คําถามที่นา่ สนใจ
Name :
Question : เรียน ผูที่เกีย่ วของ
เนื่องดวย ดิฉัน เคยเขาอบรม course การสืบคนขอมูล จากหองสมุดกลางมหิดล โดยเจาหนาที่ผูอบรมได
แนะนํา web ที่สามารถ search ซึ่งเวปนี้จะสามารถ หาเลข doi และ มีบรรนาณุกรมที่พิมพใหเราไวใชได
เลย ซึ่งดิฉันจําชื่อเวปดังกลาวไมไดคะ โดยเวปนี้จะรวบรวมทุกๆ เวป ที่เปนฐานขอมูล online มีรวบรวม
ทุกสํานักพิมพคะ ดิฉันจึงขอความกรุณาชวยแจง ชื่อเวปดังกลาวดวยคะ ขอขอบพระคุณคะ
หมายเหตุ การอบรมครั้งดังกลาว จัดขึ้นตอนตนป 58 และ แบงเปนสองชวง ชวงเชาอธิบายเกี่ยวกับการ
สืบคนขอมูลงานวิจยั และชวงบายบรรยาย endnote ซึ่ง วิทยากรบรรยายเปนผูชายคะ
ขอบคุณคะ
Answer : เรียน สมาชิกหองสมุด
ฐานขอมูลที่กลาวถึงนาจะเปนฐาน Crossref URL คือ http://search.crossref.org/ ฐานนี้จะรวบรวม
บรรณานุกรมจากหลายสํานักพิมพ และจะมีการเชื่อมโยงไปยังบทความจริงที่สํานักพิมพที่เปนเจาของ
แตการจะใชรูปแบบการเขียนรายการอางอิงสําเร็จรูปที่ฐานขอใหมา ถารูปแบบ Vancouver ในสวย
Available from ฐานขอมูลจะใหเปนลิงคของเลข DOI ซึ่งจะมองดวยสายตาจะไมทราบวาสํานักพิมพไหน
ควรจะใช URL ของสํานักพิมพโดยตรง ซึ่งตองคลิกลิงคที่ Crossref ใหมา
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม ยินดีใหบริการ
บรรณารักษ
Wednesday, October 28, 2015 9:07 AM
Email :
……………………………………
Name :
Question : สวัสดีครับ ผมยืมหนังสือจากหอสมุด กลางและจากสถาบันมาใชคนควาเพื่อ ทํางานสงอาจารยชวงที่ปดภาค
เรียน แต เมื่อรีนิวรอบที่ 1 แลวมันควรจะตอเวลาให อีก 15 วันอยางที่ควรเปน แตระบบกลับให สิ้นสุดเวลายืม
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม นี้ ผมควรทําอยางไรครับ เพราะผมจะกลับ มหาวิทยาลัยในวันที่ 6 มกราคม ถาถึงวัน
นั้นผมคงเสียคาปรับครับทั้ง ๆ ที่ผม วางแผนวาถารีนิว 1 รอบก็จะไมเกินเวลา เมื่อกลับไปเรียนโดยไมเสีย
คาปรับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Answer : เรียน สมาชิกหองสมุด
จากการตรวจสอบอายุสมาชิกหองสมุดของคุณอลงกรณ อาชะวะบูล จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2558 ดังนั้นการ
ยืมตอจึงไดถึงวันที่ 30 ธ.ค. 58 เทานั้น คุณอลงกรณ อาชะวะบูลจะตองทําการตออายุสมาชิกในภาคการศึกษา
ใหม โดยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหมตอเจาหนาที่หองสมุดสถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย แตหากคุณอลงกรณ อาชะวะบูลอยูตางจังหวัดจะตองติดตอหองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย เพื่อดําเนินการสงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนสําหรับตออายุสมาชิกตอไป
บรรณารักษ
Monday, December 28, 2015 9:39 AM
Email :

Name :
Quest ion มีโอกาสเปนไดไหมครับที่ระบบ ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย (E- database) จะมีงานวิจัยที่มาจาก สํานัก
:
พิมพที่ไมไดมาตรฐานที่เรียกกันวา Predator journals นะครับ เพราะมี ครั้งนึงผมเอางานที่หาไดจาก Edatabase ไปนําเสนอใหอาจารย แลวอาจารยบอกวานี่มันเปนงานวิจัยที่มาจาก Predator Journal ซึ่งก็คือ
มันเปน งานวิจัยที่ไมไดมาตรฐาน ถาเอามาใชอางอิงในงานผมเอง งานผมก็จะไมได มาตรฐานไปดวยนะครับ
คําถามคือ 1. มันมีมาปะปนอยูในระบบ ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยจริงไหมครับ
2.ถามันมี จะตรวจสอบไดอยางไรวางาน วิจัยที่นํามาใชศึกษาไมใชงานที่ไมมี คุณภาพ
ขอบคุณครับ
Answer : เรียน สมาชิกหองสมุด
เรียนใหทราบวา วารสารที่อยูในฐานขอมูลและเราบอกรับฉบับเต็มมีเปนจํานวนมาก และที่ไมไดบอกรับฉบับ
เต็มก็ยิ่งมากอีกดานหนึ่งวารสารหรือสํานักพิมพที่ไมมีคณ
ุ ภาพ ความนาเชื่อถือต่ํา
ที่เรียกกันวา Beall's List ที่เขารวบรวมไวก็มเี ปนจํานวนมาก ซึ่งแยกเปนราชื่อสํานักพิมพและรายชื่อวารสาร
ซึ่งรายชื่อนี้เหลานีจ้ ะมีการปรับปรุงตลอดทั้งถูกตัดออกไปและนําเพิ่มเขามาใหม จากคําถามที่ 1. ถามวา
วารสารเหลานี้จะอยูในฐานขอมูลที่เราบอกจริงหรือไม ขอตอบวาเปนไปได
2. การตรวจสอบ ปรกติทางมหาวิทยาลัยกําหนดวาใหหลีกเลี่ยงการนํามาอางอิง และสงผลงานขึ้นไปตีพิมพ
แหลงตรวจสอบรายชื่อก็คือ https://scholarlyoa.com/
บรรณารักษ
Wednesday, February 03, 2016 10:05 AM
Email :
………………………………………..
Name :
เรียนสอบถามบรรณารักษคะ ดิฉนั เปนอาจารย จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริ าชคะ อยาก
รบกวนถาม วา พอจะมีการวิจัยเกีย่ วกับ วัฒนธรรมของไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการใชภาษา ใน ประเด็นขอความ
ที่วา ทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย หรือไมคะ โดยสวนตัวแลวคิดวา เรือ่ งนี้เปนความรูสึกทีฝ่ งอยูใน คนไทยสวน
Question :
ใหญ และมีผลกระทบตอพฤติกรรมและ การแสดงออกหลายๆอยาง เลยอาจจะหางานวิจัยมา อานดูคะ มาวา
จริงหรือไม เพื่อที่จะนํามาประยุกตใช กับการสอนนักศึกษาแพทยในยุคปจจุบันคะ
Answer : เรียน อาจารย
ขอบคุณสําหรับคําถามของอาจารย ไดสืบคน
1. งานวิจัยเรื่องนี้โดยตรง ไดลองหาจากคําวา การทําดี/เดน/ภัย การปฏิบัตติ น/ความเดน การกระทํา/เดน
การกระทํา/เดน/ภัย ฯลฯ จากวิทยานิพนธใน ThaiLIS และของคณะศิลปศาสตร มม.
ณ ขณะนียังหาไมพบ
คงตองตั้งเปนประเด็นที่จะทําวิจัยแลวนําขอมูลนั้นมาสืบคนอีกครั้ง เพราะวลีมาจากกลอนของ หลวงวิจิตร
วาทการ

จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย ไมมีใครอยากเห็นเราเดนเกิน~
อันที่จริงคนเขาอยากใหเราดี แตถาเดนขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส
จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย ไมมีใครอยากเห็นเราเดนเกิน
2. ในออนไลนมีผูตั้งกระทูนี้ มีความคิดเห็นหลากหลาย
3. งานวิจัยยังหาไมพบ อาจจะนํามาเปนประเด็นระดมสมอง ใหขอคิดเห็น ใหกรณีศึกษา
โอกาสหนาหากพบขอมูลเขากรณีนี้จะแจงอาจารยตอไป
บรรณารักษ
Tuesday, May 17, 2016 3:56 PM
Email :

ananyamac@gmail.com

