
อบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง การเตรียมความพร้อมในการท าผลงานทางวิชาการ:  

การสืบค้นข้อมูลและการจัดท าบรรณานุกรม ครัง้ที่ 1/2557 

 

ภารกิจสนบัสนนุการวิจยั จะจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการในหวัข้อ “การเตรียมความพร้อมในการท าผลงานทาง

วิชาการ: การสืบค้นข้อมูลและการจัดท าบรรณานุกรม” ให้กบันิสิตบณัฑิตศึกษา ของจุฬาฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

แนะน าแหลง่ข้อมลู และวิธีการค้นหาข้อมลูจากฐานข้อมลูออนไลน์ที่บอกรับ ซึ่งให้บริการที่หน้าเว็บฐานข้อมูลเพื่อการ

ค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ (CU Reference Databases) เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการเขียนผลงาน หรือท าวิทยานิพนธ์ตาม

วตัถปุระสงค์ และสามารถใช้โปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม  EndNote เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

จดัท าผลงาน ทัง้ในสว่นของการแทรกการอ้างอิงในเนือ้หาและจดัท าบรรณานกุรมท้ายเล่ม อนัจะเป็นการเพิ่มพนูทกัษะ

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาในระดบัหนึ่ง โดยจดัระหว่างวนัที่ 8 – 11 กันยายน 2557 

โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย ณ ห้องอบรมชัน้ 4 ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ดงัรายละเอียดข้างท้าย  ผู้สนใจ

แจ้งความจ านงผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ www.car.chula.ac.th/curef-db (เลือกหวัข้อสมัครอบรม) ลว่งหน้าอย่าง

น้อย 2 วันท าการ เพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสาร (รับจ านวนจ ากดัรายการละ 30 คน) สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจสนบัสนนุการวิจยั โทร. 0 2218 2930 

รายการอบรม: เลอืกสาขาวชิาท่ีสนใจ ** ขอสงวนสทิธ์ิไมล่งทะเบียนซ า้หวัข้อเดิม ** 
 

วันที่ รายการที่ 1 เวลา 09.00 -12.00 น. รายการที่ 2 เวลา 13.00- 16.00 น. 

วันจนัทร์ที่ 8 กันยายน 2557 การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม :  
EndNote 

 

วันอังคารที่ 9 กนัยายน 2557 การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม : 
EndNote 

การสืบค้นฐานข้อมูลสาขา วิทยาศาสตร์ 

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557  การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม :  
EndNote 

วันพฤหัสบดทีี่ 11 กันยายน 2557 การสืบค้นฐานข้อมูลสาขา สังคมศาสตร์+
มนุษยศาสตร์ 

การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม :  
EndNote 

 

 

 

 

 

 

http://www.car.chula.ac.th/curef-db


Workshop Training on “Be Prepared for Academic Work: 

Information Search and References Management", 1st/2014 

 

Research Support Services will hold workshop training on “Be Prepared for Academic Works: 

Information Search and References Management” for CU graduate student. The workshop aims to 

bring awareness in CU-Reference databases to early CU researchers, which can serve their demand 

on research working, writing academic papers, theses or else. In addition, the workshop focuses on 

using a reference management program called EndNote, a very friendly-user tool for making both  

in-text citations and references in research papers. We hope that graduate students will develop 

their skills and have more confident in academic works via this workshop.  

The workshop training will be held during September 8 – 11, 2014 with free of charge at a 

computer room on 4th floor, Office of Academic Resources (CU Library). To whom interested, you 

can sign up online at www.car.chula.ac.th/curef-db  (Look >> “SIGN UP”) at least 2 workdays before 

the workshop starts. If you have any questions, please contact Research Support Services. (Tel. 0 

2218 2930) 

 

These programs are available for foreign students.  

(Limit the number of learners at 30 seats per program.) 

 

 

 

Date 9.00 am – 12.00 pm 1 pm – 4 pm 

Monday 8th September 2014 
 
 

 References Management with 
EndNote [English program] 

Tuesday 9th September 2014 
 
 

  

Wednesday 10th September 2014 
 
 

References Management with 
EndNote [English program] 

 

Thursday 11th September 2014 
 
 

  

http://www.car.chula.ac.th/curef-db

