แผนการดําเนินงาน งานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 รอบประเมิน (ก.ค.-ธ.ค.61-ม.ค.-มิ.ย.62)
หน่วยงาน งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ดัชนีชี้วัด

1

นําเข้า

13,300 รายการ

จํานวนผลงานที่นําเข้า

1.1

PA รอบ 1
ก.ค.

สค.

กย.

1.3
1.4

PA รอบ 2
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

รวม 19,182 รายการ

บทความวารสารจาก

บทความวารสารจาก

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

ทิพย์สุดา

งานเทคโน

วารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย

วารสารที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย

ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 90

สาวิตรี

โลยีสารสนเทศ

มหิดล

มหิดลนําเข้าในคลังสารสนเทศ

185
รวม 321 รายการ

300 รายการ
1.2

ตค.

นํากลับผลงานวิชาการจาก
ฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่คลัง
สารสนเทศสถาบันฯ Mahidol IR

ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล
เดิมนํากลับในคลังสารสนเทศ
500 รายการ

- ผลงานที่ถ่ายโอนกลับมีความ

หนังสือ/ตําราที่เขียนโดย

หนังสือ/ตํารานําเข้าในคลัง

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

สารสนเทศ 250 รายการ

ถูกต้องร้อยละ 90

ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

ผลงานบุคลากรสายสนับสนุน

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

เข้าคลังสารสนเทศสถาบันฯ

นําเข้าในคลังสารสนเทศ
50 รายการ

ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100

: งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์

ถูกต้องร้อยละ 90

293
172

รวม 561 รายการ
รวม 284 รายการ

49

136

ชญานิษฐ์

268

สาวิตรี
ทิพย์สุดา
ชญานิษฐ์

งานเทคโน
โลยีสารสนเทศ

112

ทิพย์สุดา

งานบริการ

สาวิตรี

งานพัฒนา

สาวิตรี

งานเทคโน
โลยีสารสนเทศ
งานจัดการ

26
รวม 75 รายการ

คู่มือปฏิบัติงาน

ความรู้

เอกสารการประชุม/โปสเตอร์
เอกสารประกอบการบรรยาย
1.5

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

(สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร)

นําเข้าในคลังสารสนเทศ

ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 100

261

100 รายการ = 261
1.6

ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล

ผลงานจากฐานข้อมูล Scopus

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

Scopus

ถ่ายโอนเข้าคลังสารสนเทศ

ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 95

17,680

ผลงานวิชาการจากฐานข้อมูล

ผลงานจากฐานข้อมูล

- ผลงานที่นําเข้ามีความ

Springer Link/Nature

Springer Link/Nature นําเข้า

ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 95

คลังสารสนเทศ 100 รายการ
2

บริการและประชาสัมพันธ์

งานเทคโน
โลยีสารสนเทศ

สาวิตรี

งานเทคโน

กฤษฏา

โลยีสารสนเทศ

วนาพล

12,000 รายการ
1.7

สาวิตรี
ชญานิษฐ์

N/A
ยกเลิกเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความซ้ําซ้อนกับข้อมูลใน Scopus

สาวิตรี

งานเทคโน

ชญานิษฐ์

โลยีสารสนเทศ

ทิพย์สุดา

แผนการดําเนินงาน งานพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 รอบประเมิน (ก.ค.-ธ.ค.61-ม.ค.-มิ.ย.62)
หน่วยงาน งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ลําดับที่
2.1

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ดัชนีชี้วัด

สค.

กย.

ตค.

PA รอบ 2
พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผู้รับผิดชอบ

มิย.

ให้บริการข่าวสาร ตอบคําถาม

ได้รับคําถามจากอีเมล โทรศัพท์

ผู้ใช้ได้รับคําตอบตรงตาม

สาวิตรี

แนะนําคลังสารสนเทศสถาบันฯ

ด้วยวาจา

ความต้องการ ร้อยละ 95

ทิพย์สุดา

ไปยังคณะ สถาบัน
2.2

PA รอบ 1
ก.ค.

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในคลัง

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ

ชญานิษฐ์
บุคลากรคณะ สถาบัน ได้รู้จัก

จํานวนที่ประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี

สารสนเทศสถาบันของ

คลังสารสนเทศสถาบันของ

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ไลน์

(Mahidol IR)

ทิพย์สุดา

งานเทคโนโลยี

สาวิตรี

ทางการศึกษา

ชญานิษฐ์

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เฟซบุ๊ก Blog อีเมล จอภาพ

นักประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ โทรศัพท์
ออกบูธนอกสถานที่ เป็นต้น
2.3

เผยแพร่ข้อมูลคลังสารสนเทศ

เชื่อมโยงข้อมูลคลังสารสนเทศ

กฤษฎา

สถาบันฯ สู่สากล

งานเทคโน

สถาบันฯ ให้สืบค้นได้ใน EBSCO Dscเทียบจากปีก่อน 1 เท่า

สาวิตรี

โลยีสารสนเทศ

Discovery Service (EDS) /

วนาพล

- สถิติการเข้าใช้งานมากขึ้น
(baseline:Visitor = 20,832 ราย)

Open Disssertations /AUNILO
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