กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม / ข่ำวสำร
ห้องสมุดสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม
ประจำเดือน เมษำยน 2560
ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
โดย
ที่
1 2 เม.ย. 2560 2 เมษายน 2560 วันคล้ายวันพระราช ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรง
พระเจริญ/เครดิตภาพ: คุณมารุต

ผู้รบั

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

2

5 เม.ย. 2560 Announcement IPSR Library will be ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
closed.

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

3

6 เม.ย. 2560 วันจักรี 6 เมษายน น้อมราลึกถึง
ราชวงศ์จกั รี

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

4

5 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล (Trial หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
database) จาก บริษทั EBSCO

5

8 เม.ย. 2560 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิ ด
เป็ นทางการวันที่ 28 เมษายน 2560

เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย

6

8 เม.ย. 2560 แนะนาคลังความรูข้ อง
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library

7

11 เม.ย. 2560 บุคลากรห้องสมุดสถาบันฯ เข้า
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์...วิถไี ทย
ณ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

รำยละเอียด

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก บริษทั EBSCO จานวน 2 ฐานได้แก่
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 1. Sceince Reference Center --->
ทัวไป
่
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=
ehost&defaultdb=sch
ฐานข้อมูล Sceince Reference Center ฐานข้อมูลสารานุกรมด้าน
วิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/THLibrary/photos/a.209246092449986.
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 48834.196587720382490/1674605919247322/?type=3&theater
ทัวไป
่
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา หอสมุดฯ โดยฝ่ ายคลังความรู้ ขอแนะนาคลังความรูข้ อง
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นคลังทีร่ วบรวมแหล่งความรูห้ ลากหลาย
ทัวไป
่
ประเภททีส่ ่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั ทาขึน้ โดย
นามาจัดทาเป็ น Web Portal เพือ่ รวบรวม URL แหล่งความรูท้ ่ี
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา เนื่องด้วยวันนี้บุคลากรห้องสมุดสถาบันฯ เข้าร่วมงานประเพณี
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล สงกรานต์...วิถไี ทย ณ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
ทัวไป
่
เวลา 13.00 - 15.00 น. นะคะ แต่หอ้ งสมุดยังเปิ ดให้คน้ คว้าและเข้า
ใช้ได้ปกติค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ ้ี

Line บอร์ด
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ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
โดย
ที่
8 11 เม.ย. 2560 นานาสาระประชากร วันผูส้ งู อายุสากล จดหมายข่าวประชากรและสังคม
2016

9

19 เม.ย. 2560 เยีย่ มชมห้องสมุดสถาบันฯ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

10 21 เม.ย. 2560 ช่วงบ่ายๆ ใครง่วงกันบ้างเอ่ย

Line Ramathibodi.

11 24 เม.ย. 2560 เรียนเชิญทุกท่านช่วยพิจารณาเสนอ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

รายชื่อหนังสือทีต่ อ้ งการให้ดาเนินการ
จัดซื้อ ในปี 2560

12 26 เม.ย. 2560 IPSR Library Mahidol (ห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล)

13 27 เม.ย. 2560 List of New Books-Thesis-Journal- ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
CD-April 2017

14 28 เม.ย. 2560 พิจารณาเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ประจาปี งบประมาณ 2560

รวม

ผู้รบั

รำยละเอียด

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา นานาสาระประชากร วันผูส้ งู อายุสากล 2016: ร่วมกันต่อต้านวยาคติ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล โดย ศ.กียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ทัวไป
่
วยาคติ อ่านว่า วะ-ยา-คะ-ติ เป็ นศัพท์ทเ่ี พิง่ บัญญัตขิ น้ึ มาใหม่เพือ่
สนองต่อสถานการณ์ทป่ี ระชากรไทยกาลังสูงวัยขึน้ อย่างรวดเร็วมาก
โดยทัวไป
่ วยาคติ หมายถึง อคติหรือทัศนคติเชิงลบ หรือการเลือก
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา วันที่ 12 เม.ย. 2560 เวลา 16.30 น. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และ รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และ
ทัวไป
่
บุคลากรห้องสมุด ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ สุพร เกิดสว่าง และ
คณะดูงานจาก Delegates from National Population & Family
Department Board (NPFDB), Malaysia and Health Development
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

1

1

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้รบั การจัดสรรเงินเพือ่
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล จัดซื้อหนังสือ ประจาปี 2560 จากเงินงบประมาณหอสมุดและคลัง
ทัวไป
่
ความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล จานวน 2 งวด เป็ นเงินรวม 92,000 บาท
เพือ่ ให้ทา่ นพิจารณาเสนอหนังสือทีต่ อ้ งการให้ตรงกับหลักสูตรการ
เรียน การสอน และการวิจยั และการตรวจประเมิน AUN-QA ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสือ/
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ทีไ่ ด้รบั การเสนอซื้อและบริจาค
ทัวไป
่
จากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพือ่ ให้บริการยืมได้ ณ ห้องสมุด
สถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อหนังสือ/วารสาร/
วิทยานิพนธ์/CD ประจาเดือน เมษายน 2560 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่าน
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ด้วย ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้รบั การจัดสรรเงิน
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล เพือ่ จัดซื้อหนังสือ ประจาปี 2560 จากเงินงบประมาณหอสมุดและ
ทัวไป
่
คลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล เป็ นจานวนเงิน 92,000 บาท
เพือ่ ให้ทา่ นพิจารณาเสนอหนังสือทีต่ อ้ งการให้ตรงกับหลักสูตรการ

1

14 เรือ่ ง

Line บอร์ด

1

1

1

1
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2

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม / ข่ำวสำร
ห้องสมุดสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม
ประจำเดือน พฤษภำคม 2560
ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
โดย
ที่
2 พ.ค. 2560 บรรยากาศ การอ่านหนังสือเตรียมสอบ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
1

2

9 พ.ค. 2560 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

3

10 พ.ค. 2560 วันวิสาขบูชา ขึน้ 15 ค่า เดือน 6 วัน
สาคัญทางพุทธศาสนาของไทยและ
ของโลก

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

16 พ.ค. 2560 เชิญชวนทุกท่านอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
การใช้งานวารสารและฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

5

17 พ.ค. 2560 แนวทางป้ องกัน Malware เรียกค่าไถ่

7

8

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

ประเภท Ransomware ชือ่ “WannaCry”
ทีก่ าลังระบาดอย่างหนักค่ะ

17 และ 27
พ.ค. 2560

งานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครัง้ ที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560

รำยละเอียด

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/1387755218146479/photos/pcb.177001221992
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 0775/1770011463254184/?type=3&theater
ทัวไป
่

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมเชิง
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ปฏิบตั กิ าร "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : e-Databases Training" ณ
ทัวไป
่
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 101 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผูส้ นใจสามารถลงทะเบียนได้ท่ี
หรือสอบถามเพิม่ เติม โทร.
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา http://www.li.mahidol.ac.th/training/
https://www.facebook.com/1387755218146479/photos/pcb.177461492279

1

1

บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 3838/1774614092793921/?type=3&theater
ทัวไป
่

4

6

ผู้รบั

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

17 พ.ค. 2560 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ Online Press Reader
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ แมกกาซีน
จากต่างประเทศ

Mahidol University Library

22 พ.ค. 2560 ผลการสารวจภาวะการทางานของ
ประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2560

สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา สืบเนื่องจากครัง้ ทีอ่ บรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service เมือ่ วัน
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ยังขาดการอบรมการใช้ e-book
ทัวไป
่
จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้งาน EBSCO e-book Academic
Collection ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/1387755218146479/photos/a.13878483914704
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 95.1073741829.1387755218146479/1779052552350075/?type=3&theater
ทัวไป
่
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา "ความเป็ นธรรม" และ "ความเป็ นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้า
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ทายทีไ่ ม่สน้ิ สุด งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 "ประชากรและ
ทัวไป
่
สังคม 2560 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทน่ี ่นี ะคะ
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2017/
ดเพิอม่ มูเติลข่มาติวจากหนั
ดต่อ 0 2441
ต่อ 301,
216, 202
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา สอบถามรายละเอี
ขอเชิญทดลองใช้ฐยานข้
งสือพิ0201-4
มพ์ Online
Press308,
Reader
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ แมกกาซีน จากต่างประเทศ ได้แก่ Los Angeles
ทัวไป
่
Times, New York Post, VOGUE Magazine รวมถึงหนังสือพิมพ์ของไทย
ได้แก่ Bangkok Post, โพสต์ทเู ดย์, The Nation เป็ นต้น ได้ตงั ้ แต่บดั นี้ถงึ 14
กรกฏาคม 2560 ที่ --- > https://www.pressreader.com ดูรายละเอียด
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ.2560 สนใจ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.nso.go.th/…/%E0%B8%A0%E0%B8%B…/
ทัวไป
่
Report_April17.pdf

1

1

1

2

1

1

Line บอร์ด

ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
ที่
9 23 พ.ค. 2560 การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โดย
Mahidol University Library

เช่น ScienceDirect, SCOPUS,
SpringerLink, Web of Scienc

10

23 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรเข้ารับการ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 25 พ.ค 60
เวลา 9.00-12.00 น.

11

25 พ.ค. 2560 ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทร์

12

29 พ.ค. 2560 List of New Arrival books-Journals- ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
CD May 2017

13

29 พ.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 28-30 มิ.ย
2560

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

14

30 พ.ค. 2560 ขอบพระคุณอาจารย์อรทัยเป็ นอย่าง
สูงค่ะ#แนะนาหนังสือเพือ่ ซื้อเข้า
ห้องสมุด

World Economic Forum

15

31 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วม
หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมพัฒนางานประจาสู่
งานวิจยั R2R วันที่ 5 มิ.ย 2560 เวลา
9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2
ดและคลั
ความรู้ Application ประชาสัมพันธ์ สภาวิจยั แห่งชาติ
31 พ.ค. 2560 หอสมุ
ประชาสั
มพันธ์งMobile
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) น่าสนใจค่ะ

16

17

หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล

31 พ.ค. 2560 สถิตทิ รัพยากรสารนิเทศทีม่ ผี ใู้ ช้บริการ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

ผู้รบั

รำยละเอียด

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ScienceDirect, SCOPUS,
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล SpringerLink, Web of Science อีกมากว่า 90 ฐานได้ดว้ ยตนเองผ่านระบบ
ทัวไป
่
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล
--- > http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/databases.php
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. บุคลากร
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ห้องสมุดสถาบันฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การใช้งานฐานข้อมูล
ทัวไป
่
อิเล็กทรอนิกส์ : e-Databases Training" ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 101
ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ตามตาราง
รายชื่อ) แต่ ห้องสมุดยังเปิ ดให้เข้าใช้บริการตามปกตินะคะ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทร์ - ดอกดารารัตน์ ตามโครงการ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล "ดอกไม้จนั ทร์จากใจ..ถวายพ่อ" ณ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
ทัวไป
่
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พ.ค-13 ต.ค 2560 เป้ าหมายจานวน 989 ดอก เพือ่ นาไป
ถวายทีว่ ดั ปุรณาวาส
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสือ/วารสาร/
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ทีไ่ ด้รบั การเสนอซื้อและบริจาค จากอาจารย์ นักวิจยั
ทัวไป
่
และนักศึกษา เพือ่ ให้บริการยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งรายชื่อหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/CD ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสือที่ อยู่บนชัน้ โชว์หนังสือใหม่ มุม
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795596013933637&set=a.103
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 155299844382.7636.100004497365500&type=3&theater
ทัวไป
่
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.weforum.org/agenda/2017/01/these-are-the-books-the-mostบุคลากรสถาบันฯ และบุคคล successful-leaders-in-the-world-read-inทัวไป
่
2016?utm_content=buffer68675&utm_medium=social&utm_source=faceb
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ook.com&utm_campaign=buffer

Line บอร์ด

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) จัดทา Mobile Application
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล “NRCT Research Gateway” เพือ่ เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ทัวไป
่
ผลงานวิจยั ผ่าน Smartphone โดยนาฐานข้อมูลจาก
ปี เพื
อ่ ให้ดผสถาบั
ใู้ ช้สามารถค้
นหาข้อมูล
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา www.researchgateway.in.th
สรุปสถิตทิ รัพยากรสารนิเทศทีย้ม่ อผี นหลั
ใู้ ช้บริงก3ารห้
องสมุ
นวิจยั ประชากรและ

1

1

บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล สังคมประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวไป
่

รวม

17 เรือ่ ง

4

16

2

2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม / ข่ำวสำร
ห้องสมุดสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม
ประจำเดือน มิ ถนุ ำยน 2560
ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
โดย
ที่
1 2 มิ.ย. 2560 ระบบบริหารจัดการงานวิจยั แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สภาวิจยั แห่งชาติ

ผู้รบั

รำยละเอียด

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประกาศกรอบการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ทัวไป
่
เพือ่ ให้นกั ศึกษา และอาจารย์ทป่ี รึกษา รับทราบแนวทางในการเสนอขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ รวมถึงระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการเสนอขอรับทุน ผ่าน
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/pg/MahidolLibrary/photos/?tab=album&album_id=1015451
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 1199280777
ทัวไป
่

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496433750419949&set=a.725672737496
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 058.1073742035.100001600159880&type=3&theater
ทัวไป
่

1

2

2 มิ.ย. 2560 e-Book ทีน่ ่าสนใจ...เชิญติดตามอ่าน
กันได้เลยค่ะ

หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล

3

5 มิ.ย. 2560 วันที่ 5 มิถุนายน วันสิง่ แวดล้อมโลก

ประชาสัมพันธ์ สภาวิจยั แห่งชาติ

4

6 มิ.ย. 2560 จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ติดตามบทความน่าอ่าน ทีม่ าพร้อมสาระมากมาย ใน "จดหมายข่าวประชากรและการ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล พัฒนา ปี ท่ี 37 เล่มที่ 5 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560" ผ่านทางเว็บไซต์
ทัวไป
่
http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/ ได้แล้ววันนี้

1

5

7 มิ.ย. 2560 กาหนดการซ้อมและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2559

ศาลายานิวส์ | Salaya News

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา กาหนดการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2559
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียเพิม่ เติมได้ท่ี
ทัวไป
่
https://egraduation.mahidol.ac.th/practice/

1

6

9 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช่งาน
ฐานข้อมูล SAGE Journals Online

Mahidol University Library

1

7

10 มิ.ย. 2560 ปชส.การอบรมฐานข้อมูล
หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 มิ.ย 60 เวลา
9.00-16.30 น. ตามโปสเตอร์น้คี ่ะ

8

13 มิ.ย. 2560 กาหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทาน

9

14 มิ.ย. 2560 เชิญชวนผูใ้ ช้งานวารสารและ
Mahidol University Library
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรูก้ ารใช้
งานฐานข้อมูล EBSCO e-book
Academic Collection ผ่านโครงการ

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ฐานข้อมูล SAGE Journals Online เป็ นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล วารสารมากกว่า 560 รายชื่อ
ทัวไป
่
ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การ
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : e-Databases Training" ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ทัวไป
่
101 ชัน้ 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผูส้ นใจสามารถ
ลงทะเบียนได้ท่ี http://www.li.mahidol.ac.th/training หรือสอบถามเพิม่ เติม โทร.
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1745484135478402&set=a.149069708453
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 194.25796.100000504982123&type=3&theater
ทั
วไป
่
คณาจารย์
นักวิจยั นักศึกษา http://km.li.mahidol.ac.th/ebscoebook/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2559

บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

1

1

1
1

Line บอร์ด

ลำดับ
ชื่อเรือ่ ง
วัน เดือน ปี
ที่
10 15 มิ.ย. 2560 กาหนดวันสุดท้ายทีจ่ ะรับเอกสาร

11

12

โดย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักฐานการขอสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทีต่ อ้ งการขอสาเร็จ
การศึกษาประจาปี การศึกษา 2559
15 มิ.ย. 2560 การนารูป คลิปวดีโอ ไปใช้เพือ่
Mahidol University Library
ประกอบการทาสือ่ การเรียน การสอน
อย่างถูกลิขสิทธิ ์ให้เข้าไปใช้ทค่ี ลัง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด (Open
16 มิ.ย. 2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมฐานข้อมูล
Mahidol University Library
อิเล็กทรอนิกส์ SCOPUS &
ScienceDirect วันที่ 20 มิ.ย 60 เวลา
9.00-16.30 น.

13 26 มิ.ย. 2560 List of New Arrival books-Journals- ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
CD June 2017

14 26 มิ.ย. 2560 รบกวนทุกท่านช่วยเสนอเลือกรายชื่อ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
e-book จากฐานข้อมูล SAGE
Knowledge (e-Books) 2017

15 29 มิ.ย. 2560 Announcement IPSR Library will be ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
closed on 30 June 2017

ผู้รบั

รำยละเอียด

E-mail Facebook

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1748028875223928&set=a.149069708453
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 194.25796.100000504982123&type=3&theater
ทัวไป
่

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา https://www.facebook.com/MahidolLibrary/photos/a.289851170776.153421.28517274
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล 0776/10154617851055777/?type=3&theater
ทัวไป
่

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ค้น ScienceDirect ในเครือข่ายมหาวิยาลัย http://www.sciencedirect.com/
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล ค้น ScienceDirect นอกเครือข่ายมหาวิยาลัย https://ejournal.mahidol.ac.th/login?url=
ทัวไป
่
http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com

1

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล และCD ทีไ่ ด้รบั การเสนอซื้อและบริจาค จากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพือ่ ให้บริการ
ทัวไป
่
ยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อหนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/
CD ประจาเดือน มิถุนายน 2560 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสือที่ อยู่บนชัน้
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา ตามที่ หอสมุดและคลังความรูฯ้ ได้จดั ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล SAGE
บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล Knowledge (e-Books) ปี 2017 จึงขอส่งรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาเพือ่ ให้ทา่ นเลือก
ทัวไป
่
รายชื่อทีท่ า่ นต้องการ และตรงกับหลักสูตรการเรียน การสอน การวิจยั ของสถาบันฯ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา พร้อมนี้ได้แนบสถิตกิ ารใช้ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณา ทัง้ นี้ ขอให้ทา่ นทา แถบสีหน้าชื่อ

1

Line บอร์ด

1

1

1

1

1

1

1

3

14

1

2

บุคลากรสถาบันฯ และบุคคล
ทัวไป
่

รวม

15 เรือ่ ง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุ ปการประชาสั มพันธ์ (ข่ าวสาร/กิจกรรม)
ห้องสมุดสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม
(ตุลำคม 2559 - มิถนุ ำยน 2560)
ข่ าวสาร/กิจกรรม
วิชาการ

ทัว่ ไป

จานวน
(ครั้ง)

ต.ค 59

10

5

15

2

พ.ย 59

14

1

15

3

ธ.ค 59

10

6

16

4

ม.ค 60

4

3

7

5

ก.พ 60

4

5

9

6

มี.ค 60

5

0

5

7

เม.ย 60

7

7

14

8

พ.ค 60

11

6

17

9

มิ.ย 60

10

5

15

75

38

113

ลาดับที่

เดือน

1

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมห้องสมุด
การสื่อสารทาง LINE (สื่อสารองค์กรสถาบันฯ)

การสื่อสารทาง Facebook "IPSR Library Mahidol"

การสือ่ สารทาง Group e-Mail บุคลากรสถาบันฯ

การสื่อสารบริเวณบอร์ดหน้าห้องสมุด

