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โครงการตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 1/2556

        ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาไดตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปการศึกษา บุคลากรศูนยบรรณสารฯ ไดจัดโครงการตลาดนัดหนังสือขึ้น 

เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 ณ ลานเอทีเอ็ม อาคารเรียนรวมหลังเกา และทำขาวสารเพื่อประชาสัมพันธใหนิสิต อาจารย 

และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดทราบและรวมกิจกรรมกับศูนยบรรณสารฯ ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิในการคัดเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย ตรงตอความตองการของผูใชบริการ และใชประกอบการ

เรียนการสอน ใครพลาดโอกาสในครั้งนี้ โปรดอดใจรอโครงการครั้งตอไปในเดือน พฤศจิกายน 2556

โครงการนาสนใจ ประจำเดือน มิถุนายน  2556

โครงการจัดตั้งเครือขายหองสมุดจังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 บุคลากรศูนยบรรณสารฯ จัดโครงการจัดตั้งเครือขายหองสมุดในจังหวัดพะเยาขึ้น  เพื่อเปน

การสานสัมพันธของบรรณารักษ/ผูปฏิบัติงานหองสมุดในจังหวัดพะเยาใหไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด ประสบการณ

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากรวิชาชีพหองสมุด  และเพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

ของสมาชิกเครือขายหองสมุดจังหวัดพะเยา ตามยุทธศาสตรการดำเนินงานดานการใหบริการวิชาการโดยเนนการใชปญญารวมหมู 

เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน (Community Empowerment) ซึ่งเปนยุทธศาสตรเดียวกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 1/2556
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โครงการสอนการรูสารสนเทศ

โครงการสภาพัฒนาศูนยบรรณสารฯ  

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน

เปดรับสมัครสมาชิก PULINET CARD 



        จดหมายขาว ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

          ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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โครงการนาสนใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

เปดรับสมัครสมาชิก PULINET CARD การสืบคนฐานขอมูลออนไลน

         งานบริการศูนยบรรณสารฯ ไดจัดโครงการสอนการรูสารสนเทศใหแกนิสิต 

และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยดำเนินกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2556 มีนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาให

ความสนใจเปนจำนวนมากและศูนยบรรณสารฯไดจัดเตรียมของที่ระลึกใหแกผูเขารวมโครงการเชน สมุดโนต, ปากกา, ที่คั่นหนังสือ

ตลอดจนโบรชัวรคูมือการใชฐานขอมูลออนไลน ใครพลาดโอกาสในชวงนี้ หากตองการอบรมโปรดติดตอเจาหนาที่เคานเตอร ยืม - คืน

โครงการสอนการรูสารสนเทศ

         ศูนยบรรณสาร ฯ เล็งเห็นวาการใหบริการที่ประสบความสำเร็จไดตองมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการทุก

ประเภทโดยเฉพาะผูใชบริการที่มีจำนวนมากที่สุด  คือกลุมนิสิตปริญญาตรี ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อจัด

บริการใหตรงกับความตองการของนิสิต และเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดในการพัฒนาบริการตาง ๆ 

เชน จัดโฟกัสกรุป   จัดประชุม จัดเสวนา หรือการมีสวนรวมในรูปแบบอื่น ๆ ของนิสิตกับศูนยบรรณสาร ฯ เพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการ กิจกรรมจะจัดขึ้นใน 16  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00 – 12.00 น ณ หองประชุมศูนยบรรณสารฯ

กิจกรรมจะเชิญตัวแทนของนิสิตเขารวมเปนคณะกรรมการสภาพัฒนาศูนยบรรณสารฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูและรวมพูดคุย

เกี่ยวกับการพัฒนาศูนยบรรณสารฯ ไปในทิศทางที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการมากขึ้น

 

โครงการสภาพัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ครั้งที่1/2556  

1. ผูใชสามารถเขาใชบริการฐานขอมูลอออนไลนที่

ศูนยบรรณสารฯใหบริการไดที่ www.clm.up.ac.th

2. ฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับทุกฐาน สามารถดาวนโหลด 

Full text ไดยกเวน ScienceDirect 

3. หากผูใชบริการตองการดาวนโหลดขอมูลบนฐานขอมูล 

ScienceDirect สามารถทำไดโดยวิธีการ ดังตอไปนี้

   3.1 สงอีเมลใหศูนยบรรณสารฯ ไดที่ clm@up.ac.th

โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 - copy link บทความที่ผูใชตองการวางในอีเมล

 - ระบุ ชื่อ - สกุล, คณะ, สาขาวิชา, เบอรโทรศัพท

   3.2 เจาหนาศูนยบรรณสารฯจะสงบทความที่ผูใชตองการ

ไปใหเจาหนาที่ Uninet เมื่อ Uninet ตอบกลับมาแลว 

ศูนยบรรณสารฯจะสงกลับไปใหผูใชภายใน 24 ชั่วโมง

ของวันทำการ

1. ผูใชบริการสามารถติดตอขอสมัครสมาชิก PULINET CARD

ไดที่เคานเตอรบริการศูนยบรรณสารฯทุกวัน เวลาเปดบริการ

2. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้

    - บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ

    - รูปถายหนาตรงไมใสหมวกไมใสแวนตาดำ 2 รูป

    - คาสมัครสมาชิก 50 บาท

สิทธิการยืม
1. สามารถยืมสิ่งพิมพจากหองสมุดสมาชิกขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคไดไมเกิน 3 เลม ระยะเวลา 1 สัปดาห

2. ใชบริการในหองสมุดสมาชิกขายงานมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาคตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ ตามประกาศของหองสมุด

แตละแหง
  *** ผูที่มีสิทธิสมัครสมาชิก PULINET CARD ไดแก นิสิตปริญญาโท,

        บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเทานั้น

 


