based on ISO 30401 KMS Standard regardless of the industry type, size and scale.
           You will learn the fundamentals of human-centered knowledge needs and how one
can address them logically and systematically to develop the KM systems at Projects,
or Business Units, or Organizations or even scale up to the National and Global level.
           A practical case study is used to design and develop KM Systems. It provides
insights on - Various KM lifecycles - Customized KM Framework - KM Methodology,
Tool Kits, and Processes - Different aspects of Knowledge Development Cycles-Steps
to develop KM Solutions, - Sample of Knowledge Architecture Scheme Development 
- Length and breadth of KM Scoping and Measurement - Checklists, Questionnaires,
 and - Ways to map Organizational KM to ISO KMS requirements in a step by step process.

Design knowledge management system: A practical guide
for implementing ISO 30401 KMS standard

HD 30.2 ศ46 2564 

HD 30.2 Sh42 2021
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eBookeBook  

1. Smarter Decision-Making : Avoiding Poor Decisions Through Effective Listening
Authors: Louis J. Pepe
Publication Information: Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield
Publishers. 2020

3. Executing Global Projects : A Practical Guide to Applying the PMBOK
Framework in the Global Environment
Authors: James Marion, Tracey Richardson
Publication Information: New York, NY : Business Expert Press. 2020 

4. Sustaining and Enhancing the Scholarly Communications Department: 
A Comprehensive Guide
Authors: Kris S. Helge, Ahmet Meti Tmava, Amanda R. Zerangue
Publication Information: Santa Barbara, California : Libraries Unlimited. 2020
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น่าอ่านน่าอ่าน

2. The Ascent of Market Efficiency : Finance That Cannot Be Proven
Authors: Simone Polillo
Publication Information: Ithaca : Cornell University Press. 2020

5. How to Find Fraud and Corruption : Recipes for the Aspiring Fraud Detective
Authors: Nigel Iyer
Publication Information: London : Routledge. 2020

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2281371
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2287212
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2292097
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2283275
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2283186


Resources DDResources DD
วารสารวารสาร

วารสารบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

วารสารบรหิารธุรกิจศรนีครนิทรวิโรฒ 

Chulalongkorn Business Review 

วารสารบรหิารธุรกิจ นิด้า 

วารสารการจัดการสมยัใหม ่
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

วารสารนักบรหิาร 
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รวมวารสารรวมวารสารดานดานบรหิารธุรกจิบรหิารธรุกิจ

วารสารการบญัชแีละการจัดการ 
คณะการบัญชแีละการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

http://mba.nida.ac.th/th/book-intro
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/index
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal
http://ejournals.swu.ac.th/
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/st%20ou-sms-pr
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
http://ejournals.swu.ac.th/
http://ejournals.swu.ac.th/
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/index
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CBSReview/index
http://mba.nida.ac.th/th/book-intro
http://mba.nida.ac.th/th/book-intro
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/st%20ou-sms-pr
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/st%20ou-sms-pr
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/st%20ou-sms-pr
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/st%20ou-sms-pr
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs


นโยบายสิ�งแวดล้อมในยุครฐับาล
นายอานันท์ ป�นยารชุน

ปธาน สวุรรณมงคล 
HC 79 .E5 ป14 2536

การประเมนิทรพัยากรมนุษย ์: 
หลักการและแนวปฏิบติั

วีระวัฒน์ ป�นนิตามัย
HF 5549.5 .J62 ว37ก 2563 

33

44 55

Beyond a joke: the limits of humour 
Edited by Sharon Lockyer and 
Michael Pickering 
PN 6149 .S62 B468 2009

สื�อสาร อาหาร สขุภาพ
กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ�ง และรตัติกาล เจนจัด 
P 90 ก23สอ 2556

11

22

การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี
และกรณตัีวอย่าง
จุมพล หนิมพานิช 
H 97 จ46 2549   
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HotHot Items in the Library Items in the Library
PopularPopular  booksbooks  

(March-April(March-April 2022) 2022)

https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/EAnT0
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https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/kItud
https://shorturl.asia/OSIUq
https://shorturl.asia/1xbYR
https://shorturl.asia/EAnT0
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX
https://shorturl.asia/DWCNX

