
 

 

คณะทาํงานจดัทาํขา่วบรรณสาร  สาํนกับรรณสารการพฒันา 
“ทรพัยากรทนัสมยั หวัใจบรกิาร มาตรฐานสากล” 

  ข่าวบรรณสารฉบับน้ีจะเป็นฉบับ
แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 
และจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2560  
 ในนามของผู้บริหารและบุคลากร
สํานักบรรณสารการพัฒนา ขอแสดงความ
อาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
ล้นพ้น 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 5 (ก.ย.-ต.ค. 2560) 

พระเสด็จดับขันธ์  
แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน 

ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว 
สามโลกวิโยค กันแสงโศก 

โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยยีบนํ้าตาหนาว 
หนาวเหน็บตระหนกพระธรณ ี

ปฐพีสะทกหาว 
โอ้ว่าประชาอุระระร้าว 
พระเสด็จ ณ แดนใด 
น้ําตาดอกไม้ร่วง 
พิลาปร่ําระงมไพร 
ปานใจ จะขาดใจ... 

จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน... 
โอ้ว่า พระทนูกระหม่อมแก้ว 
นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์ 
ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร 
มหิธรธํารง พระทศธรรม 

พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว 
พญาโศกโศกแว่ววเิวกย่ํา 

ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกํา 
ยะเยยีบย้ํา ร่าํร้าว...หนาวน้ําตา 

             
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 



 

 

ห้องรับแขก 

       
    
 
Calendar 

กันยายน 2560 
22 ก.ย. งดบริการสารสนเทศ, บริการยืม-คืน และ 
  ห้องถ่ายเอกสารเวลา 11.00-15.00 น. เน่ืองใน 
  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร 

Drawing 

3 ก.ค. 2560 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณาจารย์ 
จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู นําโดย Peng Xiaolin, Vice 
President เย่ียมชมห้องสมุด 

19 ก.ค. 2560 คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานห้องสมุด 
 

 

29 ส.ค. 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร Mock Up AUN-QA Slot 1 NIDA เข้า
เย่ียมชมห้องสมุด 

13 ก.ค. 2560 ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ นําคณะผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ เย่ียมชมห้องสมุด 

ตุลาคม 2560 
13 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
  ภูมิพลอดุลยเดช 
23 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันปิยมหาราช 
26 ต.ค. ปิดบริการเน่ืองในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
  พระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
  ภูมิพลอดุลยเดช 



 

 

อาจารย์ ดร.หล่ี เหรินเหลียง ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา
สังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ได้นําหนังสือมามอบให้กับสํานักบรรณสารการพฒันา เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า จํานวน 2 รายการ 
 
 
1. หนังสือเรือ่ง  สีจิ้นผิง (ยุทธศาสตร์การ 
    บริหารประเทศ) จํานวน 3 เล่ม 
2. หนังสือเรือ่ง  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี ประกอบด้วย 
    + ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 
    + ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 เล่ม 
    + ฉบับภาษาจีน จํานวน 1 เล่ม 
 

Activities

3 ก.ค. 2560 สํานักบรรณสารการพัฒนาได้เข้าร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 
และร่วมออกบูธเกี่ยวกบั NIDA One Search 
 
 

 
 

 



 

 

17 ก.ค. 2560 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดอบรม
การใช้งานโปรแกรม EndNote ให้กับสมาชิกท่ีสนใจ 

Activities
7 ก.ค. 2560 สํานักบรรณสารการพัฒนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
ห้องสมุด Creative 
Thinking and    
Innovation” 



 

 

2 ส.ค. 2560  กิจกรรม KM Sharing คร้ังท่ี 2 ของสํานักบรรณสารการพัฒนา ในหัวข้อ 
“รวบรวมและแบ่งปันขอ้มูลหรือข้อคิดเห็นของบุคลากรจากประสบการณ์การให้บริการ” 

Activities
17 ก.ค. 2560 งานกีฬาสีบุคลากรประจําปี 2560 บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
และเดินขบวนพาเหรดของสีเหลือง 



 

 

Database Update 

 
 
 ฐานข้อมลูด้านกฎหมาย ครอบคลุม Law Journal Library, World Treaty         
Library, Women and the Law, Case Law, World Cons tu ons       
Illustrated, English Reports, United Na ons Law Collec on,      
Foreign and Interna onal Law Resources Database, Legal       
Classics,  etc. 

HeinOnline International Core III 

1. จากเว็บไซต์ห้องสมุด  
http://library.nida.ac.th เข้า
เมนู e-Resources >>  
e-Journal/Databases  H-Z >> 
HeinOnline 
2. เข้าสู่หน้าจอสืบค้นฐานข้อมูล 
HeinOnline 
3. พิมพ์คําคน้ หรือเลือกตาม
รายช่ือฐานข้อมูล หรือหัวข้อ
ฐานข้อมูล 
4. เลือกบทความที่ต้องการ และ
เปิดบทความฉบับเต็ม 



 

 

Database Update 

 
 
ฐานข้อมลูวารสารด้านกฎหมาย จํานวน 28 รายช่ือ สามารถค้นหาและอ่านบทความฉบับเต็ม
ได้ทั้งปีปัจจุบันและยอ้นหลัง ตามรายช่ือวารสาร 

Cambridge University Press: Law Journals 

1. จากเว็บไซต์ห้องสมุด  
http://library.nida.ac.th เข้าเมนู      
e-Resources >>  
e-Journal/Databases  A-G >> 
Cambridge Law Journals 
2. เข้าสู่หน้าจอสืบค้นฐานข้อมูล      
Cambridge Law Journals 
3. พิมพ์คําคน้ หรือเลือกตามรายช่ือ
วารสาร 
4. เลือกบทความที่ต้องการ และเปิด
บทความฉบับเต็ม 



 

 

Database Update 



 

 

Database Update 



 

 

EndNote 
1. เปิดโปรแกรม >> คลิกเมนู File >> คลิก New >> ต้ังชื่อ >> คลิก save 

2. คลิกเมน ูReferences >> เลือก New Reference หรือ คลิกท่ี  

3. คลิกท่ี Reference Type เลือกประเภทเอกสาร 



 

 

EndNote 
4. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมท่ีสําคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ 

ตัวอย่างการเพิ่มรายการหนังสือภาษาไทย 

ตัวอย่างการเพิ่มรายการวารสารภาษาอังกฤษ ผู้เขียน 2 คน 



 

 

EndNote 
5. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมท่ีสําคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการที่เพิ่มเข้ามาใน Library 



 

 

EndNote 
การแก้ปัญหาฟอนท์ภาษาไทย 

รายการภาษาไทยท่ีไม่สามารถอ่านได้ เช่น แสดงผลเป็นรูปเป็นสี่เหลี่ยม ให้แก้ไข ดังนี้ 

1. คลิกเมน ู 
Edit >> Preferences  

2. คลิก Display Fonts 
>> คลิก Change Font 
>> เปลี่ยน Font เป็น  
     Tahoma  



 

 

กิจกรรมดีดี 
1 ก.ย. 2560 การแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ 
ขบวนการเสรีไทย” ได้รับมอบรางวัล โดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 
รางวัลที่ 1 ทีม FT จากโรงเรียนหอวัง รับเงินรางวัล 12,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ทีม สายนํ้าผึ้ง 2 จากโรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ รับเงินรางวัล 8,000 บาท 
รางวัลที่ 3 ทีม YES จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษา รับเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย ทีมส้มนํ้าตาลเหลือง จากโรงเรียนหอวัง รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
รางวัลชมเชย ทีมไลน์ จากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ รับเงินรางวัล 3,000 บาท 

งานเสวนา “โครงการสร้างความร่วมมือเก่ียวกับขบวนการเสรีไทยและการรําลึกเสรีไทย” โดย
ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน 



 

 

กิจกรรมดีดี 
29 ส.ค. 2560 กิจกรรมชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุด ปีท่ี 5 จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 



 

 

1 ส.ค. 2560 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 


