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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ
อาจารย์และผู้ใชบ้ริการทุกท่านเข้าร่วมโครงการรับฟังการน าเสนอ
“การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National 
Geographic Virtual Library 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการให้
ความรู้ดังกล่าวนี้แก่ผู้ใช้บริการ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  อีกทั้งจากข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการ  ซึ่งต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ  จัดการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน  การวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ  ส านักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการอบรมใน
ครั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจ ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง  เพ่ือพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์   
ส านักวิทยบริการฯ สามารถสอบถามรายละเอียด : นางสาวสุรีรัตน์  คล้ายสถาพร  : ๐๘๗-๖๖๓-๕๕๑๐ 
โทรศัพท์ภายใน ๓๔๔๐ E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : ๐๘๔-๐๗๔-๔๔๖๖ 
โทรศัพท์ภายใน ๓๔๓๗ E-mail taiox@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงระยะเวลาที่ก าหนด สามารถศึกษารายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  และให้เกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับส านักพิมพ์ Cengage Learning  และบริษัทคิโนะคูนิยะ 

บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic 

Virtual Library ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 มิถุนายน 2559 นี้  ส านักพิมพ์ Cengage Learning จะเข้ามา

อบรมการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวให้กับอาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โครงการรับฟัง

การน าเสนอ“การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library ในวัน

พฤหัสบดีที่ 25  กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ชื่อฐาน URL 

National Geographic Virtual Library http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA  

Academic OneFile http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE  
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 โครงการรับฟังการน าเสนอ“การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic 
Virtual Library ในวันพฤหัสบดีที่ 25  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
      เวลา       กิจกรรม 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การอบรม “การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National  
   Geographic Virtual Library  

วิทยากรโดย  คุณธนกฤต  ลภัสศิริกุล Cengage Learning Info – China Limited 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. การอบรม “การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic 

Virtual Library (ต่อ) 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

แบบตอบรับเข้าโครงการรับฟังการน าเสนอ“การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล 

National Geographic Virtual Library ในวันพฤหัสบดีที่ 25  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องอบรมลีลาวดี ชั้น 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ชื่อ (นาย นาง  นางสาว)....................................นามสกุล..............................ต าแหน่งทางวิชาการ......................   
 อาจารย์   บุคลากรสายสนับสนุน   นักศึกษา  อ่ืนๆ ระบุ..................................................................  
โปรแกรมวิชา.......................................................คณะ/ศูนย์/ส านัก/ฝ่าย....................................... ...................... 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน...............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่....................... .................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................................... ........... 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                                            (....................................................................) 
                                                                ผู้สมคัร 

วันที่........เดือน......................พ.ศ.๒๕๕9 
 สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
ชั้น  1 ชั้น 4 และชั้น 5  โทรภายใน 3437 3440 และ 3442 คุณสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  
087 - 6635510  E-mail : jeabsureerat@gmail.com  คุณสุรีพันธ์ ผลเจริญ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๔-๐๗๔-๔๔๖๖ 
E-mail taiox@hotmail.com และส่งแบบฟอร์มนี้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่ส านักวิทยบริการฯ ชั้น 1 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และ
ผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ  
“การสืบค้นฐานขอ้มูล Emerald Management eJournals 92” 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการให้
ความรู้ดังกล่าวนี้แก่ผู้ใช้บริการ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  อีกทั้งจากข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการ  ซึ่งต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ  จัดการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน  การวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ  ส านักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการอบรมใน
ครั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจ ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง  เพ่ือพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์   
ส านักวิทยบริการฯ สามารถสอบถามรายละเอียด : นางสาวสุรีรัตน์  คล้ายสถาพร  : ๐๘๗-๖๖๓-๕๕๑๐ 
โทรศัพท์ภายใน ๓๔๔๐ E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : ๐๘๔-๐๗๔-๔๔๖๖ 
โทรศัพท์ภายใน ๓๔๓๗ E-mail taiox@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงระยะเวลาที่ก าหนด สามารถศึกษารายละเอียด
ตามเอกสารแนบ   

ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host EDS และ Emerald Management 
eJournals 92”  

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม ๒๕๕9  
      เวลา       กิจกรรม 
๐8.3๐ - ๐๙.0๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๙.0๐ - ๑๐.๓๐ น. การอบรม “Emerald Management eJournals 92”                             

วิทยากรโดย  คุณสุชีว์นวล  ลดาเลิศ ผู้จัดการสายธุรกิจประเทศไทย 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. การอบรม “Emerald Management eJournals 92” (ต่อ) 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เรียน   อาจารย์ /บุคลากรสายสนับสนุน /นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management eJournals 
92” 
          ส่งใบสมัครได้ท่ี  งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น ๑  อาคารบรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการฯ 

สอบถามรายละเอียด : นางสาวสุรีรัตน์  คล้ายสถาพร  : ๐๘๗-๖๖๓-๕๕๑๐ โทรศัพท์ภายใน ๓๔๔๐ 
E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : ๐๘๔-๐๗๔-๔๔๖๖ โทรศัพท์ภายใน ๓๔๓๗  ได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management  
eJournals 92” 

วันพฤหัสบดีที่ 3  มีนาคม 2559  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น.  
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒  ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ขอความกรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารลงทะเบียนและเกียรติบัตร 

ชื่อ (นาย นาง  นางสาว)....................................นามสกุล..............................ต าแหน่งทางวิชาการ............. .........   
 อาจารย์   บุคลากรสายสนับสนุน   นักศึกษา  อ่ืนๆ ระบุ............................................................... ...  
โปรแกรมวิชา.......................................................คณะ/ศูนย์/ส านัก/ฝ่าย....................................... ...................... 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน...............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................. ......................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................................... ........... 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                                            (....................................................................) 
                                                                ผู้สมคัร 

วันที่........เดือน......................พ.ศ.๒๕๕9 
 

ส่งใบสมัครได้ที่  งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น ๑  อาคารบรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการฯ 
สอบถามรายละเอียด : นางสาวสุรีรัตน์  คล้ายสถาพร  : ๐๘๗-๖๖๓-๕๕๑๐ โทรศัพท์ภายใน ๓๔๔๐ 
E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : ๐๘๔-๐๗๔-๔๔๖๖ โทรศัพท์ภายใน ๓๔๓๗   
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 


