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ทดลองใชงานฐานขอมูลออนไลน

 

โครงการ สอนการรูสารสนเทศ ประจำป 2559
         โครงการสอนการรูสารสนเทศ ประจำป 2559 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จัดเตรียมทรัพยากร

สารสนเทศหลากหลายใหบริการผูใชบริการ แตละประเภทมีวิธีการใชงานแตกตางกันออกไป ดังนั้นเพื่อใหผูใชบริการ

สามารถใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยบรรณสารฯ จึงจัดโครงการสอนการรูสารสนเทศ 

เพื่อแนะนำวิธีการใช เชน การสืบคนขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ การใช e book โดยใชโทรศัพทแบบสมารทโฟน 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน ตลอดจนวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ รวมถึงการนำขอมูลเขาโปรแกรม

End Note Wep ทั้งนี้เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษา คนควาและผลิตผลงานทางวิชาการสงเสริม

การใชทรัพยากรสารสนเทศในศูนยบรรณสารฯ ใหคุมคาที่สุด แนะนำวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลง

สารสนเทศตางๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัยบอกรับเปนสมาชิกและสารสนเทศออนไลนอื่นๆ และสนับสนุนการเรียนการสอน

และการคนควาวิจัยของสมาชิกในมหาวิทยาลัย 

การสอนการรูสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. การสืบคนสารสนเทศฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผาน OPAC 

   และวิธีการใช OPAC ใหเกิดประโยชนสูงสุด

2. ฐานขอมูลภาษาไทย

2.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย

2.2 ฐานขอมูล TCI Thai Citation Index

2.3 วิธีตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการผานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

3. ฐานขอมูลภาษาตางประเทศ แยกตามสาขาวิชาที่เรียน

3.1 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

3.2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. แหลงขอมูลสารสนเทศที่ควรรู เชน scholar google.com

5. การใชโปรแกรม End Note Wep เบื้องตน

          ติดตอรวมโครงการสอนการรูสารสนเทศ 

         สำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 ไดที่ : นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล หัวหนางานบริการ
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               ตั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2559





                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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               ทดลองใชงานฐานขอมูลออนไลน

         ขอเชิญทดลองใชงานฐานขอมูลวารสาร Cambridge Journal Online สำนักพิมพ Cambridge 

University Press รวมกับราน UPInform (อัพอินฟอรม) เปดใหมหาวิทยาลัย/ สถาบันจำนวน 78 แหงภายใตกำกับ

ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฐานขอมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) : เปนฐานขอมูลที่

รวบรวมวารสารทางวิชาการกวา 270 ชื่อ และมีบทความมากกวา 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมาก

กวา 45 สาขาวิชา ทั้งทางดานมนุษยศาสตร, สังคมศาสตร, แพทยศาสตร, บริหาร, วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

สามารถคนยอนหลังไดตั้งแตป 1997 – ปจจุบัน สามารถแสดงผลไดทั้งในรูปแบบ PDF และ HTML ไมจำกัด

จำนวนผูใช รองรับการใชงานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ชวยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออางอิง 

และสามารถอานฉบับปจจุบันไดทันที ทดลองใชไดที่ URL : http://journals.cambridge.org  โดยสามารถใชงานได 

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2559

           ติดตอสอบถามเพิ่มเติม งานบริการ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 054-466-666 ตอ 3531 

e-mail : clm@up.ac.th

         เมื่อวันที่  16 - 17 กุมภาพันธ 2559 บุคลากรศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เขารวมการประชุมวิชา

การระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 เรื่อง Growing Green Library for ALL (Growing GLA) ณ โรงแรมลี การเดน 

พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อเปนเวทีการนําเสนอผลงาน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในดานการจัดการ และการบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรูระหวางนักวิชา

ชีพและผูสนใจ เพื่อติดตามความกาวหนาอันจะนําไปสูกระบวนการจัดการความรู ที่มีประสิทธิภาพ และรวม

เสริมสราง สนับสนุน สงเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม เสริมสรางศักยภาพและความตื่นตัวตอบทบาทของตนเอง

ในการดูแลสภาพแวดลอมขององคกรและสังคมอยางยั่งยืน ตัวแทนจากศูนยบรรณสารฯ รวมนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ ดังนี้

         - นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย นำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา เรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของนิสิต

ในระบบ 1 แตมแลก 1 เลมเพื่อการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา

         - นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย นำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร เรื่อง สภาพและปญหาหนังสือ

คางรอการวิเคราะหหมวดหมูของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6




