การประชาสั มพันธ์ กิจกรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
ประจาเดือน ตุลาคม 2559
ที่

วัน เดือน ปี

1

3 ต.ค. 2559

การสมัครเข้าร่ วมอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for
Windows ขั้นพื้นฐาน

บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ ปชส.จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เรื่ อง "การสมัครเข้าร่ วมอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน
และบุคคลทัว่ ไป
(บรรยายภาษาไทย)" วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา:09.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา

2

4,12 ต.ค. 2559

ขอเชิญร่ วมตอบแบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (Off Campus Access Satisfaction
Survey)

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ ขอเชิญร่ วมตอบแบบสอบถามเรื่ อง ความพึงพอใจการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกเครื อข่ายมหาวิทยาลัยมหิ ดล (Off
และบุคคลทัว่ ไป
Campus Access Satisfaction Survey) เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การฐานข้อมูล กรุ ณาคลิกตอบแบบสอบถาม https://goo.gl/GPygDk

3

4 ต.ค. 2559

เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั

บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

4

7 ต.ค. 2559

แบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การที่ได้รับ
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี 2559

หอสมุดและคลังความรู ้ฯ ร่ วมกับ ห้องสมุด
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ
และบุคคลทัว่ ไป
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ
และบุคคลทัว่ ไป

5

12 ต.ค. 2559

IPSR Library will be temporary closed on 13 - 14
October 2016

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

6

13 ต.ค. 2559

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

7

13,14,16 ต.ค. 2559 ขอน้อมเกล้าส่ งเสด็จสู่ สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระ
เหม่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าห้องสมุดสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม
19 ต.ค. 2559
การเขียนหัวข้องานวิจยั (บรรยายภาษาอังกฤษ)

8

ชื่ อเรื่ อง

หน่ วยงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

ปชส.จากบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สมัครเข้าร่ วมอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวน
วรรณกรรมในงานวิจยั " (สายสังคมศาสตร์ ) วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา:09.00 – 12.00 น.
เนื่องด้วยหอสมุดและคลังความรู ้ ฯ และห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม รบกวนขอความร่ วมมือทุกท่านกรอก
แบบสารวจความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริ การที่ได้รับ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี 2559
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิ ดลให้
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสามารถเข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ ว และให้บริ การเชิงรุ ก
โดยบูรณาการความร่ วมมือกับเครื อข่ายบริ การห้องสมุด จึงขอประชาสัมพันธ์ผใู้ ช้บริ การห้องสมุดกรอกแบบประเมิน
ออนไลน์ โดยได้แยก
แบบสอบถามภาษาไทย : https://goo.gl/forms/dbTKUEE5H53yG6qB2
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ : https://goo.gl/forms/lW3OCkBmBI0jiSk12
โดยทุกท่านสามารถทาได้ต้ งั แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ขอแจ้งงดให้บริ การ ในวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2559 เนื่ องจากบุคลากรห้องสมุด
และบุคคลทัว่ ไป
ได้เข้าร่ วมงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 18 (สัมมนาย่อย) "ประชากรร่ วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม Think Green Live
Green กับ Eco Chic Style" ณ บัญดารา ออน ซี จังหวัดระยอง กรณี ตอ้ งคืนหนังสื อ โปรดใช้ตู้ Library Book Return ที่
อยูด่ า้ นหน้าห้องสมุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิ ดล.."เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ "
และบุคคลทัว่ ไป

E-mail Facebook

















ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ https://www.facebook.com/1387755218146479/photos/pcb.1666557630266235/1666557596932905/?type=3&theater
และบุคคลทัว่ ไป



บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่ วมอบรม.. การเขียนหัวข้องานวิจยั (บรรยายภาษาอังกฤษ) วิทยากรโดย
และบุคคลทัว่ ไป
ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา



ที่

วัน เดือน ปี

หน่ วยงาน

9

21 ต.ค. 2559

IPSR Library will be temporary closed on 22-24
October 2016

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ
และบุคคลทัว่ ไป

10

23 ต.ค. 2559

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิ ยมหาราช

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ
และบุคคลทัว่ ไป

11

31 ต.ค. 2559

List of New Books-Thesis-Journal-CD-October 2016 ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ /วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ที่ได้รับการเสนอซื้ อ
และบุคคลทัว่ ไป
และบริ จาค จากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพื่อให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งรายชื่ อ
หนังสื อ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/CD ประจาเดือน ตุลาคม 2559 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่ อยูบ่ นชั้น
โชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน มุมผ่อนคลาย หรื อสามารถสแกน ผ่าน QR Code เพื่อตรวจเช็คหนังสื อและรายละเอียด
เรื่ องที่ตอ้ งการได้คะ่



12

31 ต.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ
หอสมุดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี
2559

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากรสถาบันฯ หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ประจาปี 2559 (Mahidol Libraries Annual
และบุคคลทัว่ ไป
Conference 2016) เรื่ อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่ สงั คมดิจิทลั ในวันพุธที่ 23 - วันศุกร์ ที่ 25
พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันต
แพทยศาสตร์ ม.มหิดล สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บดั นี้ -วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด เว็บไซต์การประชุม
และลงทะเบียนค่ะ URL: http://www.li.mahidol.ac.th/conference2016/



ชื่ อเรื่ อง

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

รวม

ผู้รับ

รายละเอียด

E-mail Facebook






15 ครั้ง

6 ครั้ง



9 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที1่ พฤศจิกายน 2559
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หมายเหตุ : ลาดับที่ 2 มีการประชาสั มพันธ์ 2 ครั้ง
หมายเหตุ : ลาดับที่ 7 มีการประชาสั มพันธ์ 3 ครั้ง

การประชาสั มพันธ์ กิจกรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
ที่ วัน เดือน ปี

หน่ วยงาน

ชื่ อเรื่ อง

ผู้รับ

รายละเอียด

E-mail Facebook

1

1 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้ดา้ นวิศวกรรมศาสตร์

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

เรี ยนเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์จาก CRCnetBase ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่
http://www.crcnetbase.com/page/engineering_ebooks หรื อที่ http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/trial.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรวรรณ นารี เลิศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โทร. 02-926-4818-9 ต่อ 4262 หรื อ 089-692-3975

2

3 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี 2559

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ ประจาปี 2559 (Mahidol Libraries
Annual Conference 2016) เรื่ อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สงั คมดิจิทลั ในวันพุธที่ 23 - วันศุกร์ ที่ 25
พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันต
แพทยศาสตร์ ม.มหิดล

3

7,17
พ.ย. 2559

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

ขอเชิญเข้าร่ วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี 2559 (Mahidol Libraries Annual
Conference 2016) เรื่ อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทย
สู่ สงั คมดิจิทลั ใกล้วนั แล้วรี บๆ ลงทะเบียนกันนะคะ
http://www.li.mahidol.ac.th/conference2016/

4

17 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Gimme coffee! Search & win quiz"

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

5

28 พ.ย. 2559 Everyone is studying.

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

6

29 พ.ย. 2559 เชิญชวนทุกท่านร่ วมบริ จาคหนังสื อ สื่ อการศึกษาฯ ในโครงการ
มหิดลทาความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

7

30 พ.ย. 2559 List of New Books-Thesis-Journal-CD-November 2016

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

รวม
หมายเหตุ : ลาดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง





งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "Gimme coffee!
Search & win quiz" ของฐานข้อมูล CRCnetBASE ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ URL:
https://www.surveymonkey.com/r/MUQuiz ชิงรางวัลบัตร Starbucks 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ตั้งแต่วนั นี้ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 สิ่ งที่ส่งมาด้วย ไฟล์ Poster และ Banner กิจกรรม "Gimme coffee! Search & win quiz" ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและ
คลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4221

Line บอร์ ด

















ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ /วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ที่ได้รับการเสนอ
ซื้ อและบริ จาค จากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพื่อให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
รายชื่อหนังสื อ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/CD ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่
อยูบ่ นชั้นโชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน มุมผ่อนคลาย หรื อสามารถสแกน ผ่าน QR Code เพื่อตรวจเช็คหนังสื อและ
รายละเอียดเรื่ องที่ตอ้ งการได้คะ่

15 ครั้ง











5 ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที1่ ธันวาคม 2559
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ประจาเดือน ธันวาคม 2559
ที่ วัน เดือน ปี

ชื่อเรื่ อง

หน่ วยงาน

ผู้รับ

รายละเอียด
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรง
พระเจริ ญยิง่ ยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

1

2 ธ.ค. 2559 ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

2

2 ธ.ค. 2559 Announcement IPSR Library will be
closed on 5 December 2016

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

3

5 ธ.ค. 2559 วันที่ 5 ธันวาคม 2559 วันคล้ายวันพระ ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

4

13 ธ.ค. 2559 จริ ยธรรมการวิจยั สถาบันฯ

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

5

21 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์เวลาเปิ ด-ปิ ด การ
ให้บริ การหอสมุดและคลังความรู ้ฯ และ
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

6

23 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์งานส่ งท้ายปี เก่า-ต้อนรับปี สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ใหม่ 2560

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

กิจกรรมส่ งท้ายปี เก่า-ต้อนรับปี ใหม่ 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคม
อุดมพัฒน์

7

26 ธ.ค. 2559 บุคลากรห้องสมุดเข้าร่ วมกิจกรรมจิต
อาสาและรับประทานอาหารเนื่องในวัน
วาระดิถีข้ ึนปี ใหม่ พ.ศ.2560

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

เนื่องด้วย บุคลากรห้องสมุดเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสาและรับประทานอาหารเนื่องในวันวาระดิถีข้ ึนปี ใหม่ พ.ศ. 2560
ในวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิ ดล แต่ท้งั นี้หอ้ งสมุดยังเปิ ดทาการปกติให้
เข้ามานัง่ อ่าน และสามารถคืนหนังสื อได้ที่ตรู้ ับคืนค่ะ จึงขออภัยในความไม่สะดวก

8

29 ธ.ค. 2559 แจ้งปิ ดบริ การห้องสมุดสถาบันฯ
ชัว่ คราวค่ะ (Library will be temporary
closed)

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

9

30 ธ.ค. 2559 List of New Books-Thesis-Journal-CDDecember 2016

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

รวม

E-mail

Facebook

Line

บอร์ ด












กิจกรรมคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั สถาบันฯ เรื่ อง คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั : กลไกที่ทาให้งานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มี
คุณภาพ” ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559


ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ/วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ที่ได้รับการเสนอซื้อและบริ จาค
จากอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพือ่ ให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งรายชื่อหนังสื อ/วารสาร/
วิทยานิ พนธ์/CD ประจาเดือน ธันวาคม 2559 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่ อยูบ่ นชั้นโชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน
มุมผ่อนคลาย หรื อสามารถสแกน ผ่าน QR Code เพือ่ ตรวจเช็คหนังสื อและรายละเอียดเรื่ องที่ตอ้ งการ

16 ครั้ง


















5 ครั้ง

6 ครั้ง

- ครั้ง 5 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ประจาเดือน มกราคม 2560
ที่ วัน เดือน ปี

ชื่ อเรื่ อง

หน่ วยงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

E-mail Facebook Line

บอร์ ด



1

11 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การบอกรับฐานข้อมูลวารสาร
และการเปิ ดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม
EEWOWW

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

ขอประชาสัมพันธ์การบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การสื บค้น (วารสารออนไลน์) ประจาปี งบประมาณ 2560 สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา และการเปิ ดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสื ออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
รายละเอียดเพิม่ เติมตามเอกสารแนบ

2

11 ม.ค. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เปิ ดรับเรื่ องร้องทุกข์อนั เกิดจาก
อุทกภัยน้ าท่วมภาคใต้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

บัณฑิตวิทยาลัย เปิ ดรับเรื่ องร้องทุกข์อนั เกิดจากอุทกภัยน้ าท่วมภาคใต้ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ จะได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป กรุ ณาติดต่อ : คุณนันทิยา ปิ่ นปลื้มจิต โทร. 081-3423616 Line
id: nantiya.pin
Email: nantiya.pin@mahidol.ac.th ใบสมัครขอรับเงินทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
การประสบอุทกภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล https://docs.google.com/…/1IfdPs47W05zDSiuvQf-c1n…/viewform…



3

12 ม.ค. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริ ญญา
โท – เอก

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริ ญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2559.pdf
ทุนการศึกษาอื่นๆ : http://www.grad.mahidol.ac.th/…/schola…/graduate-studies.php



4

20 ม.ค. 2560 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

เป็ น ๑๐๐ วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและ
พระปรี ชาสามารถ ทรงอุทิศตนทรงงานเพือ่ ราษฎรตลอด ๗๐ ปี ที่ครองราชย์ ทรงสร้างสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ให้คนไทยไว้มากมาย
นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ขอน้อมนาพระราชปณิ ธานเป็ นแนวทางในการตามรอยพระบาทสื บไป



5

31 ม.ค. 2560 List of New Arrival books-Journals-January 2017 ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ วารสาร ที่ได้รับการเสนอซื้อและบริ จาค จากอาจารย์ นักวิจยั
และนักศึกษา เพือ่ ให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งรายชื่อหนังสื อ วารสาร ประจาเดือน มกราคม
2560 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่ อยูบ่ นชั้นโชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน มุมผ่อนคลาย หรื อสามารถสแกน
ผ่าน QR Code เพือ่ ตรวจเช็คหนังสื อและรายละเอียดเรื่ องที่ตอ้ งการได้ค่ะ

6

31 ม.ค. 2560 สถิติการเข้าใช้บริ การห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

สรุ ปสถิติการเข้าใช้บริ การห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมประจาเดือนมกราคม 2560



7

31 ม.ค. 2560 สถิติทรัพยากรสารนิเทศที่มีผใู ้ ช้บริ การ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

สรุ ปสถิติทรัพยากรสารนิเทศที่มีผใู ้ ช้บริ การห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมประจาเดือนมกราคม 2560



รวม

7 ครั้ง





2 ครั้ง 4 ครั้ง



-

3 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ที่ วัน เดือน ปี
1

2

ชื่อเรื่ อง

โดย

2 ก.พ. 2560 ขอเชิญผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการประชุมสัมมนา ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
เครื อข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16
2 ก.พ. 2560 การทา PA ล่วงหน้า
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

ผู้รับ

รายละเอียด

E-mail Facebook Line

บอร์ ด



คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร ขอเชิญผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมโครงการประชุมสัมมนาเครื อข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
โดยทุกท่านสามารถคลิกลิ้งค์เพือ่ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้เลยค่ะ http://www.socsci.nu.ac.th/socant2017/



คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร วันที่ 1 ก.พ. 2560 เวลา 10.00-12.30 น.บุคลากรห้องสมุด ให้การต้อนรับ การทา PA กับ ดร.รุ จเรขา วิทยาวุทฒิกุล ผูอ้ านวยการหอสมุดและ
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
คลังความรู้ฯ และ คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผอ.ฝ่ ายบริ หาร ณ ห้องสมุดสถาบันฯ (ขอขอบคุณ : เครื่ องโน๊ตบุค๊ จากงานโสตฯ สถาบันฯ)






3

10, 14, 16, 20 ขอเชิญทุกท่านเข้าอบรมการใช้งาน EBSCO
ก.พ. 2560 Discovery Service (สื บค้นข้อมูลทุกฐาน)

หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร ด้วยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าอบรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service (สื บค้นข้อมูลทุกฐาน) และ
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
แนะนาข้อมูล ในฐานข้อมูล Business Source Complete, MEDLINE, CINAHL Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, eBook
Academic Collection , Hospitality & Tourism Complete, RILM Abstracts of Music Literature ) โปรดลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่
http://www.li.mahidol.ac.th/training/ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น1 อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล งานนี้อบรมฟรี ๆๆๆ นะคะ

4

20 ก.พ. 2560 เยีย่ มชมห้องสมุดสถาบันฯ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

5

22 ก.พ. 2560 #สอบมิดเทอม น้องๆ นักศึกษาขยันกันทุกคนเลย ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ปล.ห้องสมุดประชากรฯ ยังรองรับนักศึกษาที่
น่ารักได้อีกหลายที่นะจ้ะ มาอ่าน มาติว วนไป สู้ๆ

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร วันที่ 17 ก.พ.2560 เวลา 9.00-12.00 น. บุคลากรห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ให้การต้อนรับและนาชมห้องสมุด แก่บุคลากรจาก
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารงานภายในสานักงาน
ผูอ้ านวยการของสถาบันฯ โดยได้เข้าเยีย่ มชมห้องสมุดสถาบันฯ ในเวลา 10.00-10.30 น. จานวน 10 ท่าน นาโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิ ชย์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและสิ่ งแวดล้อม สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

6

27 ก.พ. 2560 แจ้งปิ ดบริ การห้องสมุดสถาบันฯ ชัว่ คราวค่ะ
(Library will be temporary closed)

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิ ดบริ การห้องสมุดชัว่ คราว ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
เป็ นต้นไป เนื่องจากบุคลากรห้องสมุด เข้าร่ วมกิจกรรมเดินพาเหรด งานกีฬามหิ ดลเกมส์ 2560 กับ หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หมายเหตุ : กรณี ตอ้ งคืนหนังสื อ ขอให้ใช้บริ การตูร้ ับคืนหนังสื อหน้าห้องสมุด
จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ี
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28 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์การเปิ ด-ปิ ด ห้องสมุดสถาบันฯ
(IPSR Library changes office hours during)

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
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28 ก.พ. 2560 List of New Books-Thesis-Journal-CD-February ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
2017

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขอประชาสัมพันธ์เวลาทาการของห้องสมุด ในเดือน
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
มีนาคม-เมษายน 2560 ดังนี้ และจะเปิ ดให้บริ การในวัน เวลา ทาการปกติ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
เวลาทาการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิ ดทาการ
หมายเหตุ : 1. วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. บุคลากรห้องสมุด (น.ส.อัมพร ลมสู งเนิ น) เข้าร่ วมอบรมภ.อังกฤษ กับ
สถาบันฯ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ จันทร์ และพุธ เวลา 16.30 – 17.30 เป็ นเวลา 1 เดือน เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของห้องสมุดต่อไป 2. วันที่ 1-30 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. ห้องสมุดปิ ดทาการนอกเวลาราชการ
เนื่องจากเป็ นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน จานวนผูใ้ ช้บริ การน้อย และเพือ่ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ี
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ/วารสาร/วิทยานิพนธ์ใหม่ และCD ที่ได้รับการเสนอซื้ อและบริ จาค จาก
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป
อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา เพือ่ ให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งรายชื่อหนังสื อ/วารสาร/วิทยานิพนธ์/CD
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่ อยูบ่ นชั้นโชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน มุมผ่อนคลาย หรื อ
สามารถสแกน ผ่าน QR Code เพือ่ ตรวจเช็คหนังสื อและรายละเอียดเรื่ องที่ตอ้ งการได้ค่ะ
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28 ก.พ. 2560 สถิติทรัพยากรสารนิเทศที่มีผใู ้ ช้บริ การ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

รวม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร สรุ ปสถิติทรัพยากรสารนิเทศที่มีผใู ้ ช้บริ การห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

9 ครั้ ง







5 ครั้ง 7 ครั้ง 1 ครั้ง 4 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชาสั มพันธ์ กจิ กรรม / ข่ าวสาร
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ประจาเดือน มีนาคม 2560
ที่ วัน เดือน ปี

ชื่ อเรื่ อง

หน่ วยงาน

ผู้รับ

รายละเอียด

E-mail Facebook Line

1

3 มี.ค. 2560

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/page_app.php



2

15 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่ วมอบรมการสื บค้นกฤต ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
ภาคข่าว จากฐานข้อมูล iQNewsClip และ
NewsCenter (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักประชาสัมพันธ์ และผูส้ นใจเข้าร่ วมอบรมการสื บค้นกฤต
ภาคข่าว จากฐานข้อมูล iQNewsClip และ NewsCenter ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
อาคารสานักงานอธิการบดี เวลา 9.00-12.00 น. สามารถเข้าร่ วมอบรมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.li.mahidol.ac.th/training
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป (รับจานวนเพียง 60 ที่นง่ั เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมคุณทรายแก้ว โทร.02-800-2680 ถึง 9 ต่อ 4231
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28 มี.ค. 2560 เรี ยนเชิญทุกท่านช่วยพิจารณาเสนอรายชื่อ
หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสื อที่ตอ้ งการให้ดาเนิ นการจัดซื้ อ ในปี 2560

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้รับการจัดสรรเงินเพือ่ จัดซื้ อหนังสื อ ประจาปี 2560 จากเงินงบประมาณหอสมุดและ
คลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 2 งวด เป็ นเงินรวม 92,000 บาท เพือ่ ให้ท่านพิจารณาเสนอหนังสื อที่ตอ้ งการให้ตรงกับ
หลักสู ตรการเรี ยน การสอน และการวิจยั และการตรวจประเมิน AUN-QA ของสถาบันฯ ห้องสมุดฯ ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณา
เสนอรายชื่อหนังสื อที่ตอ้ งการให้ดาเนิ นการจัดซื้ อ ในปี 2560 ตั้งแต่บดั นี้ ถึง 30 เมษายน 2560 โดยส่ ง e-mail มาที่หอ้ งสมุด :
lipr@mahidol.ac.th ทั้งนี้ ห้องสมุดขอส่ ง File ข้อมูลหนังสื อที่จดั ซื้ อด้วยเงินงบประมาณหอสมุดฯ ประจาปี 2557-2559 ที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อ และสถิติการใช้ เนื่องจากหนังสื อบางเล่มมีราคาค่อนข้างสู งมาก เพือ่ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการใช้หนังสื อที่ได้เสนอซื้อ ให้มีการใช้อย่างคุม้ ค่า ได้แก่ แนะนาให้นกั ศึกษา นักวิจยั เข้ามาค้นคว้า และยืมตัวเล่ม ณ
ห้องสมุด เพือ่ ให้มีสถิติการยืมเพิม่ มากขึ้น เพือ่ ที่จะได้รับการจัดสรรในวงเงินจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่เพียงพอกับการใช้งาน
ในหลักสู ตรเพือ่ การเรี ยน การสอน การวิจยั ของสถาบันฯ ในปี ต่อๆ ไป
หมายเหตุ : File แนบเพือ่ การพิจารณาเสนอซื้อหนังสื อ
1.ข้อมูลหนังสื อที่จดั ซื้ อด้วยเงินงบประมาณหอสมุดฯ ประจาปี 2557-2559 ที่ได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้ อ และ
สถิติการใช้ 2.รายชื่อหนังสื อที่เสนอซื้อแต่ ไม่มีการใช้ ตั้งแต่ปี 2557-2559 (3 ปี ย้อนหลัง)
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31 มี.ค. 2560 List of New Books and Journals March 2017

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ได้ดาเนินการหนังสื อ และวารสาร ที่ได้รับการเสนอซื้อและบริ จาค จากอาจารย์ นักวิจยั
และนักศึกษา เพือ่ ให้บริ การยืมได้ ณ ห้องสมุดสถาบันฯ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอส่ งรายชื่อหนังสื อ และวารสาร ประจาเดือน มีนาคม
2560 มาพร้อมนี้ โดยทุกท่านสามารถ ยืมหนังสื อที่ อยูบ่ นชั้นโชว์หนังสื อใหม่ มุมอาเซี ยน มุมผ่อนคลาย หรื อสามารถสแกน ผ่าน
QR Code เพือ่ ตรวจเช็คหนังสื อและรายละเอียดเรื่ องที่ตอ้ งการได้ค่ะ
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31 มี.ค. 2560 สถิติทรัพยากรสารนิ เทศที่มีผใู ้ ช้บริ การ

ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม

คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา บุคลากร
สถาบันฯ และบุคคลทัว่ ไป

สรุ ปสถิติทรัพยากรสารนิ เทศที่มีผใู้ ช้บริ การห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนใช้งานแอพพลิเคชัน่ Mahidol
Libraries e-Journals (Let's try the new mobile
application "Mahidol Libraries e-Journals")

รวม

5 เรื่ อง

บอร์ ด












4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
ห้องสมุดสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปการประชาสั มพันธ์ (ข่ าวสาร/กิจกรรม)
ห้ องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

ข่ าวสาร/กิจกรรม
วิชาการ

ทั่วไป

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

5

4

9

5

ก.พ 60

4

5

9

6

มี.ค 60

5

-

5

48

21

69

ลาดับที่

เดือน

1

รวม

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมห้องสมุด
การสือ่ สารทาง LINE (สือ่ สารองค์กรสถาบันฯ)

การสือ่ สารทาง Group e-Mail บุคลากรสถาบันฯ

การสือ่ สารทาง Facebook "IPSR Library Mahidol"

การสือ่ สารบริเวณบอร์ดหน้าห้องสมุด

