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ติดต่อ
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: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง

วัตถุประสงค์เพื่อ : ประชาสัมพันธ์ขา
่ วสาร กิจกรรมและบริการใหม่ๆของสานักหอสมุด และเป็นสือ
่ กลางระหว่าง
สานักหอสมุดและผู้ใช้บริการ

TSU Library
พฤศจิกายน 56 (ฉ.10)

เชิญชวนผูใ้ ช้บริการทุกท่าน
เข้าร่วมการคัดเลือกหนังสือ ตาราทางวิชาการทุกสาขาวิชา เพือ่ สัง่ ซือ้
เข้าให้บริการในสานักหอสมุด และ ร่วมรณรงค์สง่ เสริมนิสยั
รักการอ่านเพือ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรูก้ บั งานมหกรรมหนังสือ
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 56
ตัง้ แต่เวลา 09.00—16.30 น.
ณ บริเวณอาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และ
วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 56
ตัง้ แต่เวลา 09.00—16.30 น.
ณ บริเวณใต้ตกึ คณะวิทยาศาสตร์ (SC2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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เพือ่ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ เรือ่ ง กาหนดวันและเวลาปฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริม่ ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

สานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

วัน

จึงขอปรับเปลีย่ นเวลาในการเปิดและปิดบริการดังนี้

ภาคเรียนปกติ
ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน (ก่อนสอบ Midterm
และ Final 2 สัปดาห์)

ภาคเรียนฤดูรอ้ น

ช่วงเวลาปิดภาคเรียน

วันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์ - ศุกร์

08.00 - 20.00 08.00 - 22.00 08.00 - 18.00

08.00 - 17.00

หยุดทาการ

เสาร์

09.00 - 20.00 09.00 - 20.00 09.00 - 17.00

หยุดทาการ

หยุดทาการ

อาทิตย์

09.00 - 17.00

หยุดทาการ

หยุดทาการ

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจยั ทุกท่าน ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 56 - 15 พ.ค. 57
รายละเอียด :
ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตาม
สภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ประกอบด้วย
1) online course ปูพื้นฐานสาหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์
2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี
3) True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4) E-magazine สาหรับบทสรุปผู้บริหาร
5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์
โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานผ่าน
URL : http://chartingthailandeconomy.com
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ชื่อหนังสือ: นามยกย่องเกียรติ
พรรณพืชและสัตว์
ชื่อผูแ้ ต่ง: ทักษิณา ณ ตะกัว่ ทุง่
รายละเอียด:
หนังสือเรือ่ งนามยกย่องเกียรติ
พรรณพืชและสัตว์ นาเสนอพรรณพืชและพรรณสัตว์ หรือซาก
ดึกดาบรรพ์ทคี่ น้ พบใหม่ตงั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และตัง้ ชือ่ เพือ่
ยกย่องเกียรติแก่บคุ คลสาคัญของประเทศ บุคคลสาคัญผูส้ ร้าง
คุณประโยชน์แก่แวดวงวิทยาศาสตร์ บุคคลทีน่ าพันธ์พชื เข้า
มายังประเทศไทยเป็นท่านแรก เป็นต้น เช่น รองเท้านารีสขุ ะ
กูล ตัง้ ชือ่ เพือ่ เป็นเกียรติแก่ตระกูลสุขะกูล ซึง่ ทาธุรกิจกล้วยไม้
ส่งออก
วิทยาเขตพัทลุง Call No. : 581 ท318น 2547

ชื่อหนังสือ: 3.5 G สู่ 4G จาก
เทคโนโลยีสโู่ ลกธุรกิจ
ชื่อผูแ้ ต่ง: ไพโรจน์ ไววานิชกิจ
รายละเอียด:
กล่าวถึงวิวฒ
ั นาของเครือข่ายสือ่ สาร
ไร้สายสูย่ คุ 3.5G พืน้ ฐานของเทคนิคการสือ่ สารบนเครือข่าย
3G สถาปัตยกรรมเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G มาตรการ
รักษาความปลอดภัยสาหรับการสือ่ สารข้อมูลบนเครือข่ายการ
วางแผน การออกแบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G และ
Smart Phone กับพัฒนาการของเครือข่ายจากยุค3.5G สูย่ คุ
4G
วิทยาเขตพัทลุง Call No. : 621.382 พ992ส 2555

สารสนเทศอาเซียน
นักธุรกิจชาวไทยควรปรับตัวเพือ่ ให้รบั กับแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ดังนี้

อ่านเพิม่ เติม : www.lib.tsu.ac.th >

กรุณาส่งคืนสานักหอสมุด / ส่งที่
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ปัญหำ / ข้อคำถำม เพือ
่ สำนักหอสมุดนำไปปรับปรุง / พัฒนำ / ตอบข้อคำถำม ของท่ำนต่อไป
วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง
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จำก................................................ โทรศัพท์ภำยใน.................. อีเมล์.......................................................

ขอขอบคุณท่ำนในข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ปัญหำ / ข้อคำถำม

