
��

ดหมายขาว/NewsletterCLMจศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ปที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2556
www.clm.up.ac.th
http://www.facebook.com/up.clm

  วิสัยทัศน : เปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสากล

นายปยะราช  สุขภิญโญ

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย

นางสาวภัณฑิลา ยะยศ

นางสาวกชพร ดอนพิมไพร

ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี 

ดร.พรพรรณ จันทรแดง

บรรณาธิการ

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล

กองบรรณาธิการ

นางสุพร ทิพยจักร

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม

นายวิชญนนท มณีชาติ

นางสุปราณี ทะนายมา

นางสาวอรดี นามบุตร

นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย

นางสาววาณิชยา ตาชม

นางจุไรเรือง เมืองมา

นางสาวภัทรวดี สุริยะ

นายปณณธร วุฒิปริยาธร

นางสาววิไล จันทรแกว

นางสาวสุดา ใจแกว

0-54466666 ตอ 3530 ,3531

CONTENTS

       เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา 

ศูนยบรรณสารฯเขารวมโครงการ IT Show 2013 (IT-UP TREND) 

ครั้งที่ 1 รวมกับศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศที่

ศูนยบรรณสารฯ มีใหบริการแกบุคลากรและนิสิตไดรับทราบ 

ภายในงานยังมีกิจกรรมของหนวยงานอื่นๆใหนิสิตไดรวม

กิจกรรมอีกดวย

งาน IT Show 2013 (IT-UP TREND) ครั้งที่ 1

        วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา งานบริการ 

ศูนยบรรณสารฯจัดโครงการสภาพัฒนาหองสมุดดวย โดยเล็ง

เห็นวาการใหบริการที่ประสบความสำเร็จไดตองมีชองทางใน

การรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการทุกประเภท โดยเฉพาะ

ผูใชบริการที่มีจำนวนมากที่สุด คือกลุุมนิสิตปริญญาตรีและ

เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดในการ

พัฒนาบริการตางๆเชน จัดโฟกัสกรุป จัดประชุม จัดเสวนา 

หรือการมีสวนรวมในรูปแบบอื่นๆ ระหวางนิสิตกับ

ศูนยบรรณสารฯและเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูให

บริการกับผูใชบริการจึงจัดโครงการสภาพัฒนาหองสมุดขึ้น 

ซึ่งไดรับความรวมมือจากตัวแทนนิสิตเขารวมเปนคณะกรรม

สภาพัฒนาหองสมุด เพื่อรวมกันพัฒนาศูนยบรรณสารฯตอไป 

โครงการสภาพัฒนาหองสมุด ประจำป 2556

งาน IT Show 2013 (IT-UP TREND) ครั้งที่ 1

โครงการสภาพัฒนาหองสมุด ประจำป 2556
การสืบคนฐานขอมูลออนไลน

เปดรับสมัครสมาชิก PULINET CARD 

การใช eBook บน Smartphone 
ฤดูกาลกอนสอบ FINAL
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       เตรียมพบกับฤดูกาลก่อนสอบ FINAL

       จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 24.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 24.00 น.

เริ่มตั้งแต่

  23 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556

เย้ๆห้องสมุดเปิดถึง

   เที่ยงคืนแล้ว

    งดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

       สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

By....CLM....

เปดรับสมัครสมาชิก PULINET CARD การสืบคนฐานขอมูลออนไลน

1. ผูใชสามารถเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลนที่

ศูนยบรรณสารฯใหบริการไดที่ www.clm.up.ac.th

2. ฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับทุกฐาน สามารถดาวนโหลด 

Full text ไดยกเวน ScienceDirect 

3. หากผูใชบริการตองการดาวนโหลดขอมูลบนฐานขอมูล 

ScienceDirect สามารถทำไดโดยวิธีการ ดังตอไปนี้

   3.1 สงอีเมลไปยังศูนยบรรณสารฯ ที่ clm@up.ac.th

โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

 - copy link บทความที่ผูใชตองการวางในอีเมล

 - ระบุ ชื่อ - สกุล, คณะ, สาขาวิชา, เบอรโทรศัพท

   3.2 เจาหนาศูนยบรรณสารฯจะสงขอบทความที่ผูใชตองการ

ไปขอรับบริการจากเจาหนาที่ Uninet และ ศูนยบรรณสารฯจะสง

กลับไปใหผูใชภายใน 24 ชั่วโมง ของวันทำการ

1. ผูใชบริการสามารถติดตอขอสมัครสมาชิก PULINET CARD

ไดที่เคานเตอรบริการศูนยบรรณสารฯ

2. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ

    - รูปถายหนาตรงไมใสหมวกไมใสแวนตาดำ 2 รูป

    - คาสมัครสมาชิก 50 บาท/ป
สิทธิการยืม

1. ยืมสิ่งพิมพจากหองสมุดสมาชิกขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 20 แหง ไดไมเกิน 3 เลม ระยะเวลา 1 สัปดาห

2. ใชบริการในหองสมุดสมาชิกขายงานมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาคตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ ตามประกาศของหองสมุด

แตละแหง

  *** ผูที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก PULINET CARD ไดแก นิสิตปริญญาโท

        ปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายบริการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

         เชิญชวนอาจารยที่สนใจรวมรับฟง 

           การใช eBook บน Smartphone 

 Download eBook to 

Adobe Digital Editions

วันที่ 30 กันยายน 2556

เวลา 13.30 น.

ณ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

    ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวน

อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา เขารวมรับฟง การใช 

eBook บน Smartphone โดยมีตัวแทนของบริษัท 

Ebsco มาใหความรูแกอาจารย เพื่อใชฐานขอมูลบน

มือถือไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

       บริการแท็บแล็ต 
      เพื่อการเรียนรู มีทั้ง ipad4 

  samsung galaxy tab ติดตามไดที่

       ศูนยบรรณสารฯ เร็วๆนี้

        

     ...coming 

    soon...


