
              บนัทกึขอ้ความ
  

หน่วยงาน แผนก/คณะ  สาํนกัหอสมดุ  โทร. 3463                                             
ท่ี สหส 6200/301 ____วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2562                      
เร่ือง  ขอเชญิเขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  เรือ่ง เทคนิคและกลยทุธก์ารสบืคน้เพือ่การทาํวจิยั    
        และการใชโ้ปรแกรม  Turnitin   
 

เรียน  อาจารย ์ นกัวจิยั  และนกัศกึษา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ใบตอบรบัการเขา้รว่มอบรม 
  

                  ดว้ยสาํนกัหอสมดุจะจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร  เทคนิคและกลยุทธก์ารสบืคน้เพื่อการทาํวจิยั  และการใช้
โปรแกรม  Turnitin  เพือ่ใหส้ามารถเป็นนกัวจิยัไดอ้ยา่งเชีย่วชาญ  รูแ้หลง่ขอ้มลูในการตพีมิพ ์ พรอ้มทัง้ใชเ้ครือ่งมอื
เพือ่สนบัสนุนการทาํวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  จงึขอเชญิ อาจารย ์ นกัวจิยั  บุคลากร  และนกัศกึษาทีส่นใจ  เขา้รว่มอบรม   
ในวนัศกุรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2562  ตามหวัขอ้ดงัน้ี  

 
ทัง้น้ี สํานักหอสมุดได้เชญิวทิยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้อบรม  ณ  ห้องฝึกปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ ชัน้ 5    

ตึก 6  ห้อง A-505  (อาคาร  Student Center)   โดยส่งใบตอบรบัการเข้าร่วมอบรมล่วงหน้า  ได้ที ่  
pornsri.s@rsu.ac.th หรอื นางสาวพรศร ี สขุการคา้ โทร. 3463  (สง่แฟกซ์ 3473)  ภายในวนัที ่  29  พฤษภาคม  
2562   (รบัจาํนวนจาํกดัไมเ่กนิหวัขอ้ละ 50   คน)     

 จงึเรยีนเชญิมาเพือ่เขา้รว่มการอบรมหวัขอ้ดงักลา่ว   
 
   

                                                                             (นางนฤมล  พฤกษศลิป์) 
                                                                     รองผูอ้าํนวยการฝา่ยเทคนิคและบรกิาร 
 
           สาํนกัหอสมดุ  เป็นแหลง่เรยีนรูเ้พือ่การสรา้งสรรคน์วตักรรม          http://library.rsu.ac.th 
                                                                   กระดาษรีไซเคิล 100% ผลิตจากกล่องเคร่ืองด่ืมใชแ้ลว้       

วนั/เวลา หวัข้อท่ีอบรม 
    ศกุรท่ี์  31 พฤษภาคม  2562  
      เวลา 9.00 - 12.00 น.  

เทคนิคและกลยุทธก์ารสบืคน้ขอ้มลูเพือ่การทาํวจิยั    
- เทคนิคการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
- ดรรชนีชีว้ดัเพือ่ใชใ้นการประเมนิคุณภาพวารสาร 
- การเลอืกวารสารนานาชาตเิพือ่การตพีมิพง์านวจิยั 

 
    ศกุรท่ี์  31 พฤษภาคม  2562 
      เวลา 13.30-16.00 น. 
 

การใชโ้ปรแกรม Turnitin  (สาํหรบัอาจารย/์ นักวิจยั) 
- แนะนําโปรแกรม Turnitin 
- การสรา้งบญัชปีระเภทผูส้อน  (สาํหรบัอาจารย ์/ นกัวจิยั) 
- รายละเอยีดการใชง้านทีส่าํคญัในโปรแกรม 
- การสรา้ง (Assignment) 
- การอพัโหลดไฟลเ์พือ่ตรวจสอบการคดัลอกใน Turnitin 
- การอ่านรายงานผลการตรวจการคดัลอก (Originality Report) 



 ใบตอบรับเข้าร่วมอบรมเทคนิคและกลยทุธก์ารสืบค้นเพ่ือทาํวิจยั   
สํานักหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต   
วนัศุกร์ที ่ 31  พฤษภาคม  2562  

ณ  ห้องฝึกปฏบัิติการคอมพวิเตอร์  ช้ัน 5  ตึก 6  ห้อง A-505  (อาคาร Student Center) 
เวลา 9.00 -12.00 น. 

                 
หน่วยงาน / คณะ /วทิยาลยั …………………………………………………………………………… 
  
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม   
1.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….  
      อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
  
 2.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
     อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
   
 3.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
      อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
  
  4.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
       อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
 
 
 
 
 
        
                 กรุณาส่งใบตอบรับกลบัมายงั :   pornsri.s@rsu.ac.th    หรือ    นางสาวพรศรี  สุขการคา้     

   สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463    หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 

************************************************************** 
 
 
 
 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin  เพือ่การทาํวจัิย   (สําหรับอาจารย์/ นักวจัิย) 
สํานักหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต   
วนัศุกร์ที ่ 31  พฤษภาคม  2562  

ณ  ห้องฝึกปฏบัิติการคอมพวิเตอร์  ช้ัน 5  ตึก 6  ห้อง A-505  (อาคาร Student Center)  
เวลา  13.30-16.00 น. 

 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม   
1.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….  
     ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).........................................….……………………………………….  
     อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
  
 2.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
     ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).........................................….……………………………………….   
     อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
   
 3.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
      ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).........................................….……………………………………….    
      อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
  
  4.  ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย).............................................….……………………………………….    
       ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).........................................….……………………………………….   
       อีเมล.์............................................ ....... เบอร์ติดต่อ............................................................................    
        
***********โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพือ่การลงทะเบียนสําหรับโปรแกรม Turnitin************   
 

            กรุณาส่งใบตอบรับกลบัมายงั :   pornsri.s@rsu.ac.th    หรือ    นางสาวพรศรี  สุขการคา้     

   สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463    หรือโทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 3473 

************************************************************** 
 
 
 


