สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ลาดับ

หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

วัน/เดือน/ปี ที่ประชาสัมพันธ์

1.

ผลสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้บริกำรคลังสำรสนเทศสถำบันของ
มหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol IR)

ไลน์กลุ่ม สื่อสำรองค์กรฯ

20 ม.ค. 2561

2.

เขียนบล็อก (Blog) กำรจัดกำรควำมรู้ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
ประชำสัมพันธ์ “เรื่อง เรำมีผลงำนวิชำกำรอะไรบ้ำงในคลัง Mahidol IR”
(http://km.li.mahidol.ac.th/mahidol-ir-2018/)

บล็อกกำรจัดกำรควำมรู้
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
(Mahidol Libraries KM
Blog)

8 มี.ค. 61

3.

นำผลงำนวิชำกำรตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหิดลได้นำข้อมูลมำลง
คลัง IR และได้แจ้งผู้เเต่งหนังสือทั้ง 2 เล่ม ได้แก่
1. หนังสือพลศำสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมำตรจำกัด
2. หนังสือโรคติดเชื้อรำชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภำคเขตร้อน

- ไลน์กลุ่ม สื่อสำรองค์กรฯ
– E-Mail แจ้งผู้เเต่ง

13 มี.ค. 61

4.

แนะนำคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล WebPortal

จอพลำสมำ

5.

คลัง Mahidol IR ของเรำมีผลงำนของคุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญำ ปัญญำ
(วิทยำกรบรรยำย Routine to research :R2R )

ไลน์กลุ่มสื่อสำรองค์กรฯ

19 มิ.ย. 2561

6.

คลัง Mahidol IR ได้นำหนังสือ เรื่อง Synergizing transcultural
learning of global Englishes : voice of Chinese exchange
students in a Thai university ที่รองศำสตรจำรย์ ดร.สิงหนำท น้อม
เนียน ได้ มอบให้หอสมุดฯ ลงในคลัง IR

ไลน์กลุ่มสื่อสำรองค์กรฯ

26 มิ.ย. 2561

7.

นำเข้ำหนังสือของ อ.สิงหนำท แจ้งข่ำวให้ทรำบทำงอีเมล

Mail แจ้งผู้เเต่ง

26 มิ.ย. 2561

8.

สแกนบทควำมและนำเข้ำบทควำมของ อ.เกรียงไกร แจ้งข่ำวให้ทรำบทำง
อีเมล

Mail แจ้งผู้เเต่ง

29 มิ.ย. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) (ต่อ)
ลาดับ

หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

วัน/เดือน/ปี ที่ประชาสัมพันธ์

9.

แนะนำคลัง IR ด้วยโปรแกรม piktochart (ฝำก ผอ. ไปแจกในงำนประชุม แผ่นพับ
AUNILO ณ ประเทศเวียดนำม วันที่ 7-9 ส.ค. 61)

29 มิ.ย. 2561

10.

ประชำสัมพันธ์ Webportal คลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัยมหิดล เป็นแหล่ง ไลน์กลุ่มสื่อสำรองค์กรฯ
ควำมรู้และมีแบบสอบถำมถำมออนไลน์

6 ก.ค. 2561

11.

แนะนำผลงำนสำยสนับสนุนที่เกี่ยวกับ Green Office 2 รำยกำร

ไลน์กลุ่มสื่อสำรองค์กรฯ

10 ก.ค. 2561

12.

แนะนำช่องทำงกำรสืบค้นของผลงำนสำยสนับสนุนและแนะนำผลงำนของ
คุณโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี (วิทยำกรอบรมโครงกำรสถิติเบื้องต้น)

ไลน์กลุ่ม สื่อสำรองค์กรฯ

7 ส.ค.2561

13.

แนะนำช่องทำงกำรสืบค้นข้อมูลกำรทำวิทยำนิพนธ์ และตัวอย่ำงกำรเขียน
บทควำมทำงงำนวิจัยแก่นักศึกษำปริญญำโท สำขำนโยบำยสำธำรณะและ
กำรจัดกำรภำครัฐ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ม. มหิดล

ด้วยวำจำ

15 ส.ค.61

14.

แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์คลังควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล (web portal) ทำงอีเมลส่วนบุคคล (Mail :
@mahidol.ac.th)

อีเมล

27 ส.ค. 61

15.

นำ QR code ติดบอร์ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำใช้ webportal และ
ประชำสัมพันธ์กำรตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจ webportal ตำมบอร์ด
ทำงเดินตึกบรรรยำย L1-L2

บอร์ดประชำสัมพันธ์ทำงเดิน

5 ก.ย. 61

ฝำกผลงำนเผยแพร่ในคลัง Mahidol IR ของ อ.จักรกฤษ เจริญสุข จำก
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์จำนวน 2 เรื่อง

อีเมล, ไลน์

7 ก.ย. 61

16.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) (ต่อ)
ลาดับ

หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์

ช่องทาง

วัน/เดือน/ปี ที่ประชาสัมพันธ์

17.

เผยแพร่ผลงำนประเภทโปสเตอร์ของบุคลำกรหอสมุดใน Mahidol IR

อีเมล, ไลน์

12 ก.ย. 2561

18.

เผยแพร่ผลงำนประเภทกำรประชุมวิชำกำรใน Mahidol IR

อีเมล, ไลน์

13 ก.ย. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

แผนภูมิสถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
จำนวนที่ประชำสัมพันธ์
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จำนวนที่ประชำสัมพันธ์

หน่วยนับ : ครัง้
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สถิติการตอบคาถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับคาถาม

1.

5 เม.ย. 2561

นำงสำวธนพร เฟื่องขจร

มีกำรรวบรวมผลงำนของบรรณำรักษ์ไว้ในคลัง
Mahidol IR หรือไม่

โทรศัพท์

2.

10 พ.ค. 2561

นำยศิรชีพ ขอนดอก

หำเล่มตัวอย่ำงผลงำนสำยสนับสนุน

โทรศัพท์

3.

3 มิ.ย. 2561

นำงสำว Daranee (ผู้ใช้
ภำยนอก)

ต้องกำร download หนังสือชื่อ คู่มือกำรผลิต
เครื่องสำอำงขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็น pdf แต่ไม่
สำมำรถทำได้

รับข้อมูลจำก E-mail : cxsquare@hotmail.com

4.

22 ส.ค. 2561

นำงสำวนวรัตน์ โพธิ์เขียว
ปริญญำโท ภำควิชำนิเทศศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ต้องกำรข้อมูลงำนสังเครำะห์ เรื่อง แนวทำงกำร
จัดเตรียม learning commons ในโรงเรียน
แพทย์ในประเทศไทย ของ ดร. สมรักษ์ สหพงศ์

อีเมล

5.

22 ส.ค. 2561

นำงสำววิชุภรณ์ นลินคันธกุล (รับ เข้ำมำสืบค้นงำนคู่มือ และงำนสังเครำะห์ เข้ำทำง ไลน์
ช่องทำงใด และขอดำวน์โหลด file full text ได้
คำถำมจำกผู้ใช้บริกำร)
หรือไม่

6.

28 ส.ค. 2561

นำงสำวปัทมำ ปำนมีทรัพย์
(ได้รับคำถำมจำกผู้ใช้ภำยใน
มหิดล)

ผู้ถาม

คาถาม

กำรเข้ำสืบค้น Mahidol IR เข้ำจำกทำงใด

ช่องทางที่ได้รับคาถาม

โทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สถิติการตอบคาถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) (ต่อ)
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับคาถาม

7.

5 ก.ย. 2561

นำงสำวกิตติมำ ธำรำธีรภำพ

เผยแพร่ผลงำนอำจำรย์ได้อย่ำงไร

ไลน์, อีเมล

8.

13 ก.ย. 2561

นำยธนะเมศฐ์ เชำว์จินดำรัชต์

จะฝำกเผยแพร่ผลงำนกำรประชุมวิชำกำรในคลัง
Mahidol IR ได้อย่ำงไร

ไลน์, โทรศัพท์

ผู้ถาม

คาถาม

ช่องทางที่ได้รับคาถาม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

แผนภูมิแสดงสถิตกิ ารตอบคาถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
สถิติการตอบคาถามของคลัง IR
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หน่วยนับ : ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

