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  ช่วงนี้หากท่านใดเข้ามาท่ีหอสมุดสุขุม        
นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร จะพบกับ
ความเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นการจัดการพ้ืนที่ใช้
สอย และระบบ E-Library ใหม่ที่มารองรับ
การใช้งานของผู้ใช้ที่หลากหลายข้ึน มี
จอภาพใหม่ๆ เข้ามามากข้ึน ท่านสามารถ
สัมผัสจอภาพแล้วเลือกเมนูได้ตามต้องการ  
 นอกจากน้ี ยงัมีส่วนท่ีเปิดใช้บริการ
แล้ว คือ Multimedia Room  ซ่ึงได้ปรับ
พ้ืนท่ีนั่งให้เหมาะสมกับการรับชม 
ปรับเปล่ียนจอภาพที่ทันสมัยและใหญข้ึ่น 
ในช่วงนี้หากผู้ใช้บริการสนใจเข้าใช้สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 
หากระบบเสร็จส้ินสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการ
สามารถจองห้องได้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
Mobile App และมายืนยันการเข้าใชท้ี่ตู้ 
Kiosk ชั้น 2 โดยจะยืมแผ่นภาพยนตรข์อง
ห้องสมุด หรือเอาส่ือมาเปิดเองก็ได้เช่นกัน 
รองรับทั้ง ซีดี ดีวีดี บูเร และสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลเพ่ือใช้ในการนําเสนองานผ่าน 
สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก ได้อีกด้วย 



 

 

       
    
 
Calendar 
เมษายน 
 

8 เม.ย.  ปิดบริการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรี 
12-16 เม.ย. ปิดบริการเนื่องในวันสงกรานต์ 

LIVING ROOM 

4 มี.ค. 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ 

4 มี.ค. 2562 อาจารย์และนักศึกษาจาก Chung Hua University 
(CHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เข้าเย่ียมชมห้องสมุด
อาเซียน ถนัด คอมันตร์ 

25 ก.พ. 2562 Prof. Dr. Joaquin Espallargas Iberni ตําแหน่ง 
Chairman และผู้บริหารจาก Nebrija University ราชอาณาจักร
สเปน เข้าเย่ียมชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ 

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



 

 

Service DD 



 

 

Activity DD 

  11 ก.พ. 2562 สํานักบรรณสารการพฒันาได้จัดงาน KM Sharing แลกเปล่ียนเรยีนรู้
ภายในสํานักฯ ในหัวข้อ “การเตรยีมความพร้อมบุคลากรสํานักเพ่ือเข้าสู่ระบบห้องสมุด
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Library)”  วิทยากรโดย นางภาวณา เขมะรัตน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ และ 
นายอติกานต์ ม่วงเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบงาน    
E-Library ซ่ึงเป็นระบบใหม่ที่ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  



 

 

Mobile Library 



 

 

Database Update 

http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE&u=uninet14


 

 

การใช้ EndNote X9 สําหรับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ตามหลักเกณฑ์ APA 
1. การอ้างอิง แบบ (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) วางไวท้้ายข้อความที่อ้างอิง  
2. การอ้างอิง แบบ ผู้แต่ง (ปีพิมพ์) วางไวห้น้าข้อความที่อ้างอิง  
3. การอ้างอิง แบบ ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีต้องการระบุเลขหน้าที่นํามาอ้างอิง  

 
วิธีการ คอื หลังเพิ่มรายการอ้างอิงจาก EndNote เรียบร้อยแล้ว กลับมาหน้า Word คลิกที่
รายการอ้างอิง เลือก Edit & Manage Citation > ช่อง Formatting เลือก รูปแบบที่ต้องการ 

+ Default > (Xu, 2011)  
+ Author (Year) > Xu (2011)  
+ Author (Year) ช่อง Pages ใส่เลขหน้า > Xu (2011, pp. 12-15) หรือ Xu (2011, p. 12) 

  การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้เปลี่ยนคําย่อเลขหน้าภาษาอังกฤษ p./pp. (page) 
เป็น น. (หนา้) เช่น สายชล สินสมบรูณ์ทอง (2560, น. 12-15)  

Tips & Tricks 

1. เลือกรายการอ้างอิงใน EndNote 

2. เปิด Word เลือกเมนู      
Insert Selected Citation(s) 

3. คลิก Edit & Manage Citation เลือกรูปแบบ  



 

 

การแก้ไขภาษาที่ผิดเพี้ยนใน EndNote X9 
 

1. จากโปรแกม EndNote ไปท่ีเมนู Edit > Preferences…>Display Fonts >  
2. เลือกรูปแบบ Fonts ให้เป็น Tahoma ครบท้ัง Library, General, Labels, 

Search 
3. คลิก OK  

 
 

Tips & Tricks 

1 

2 
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ศุภณัฐ สขุโข. (2561). Facebook ads professional: ยิงแอดให้ปัง ป้ันให้ดังอย่างมืออาชีพ. นนทบุรี: ไอดีซี.  
HF 5826.5 ศ46 2561 

แม้ว่าเฟซบุ๊กจะปรับให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสร้างโฆษณาได้ไม่ยากเลย แค่กด
ปุ่ม Boost Post ต้ังค่าอีกนิดหน่อย ก็สร้างโฆษณาได้แล้ว แต่การสร้างโฆษณา
บนเฟซบุ๊กทําอะไรได้มากกว่าน้ันมาก แทบจะไม่แตกต่างกับการสร้างโฆษณา
บน Google เลยทีเดียว ในหนังสือเล่มน้ีขอให้ผู้อ่านลืมเร่ือง Boost Post ทิ้งไป 
แล้วมารู้จักกับการสร้างโฆษณาแบบมืออาชีพจริงๆ การต้ังค่าขั้นสูง เทคนิค  
ต่างๆ แบบเดียวกับเอเจนซี่เขาสร้างโฆษณากัน โดยมีเน้ือหาต้ังแต่ ความเข้าใจ
โฆษณา Facebook พ้ืนฐานที่ต้องรู้ก่อนเริ่มทําโฆษณา การสร้างแคมเปญ
โฆษณา โฆษณา Facebook แบบขั้นสูง การกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ละเอียด การวัดผลโฆษณา Facebook และเพ่ิมประสิทธิภาพของโฆษณา 
เน้ือหาเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเหนือช้ันกว่าคู่แข่ง และ
ประหยัดงบประมาณที่ใช้ลงไปได้อย่างมากมาย งบประมาณที่จํากัดจะถูกใช้  
ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด  

 
   

Recommended Books 

Fransman, Martin. (2018). Innovation ecosystems: Increasing competitiveness. New York: University 
of Edinburgh. T 173.8 F857 2018 

Martin Fransman presents a new approach to understanding how 
innovation happens, who makes it happen, and the helps and    
hindrances. Looking at innovation in real-time under uncertainty, 
he develops the idea of an 'innovation ecosystem', i.e. a system of 
interrelated players and processes that jointly make innovation 
happen. Examples include: how companies like Amazon, Google, 
Facebook, Apple, ATetT, and Huawei interact in the ICT Ecosystem; 
four innovations that changed the world - the transistor, micropro-
cessor, optical fibre, and the laser; the causes of the telecoms 
boom and bust of the early 1990s that influenced the Great       
Recession from 2007; and the usefulness of the idea of innovation 
ecosystems for Chinese policy-makers. By delving into the complex 
determinants of innovation this book provides a deeper, more    

rigorous, understanding of how it happens. It will appeal to economists, social scientists, business 
people, policy makers, and anyone interested in innovation and entrepreneurship.  



 

 

Top 5 Popular books on Jan-Feb 2019 

     การจัดการการเงิน (Essentials of financial  
      management) 

     โดย บริกแฮม, ยูจีน เอฟ 
     HG 4026 บ17ก 2559 
 
 

     วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) 
      โดย บุษกร วัชรศรีโรจน์. 
      HD 58.7 บ48ว 2561 
 
   
     TOEFL iBT insider : the super guide. 
      PE 1128 T57 2008 
 
 
      
     มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ จากทฤษฎีสู่นโยบาย 
      โดย รัตนา สายคณิต 
      HB 172.5 ร114ม 2542 
 
 
 
     นโยบายสาธารณะ : แนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการ  
      โดย ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
      H 97 ณ113น 2554 

H  Items in the Library 


