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ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเขารวมอบรมการใชงานฐานขอมูลออนไลน จาก EBSCO Information Service        

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษารวมโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพอสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษารวมโครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ 

         ตามรอยพอสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา มอบหมายให นายวิชญนนท มณีชาติ หัวหนางานหองสมุดสาขา นำทีมบุคลากรศูนยบรรณสารฯ 

รวมกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพอสืบสานพระราชปณิธาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีบุคลากรจากศูนยบรรณสารฯ คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร วิทยาลัยพลังงาน

และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา และชาวบานหมูบานแมกา รวมกันสรางฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณบานพักแรงงาน

กอสรางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไวไมใหไปทับถมลำน้ำตอนลาง อันเปนเปนวิธี

การอนุรักษดินและแหลงน้ำ ณ บริเวณบานพักแรงงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใชงานฐานขอมูล CNKI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

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

    ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเขารวมอบรมการใชงานฐานขอมูลออนไลน                    

                              จาก EBSCO Information Service                 

       ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย เจาหนาที่ และนักวิจัย เขารวมอบรมการใชงานฐานขอมูล

ออนไลน จาก EBSCO วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ICT 1104 อาคาร

คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรมไดภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

       ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่ม นางสาววิไล จันทรแกว บรรณารักษ โทร. 054-466-705 ภายใน 3686 

       ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใชงานฐานขอมูล 

CNKI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปดใหทดลองใชฐานขอมูลจาก CNKI จำนวน 5 ฐานขอมูล ตั้งแต 1 มีนาคม - 31 

พฤษภาคม 2561 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php… ประกอบดวยฐานขอมูล 5 ฐานขอมูล ดังนี้

1. ฐานขอมูล Academic Fucus เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพดวยภาษาอังกฤษเปนตนฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง)  

วารสารโดดเดนที่แปลภาษาจีนเปนภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน 

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

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

ชื่อเรื่อง/61 ลานบทความ http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานขอมูล China Masters' Theses Full-text Database เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษา

ที่ไดรับการรับรองจากประเทศจีน มากกวา 740 แหง ประกอบไปดวยขอมูล  3.2 ลานบทความ

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานขอมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของสถาบัน

การศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศจีน มากกวา 450 แหง ประกอบไปดวยขอมูล  3 แสนบทความ

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

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

ประกอบดวย พจนานุกรมภาษา  คูมืออุตสาหกรรม สารานุกรม ขอมูลทางการแพทย เปนตน

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

              ที่มา: UniNet
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