สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563
ลําดับ
หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์
1 เข้าประชาสมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol IR) เชิงรุกแก่บุคลากรงานบริหารจดหมายเหตุ
2 เข้าประชาสมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol IR) เชิงรุกแก่บุคลากรงานบริหารจดหมายเหตุ
3 เข้าประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol IR) เชิงรุก กับรองผู้อํานวยการฝ่ายบริการและพันธกิจ
พิเศษ และรักษาการหัวหน้าหอสมุดกลาง
4 เข้าประชาสมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol IR) เชิงรุก กับรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ
5 เข้าประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol IR) เชิงรุกแก่บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
6 แจ้งเผยแพร่ผลงานของ รศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
7

ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี 2562 (Mahidol Quality Fair 2019) ภายใต้หัวข้อ
“Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”

ช่องทาง
ด้วยวาจา

วัน/เดือน/ปีที่ประชาสัมพันธ์
3 ต.ค. 62

ด้วยวาจา

3 ต.ค. 62

ด้วยวาจา

8 ต.ค. 62

ด้วยวาจา

11 ต.ค. 62

ด้วยวาจา

11 ต.ค. 62

แจ้งข่าวให้เจ้าของ
ผลงานทราบทางอีเมล
ออกบูธประชาสัมพันธ์

24 ต.ค. 62
26 พ.ย. 62

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ลําดับ
หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์
8 ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ของบุคลากรหอสมุดและ
คลังความรู้ฯที่นําเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ 2019
9 ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ของบุคลากรหอสมุดและ
คลงความรู้ฯที่นําเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ 2019
10 ประชาสัมพันธ์ Guideline การสืบคนขอมูลในคลัง Mahidol IR ผ่าน
EBSCO Discovery Service (EDS) และ EBSCO Open Dissertations
บนหน้าเว็บไซต์ Mahidol IR บนแถบเมนู Service
11 ประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันฯ ช่วงระหว่างที่หอสมุดกลางปิด
ให้บริการ
12 ประชาสัมพันธ์ Community ใหม่ เกี่ยวกับ “COVID-19@MU”
ให้ทีมสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ประชาสัมพันธ์ Community ใหม่ เกี่ยวกับ “COVID-19@MU”
ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
14 บริการส่งบทความงานวิจัยที่น่าสนใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
3 ราย
15 บริการส่งบทความงานวิจัยที่น่าสนใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
2 ราย

ช่องทาง
ไลน์สื่อสารองค์กร

วัน/เดือน/ปีที่ประชาสัมพันธ์
13 ธ.ค.62

Facebook หอสมุดฯ

19 ธ.ค. 62

สื่อประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์

13 ก.พ. 63

Facebook หอสมุดฯ

29 มี.ค. 63

ไลน์สื่อสารองค์กร

3 เม.ย. 63

Facebook หอสมุดฯ

9 เม.ย. 63

ไลน์

1 มิ.ย. 63

ไลน์

6 มิ.ย 63
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

สถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ลําดับ
หัวข้อที่ประชาสัมพันธ์
16 แจ้งเผยแพร่ผลงานเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 2 ราย
17 ประชาสัมพันธ์ผลงานเลื่อนตําแหน่งในคลังสารสนเทศสถาบันฯ
18 แจ้งการเผยแพร่หนังสือตํารา ของ ผศ.พญ.ปนิษฐา จินดาหรา RA ใน
คลังสารสนเทศสถาบันฯ และให้เพิ่มลิงก์ในระบบ Sierra
19 แจ้งเผยแพร่ผลงานเลื่อนตําแหน่งของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
1 ราย
20 แจ้งการเผยแพร่หนังสือตําราของ ผศ.พญ.ปนิษฐา จินดาหรา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในคลังสารสนเทศสถาบันฯ

ช่องทาง
อีเมล์

วัน/เดือน/ปีที่ประชาสัมพันธ์
17 ก.ค. 63

ไลน์สื่อสารองค์กร

17 ก.ค. 63

อีเมล์

2 ก.ย. 63

อีเมล์

9 ก.ย. 63

Facebook หอสมุดฯ และ
ไลน์สื่อสารองค์กร

9 ก.ย. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

แผนภูมิสถิติการประชาสัมพันธ์คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ประจําปีงบประมาณ 2563
จํานวนการประชาสัมพันธ์
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ปีงบประมาณ 2563

หน่วยนับ : ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

สถิติการตอบคําถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับคําถาม

ผู้ถาม

คําถาม

ช่องทางที่ได้รับคําถาม

1

24 ต.ค. 62

รศ.ดร.วรรณสิริ พันธุ์อุไร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเผยแพร่ผลงานใน Mahidol IR

อีเมล์

2

15 พ.ย. 62

อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอผลงานของ
ศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
จากคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยตนเอง

3

11 ธ.ค. 62

อาจารย์จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นําฝากผลงานวิจัยเข้า Mahidol IR
ด้วยตนเอง

อีเมล์

4

20 ม.ค. 63

คุณศิรชีพ ขอนดอก
บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง

เอกสารผลงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เก็บบริเวณชั้น 2
หอสมุดกลาง สามารถให้ยืมออกได้
หรือไม่

โทรศัพท์

5

29 ม.ค. 63

คุณกฤติยา ติณนรเศรษฐ์
บรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาเขต
ราชวืถี

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
ต้องการเผยแพร่หนังสือใน
Mahidol IR ได้หรือไม่

ไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

สถิติการตอบคําถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับคําถาม

ผู้ถาม

คําถาม

ช่องทางที่ได้รับคําถาม

6

30 ม.ค. 63

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ขอข้อมูลเกีย่ วกับผลงานการทํางาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงและเป็นตัวอย่างในการจัดทํา
เอกสารประกอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการของสายสนับสนุน

อีเมล์

7

30 ม.ค. 63

บรรณารักษ์จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จะเผยแพร่ผลงานอาจารย์ได้ที่ Mahidol
IR ได้หรือไม่

โทรศัพท์

8

27 ก.พ. 63

พยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช

ขอทราบแหล่งสืบค้นคูม่ ือปฎิบตั ิงานเพื่อ
เลื่อนตําแหน่ง

Facebook Messenger

9

20 มี.ค. 63

คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี
นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง

ขอคู่มือการปฎิบตั ิงาน คู่มือการปฏิบตั ิงาน
งานบริการขอบทความวารสารจาก
ต่างประเทศ WHO EDDS
ของคุณรุ่งนภา แสงระวี

ไลน์

10

23 มี.ค. 63

คุณวิชชุภรณ์ นลินคันธกุล
บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง

ขอข้อมูลําหรับการทําสื่อประชาสัมพันธ์
คลังสารสนเทศสถาบันฯ ช่วงระหว่างที่
หอสมุดกลางปิดให้บริการ

ด้วยตนเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

สถิติการตอบคําถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
ลําดับ
11

วัน/เดือน/ปี ที่
ได้รับคําถาม
21 เม.ย. 63

ผู้ถาม

คําถาม

ช่องทางที่ได้รับคําถาม

คุณนัทธมน ขุนพรม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยโควิด

ไลน์ / โทรศัพท์

12

21 เม.ย. 63

คุณวิชชุภรณ์ นลินคันธกุล
บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง

ขอตัวอย่างคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อ
เขียนทําผลงานเลื่อนตําแหน่ง

ไลน์

13

21 เม.ย. 63

คุณมุจลินทร์ ขลรัตน์

อีเมล์

นักวิชาการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สอบถามถึงส่วนลดของการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารฐาน
BioMed Central

14

5 พ.ค. 63

คุณสิขริน สุวรรณนที
นักวิชาการสารสนเทศ

การลบและยกเลิกการเผยแพร่
บทความฉบับเต็ม

ไลน์

15

9 มิ.ย. 63

คุณปิยธิดา มงคลเนตร์
บรรณารักษ์
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

สอบถามเรื่องขอไฟล์บทความเต็ม
ของงานประชุมวิชาการ

ไลน์

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

แผนภูมิสถิติการตอบคําถามคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)
ประจําปีงบประมาณ 2563
จํานวนการตอบคําถาม
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ปีงบประมาณ 2563

หน่วยนับ : ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2563

