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ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาส

เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ทดลองใชงานฐานขอมูลออนไลนของ CNKI  

                    ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

พรอมดวยคณะฯ ไดเดินทางไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อรวมเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัด

พะเยา ทั้งนี้พระองคฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง “หองสมุด” ของโรงเรียน เพื่อรับฟงคำกลาวรายงานฯ และทอดพระเนตรหนังสือแตละหมวดหมู 

รวมถึงความเรียบรอยโดยภาพรวมของหองสมุด ซึ่งคณะศิลปศาสตร รวมกับ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนได

รวมกันคัดแยกหนังสือ จัดหมวดหมูหนังสือ ตามมาตรฐานหองสมุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการจัดหา การทำรายการ 

บริการยืม-คืน และการสืบคนขอมูล โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหนักเรียนเขาใชบริการหองสมุดมากยิ่งขึ้น

       ศูนยบรรณสารฯ ไดเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชวยจัดหองสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน  ระหวางวันที่ 29 – 31 

มกราคม 2561 ที่ผานมา นอกจากนี้ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมบรรณารักษนอย และกิจกรรมสงเสริมรักการอาน เพื่อให

นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนไดมีความรูความเขาใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมหองสมุดไดดวยตนเอง                         

ภาพ/ขอมูล: นางสาวอาจรีย สีออน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

www.clm.up.ac.th  http://www.facebook.com/up.clm  โทร. 054-466-666 ตอ 3530 สายตรง 054-466-705

         ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ทดลองใชงานฐานขอมูลออนไลน จำนวน 5 ฐาน 

ของบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) หองสมุด

ออนไลนและบริษัทที่พัฒนาฐานขอมูลที่ใหญที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปดใหมหาวิทยาลัยพะเยาเขาทดลองใชงานฐานขอมูลของ CNKI 

ประกอบดวย Academic Focus, China Academic Journals Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral 

Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online เริ่มใชงานไดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

โดยไมมีคาใชจาย และมีรายละเอียดของฐานขอมูล ดังนี้

1. ฐานขอมูล Academic Focus รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพดวยภาษาอังกฤษเปนตนฉบับในประเทศจีน 

(136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเดนที่แปลภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศจีน 

(27,300 บทความ) เปนฐานขอมูลที่ใหบริการดานจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไมรูจักภาษาจีน URL: http://cstm.cnki.net/stmt

2. ฐานขอมูล China Academic Journals Full-text Database รายละเอียด: รวบรวมวารสารวิชาการดีเดนของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกวา

ชื่อเรื่อง/ 61 ลานบทความ URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

3. ฐานขอมูล China Masters' Theses Full-text Database : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได

รับการรับรองจากประเทศจีน มากกวา 740 แหง ประกอบไปดวยขอมูล 3.2 ลานบทความ 

URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

4. ฐานขอมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database รายละเอียด : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของ

สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศจีน มากกวา 450 แหง ประกอบไปดวยขอมูล 3 แสนบทความ

URL  : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

5. ฐานขอมูล China Reference Works Online รายละเอียด : เปนฐานที่รวบรวมหนังสือคูมือเกือบ 9,000 เลมจากสำนักพิมพ 300 กวาแหง 

ประกอบดวย พจนานุกรมภาษา คูมืออุตสาหกรรม สารานุกรม ขอมูลทางการแพทย เปนตน

URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

 เอกสารคูมือสำหรับการใชงานสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.uni.net.th/UniN…/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar และหากมี

ขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับฐานขอมูล สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054466705

ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ทดลองใชงานฐานขอมูลออนไลนของ CNKI  


