TSU Library
วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง
ติดต่อ : 074 317-600 ต่อ 5104
ติดต่อ

074 609-600 ต่อ 1220

: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
: สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง

วัตถุประสงค์เพื่อ : ประชาสัมพันธ์ขา
่ วสาร กิจกรรมและบริการใหม่ๆของสานักหอสมุด และเป็นสือ
่ กลางระหว่าง
สานักหอสมุดและผู้ใช้บริการ

TSU Library
ธันวาคม 56 (ฉ.12)

เชิญร่วมโหวต ภาพถ่ายตนเองกับพ่ออินเลิฟกันสุด ๆ
ณ สานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา ชัน้ 1
คะแนนโหวตสูงสุด
คะแนนโหวตอันดับ
คะแนนโหวตอันดับ

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

700 บาท
500 บาท
300 บาท

ปิดรับการโหวต : 20 ธ.ค. 56
ประกาศผลการตัดสินจากคณะกรรมการ : 23 ธ.ค. 56

เชิญร่วมงาน

“โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์ TSU Library”

ในวันพุธที่ 11ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ชัน้ 2 สานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

ผูเ้ ข้าร่วมประกวด
1. นางสาววราภรณ์ บุญส่ง
2. นายจิระวัฒน์ ไมระ
3. นายสิทธิโชค เอกพันธ์
4. นางสาวดรุวรรณ เทพเสถียร
5. นางสาวปรียาภรณ์ พวงโมรา
6. นายณัฐพงศ์ บุญยัง
7. นางสาวภาวินี พรหมศิลา
8. นายวรากร รูปโอ
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eBook Academic Collection ระยะเวลาใช้งาน 1 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57
สานักหอสมุดได้จัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection ของ
บริษัท EBSCO จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่านเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Academic Collection มีรายชื่อ eBooks ที่
ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะ ภาษา วรรณคดีวิจารณ์
การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ
อีกมากมาย
จึงทาให้ผู้ใช้สามารถมัน่ ใจได้ว่าจะสามารถข้าถึงข้อมูลวิชาการทีม่ ีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการ
ทางานวิจัยของผู้ใช้
eBook Academic Collection มีจานวนมากกว่า 114,000 รายชื่อ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จากัดจานวน
ชือ่ หนังสือ: ทาธุรกิจเกษตรรวยได้ไม่ยาก
ชือ่ ผูแ้ ต่ง: คณิต นิมมาลัยรัตน์

ชือ่ หนังสือ: เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน
ชือ่ ผูแ้ ต่ง: ศุภลักษณ์ สนธิชัย
รายละเอียด: เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน เป็นการรวบรวม
แหล่งท่องเทีย่ ว สาคัญที่ควรค่าแก่การไปเยือนของประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลทั่วไป เช่น การ
ปกครอง ภูมิประเทศ ภูมอิ ากาศ การเงิน เวลา ศิลปะและ
วัฒนธรรม อาหารการกิน การเดินทาง เช่น การท่องเที่ยวในเสียมเรียบของกัมพูชา
การเที่ยวเกาะในฟิลิปปินส์ การท่องเที่ยวหลวงพระบางในลาว เป็นต้น

รายละเอียด: ให้ความรู้เกี่ยวกับการเริม่ ต้นเป็นเกษตรกร
เช่น การปรับตัวในชีวิตเกษตรกร แหล่งเงินทุน เครือ่ งมือที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน การออกแบบสวนเกษตร ระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน และการเลือกใช้ปุ๋ยตามหลักเกษตรชีวภาพ และ
การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น
Call No : 650.1 ค249ท 2555 (วิทยาเขตพัทลุง)

Call No : 915 ศ854ท 2555 (วิทยาเขตพัทลุง , สงขลา)

สารสนเทศอาเซียน
ฐานข้อมูลทดลองใช้ สานักหอสมุด
www.lib.tsu.ac.th
ฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus (15 พ.ย. 56 15 พ.ค. 57) ครอบคลุ ม เศรษฐกิ จ อาเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศ
ประกอบด้วย
1) online course ปูพื้นฐานสาหรับผูท้ ี่ไม่เคยศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์
2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี
3) True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ
4) E-mageazine สาหรับบทสรุปผู้บริหาร
5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

ประชาคมการเมือง ความมัน่ คง (ASEAN Political-Security Community)
เป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฎ กติกา ที่มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน
(A Rules-based Community of shared values and norms.)
- เป็นภูมิภาคที่ยึดหลักสันติ ความมีเสถียรภาพและความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในมิติด้านความมัน่ คง (A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with shared responsibility for comprehensive security.)…..
- มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมภิ าคอย่างมีพลวัตท่ามกลางโลกที่มกี ารรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนเพือ่ พึง่ พาระหว่างกัน (A Dynamic and Outward-looking Region in an
increasingly integrated and interdependent world.)….
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

