เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ประจำเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันพุธที่ ๒ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ ส่งข้อมูลกำรดำเนินงำน (รำยเดือน) และ รำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) คือ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป
PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ของห้องสมุด วันพฤหัสบดีที่
๓ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๓ ดำเนินกำรส่ง File ข้อมูลรำยชื่อวิทยำนิพนธ์หลักสูตรของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เพิ่มเติมรำยชื่อ และ จัดทำ Link เชื่อมโยง
Abstract และ Fulltext ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน บนหน้ำเว็บไซต์ของหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ กรณีที่บำงรำยชื่อ มีเฉพำะ
Abstract อย่ำงเดียว ให้เพิ่มเติม Fulltext โดย ประสำนงำนกับคุณรักชนก ขำประถม งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคุณสุรศักดิ์
บุตรศรี งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (ผู้ร่วมโครงกำร) ทำง e-mail วันอังคำรที่ ๘ ส.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๔ จัดทำรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรทำงวิชำกำร (CIP-Catalog in Publication) เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่ คณำจำรย์/นักวิจัย
ของสถำบันฯ จำนวน ๑ รำยกำร ๑ ครั้ง วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๕ ดำเนินกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ เกี่ยวกับภำพลักษณ์ของสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ URL:
https://www.mahidol.ac.th/pr/osm-survey2017 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๖ ดำเนินกำรส่งบทควำม คอลัมน์ “นำนำสำระจำกห้องสมุด” ของจดหมำยข่ำวประขำกรและกำรพัฒนำ สถำบันฯ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑
(ต.ค-พ.ย ๒๕๖๐) ให้บรรณำธิกำรประจำฉบับพิจำรณำ จำนวน ๑ เรื่อง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๗ ตรวจสอบข้อมูลวำรสำร Journal of Population Social Studies ที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับชำติ จำนวน
๑ รำยชื่อ ส่งให้งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน สถำบันฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ ปฐมนิเทศ/แนะนำกำรใช้ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล/นำชมห้องสมุด แก่นักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำประชำกรและ
สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) และ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) จำนวน ๑๓ คน วันศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลำ ๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๙ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/บอร์ดประกำศหน้ำ
ห้องสมุด วันที่ ๑-๓๑ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๑๐ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ของบุคลำกร หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ จำนวน 3 รำย
โดยทำง e-mail คุณจีรนุช ธรณินทร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันอังคำรที่ ๒๙ ส.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๑๑ ส่ง File ข้อมูลกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของห้องสมุดสถำบันฯ ให้กับคุณอำภำ หงษ์อินทร์
หน่วยแผน ประกันคุณภำพ และทรัพยำกรบุคคล หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันพุธที่ ๓๐ ส.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐
๒.๑ งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร
๒.๑.๑ ห้องสมุดฯ ได้รับกำรจัดสรรเงินค่ำซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ.๐๕๑๗.๒๙/ว๐๓๑๘.๑
ลงวันที่ ๓๑ มี.ค ๒๕๖๐ (จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๐)
เป็นจำนวนเงิน ๙๒,๐๐๐ บำท (เก้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน)
* หมำยเหตุ: ห้องสมุดดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ ภ.ไทย และ ภ.ต่ำงประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยเงินรำยได้หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
จำนวน ๖๗ ชื่อ/๖๗ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๓๐๒.๒๕ บำท (คงเหลือ ๖๙๗.๗๕ บำท / งบประมำณที่ใช้ ๙๙.๒๔ %)
-๑-

๒.๑ งานบริจาค/แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสถำบันฯ ดำเนินกำรรวบรวมสิ่งพิมพ์ (ฉบับซ้ำ) เพื่อบริจำคให้กับห้องสมุดคณะ/สถำบัน/วิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
๒๑ แห่ง จำนวน ๘๙ เล่ม ดังนี้

๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๑๙…รำยกำร…๑๙…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๑๗…รำยกำร….๑๗…. เล่ม
- CD ROM วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...๑…รำยกำร…๑…. แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๙…รำยกำร….๑๐…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...-…รำยกำร….-…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๘๕๒…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๕….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๕๖...เล่ม ๒.วำรสำร…๖.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๓๒...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๔๗…เล่ม ๒.วำรสำร…๖...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๓๔...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๙๓…เล่ม ๒.วำรสำร…-... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๖๓...เล่ม

-๒-

๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๑…. เล่ม ๒. LIPR ยืม …๙... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๓.. คน เป็นเงิน …๔๕.…บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๒๒๕.. เล่ม
๒.วำรสำร…๑๗…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๓๕...เล่ม
๔.๘ บริกำรตอบคำถำม/ค้นคว้ำทั่วๆไป …๗๐...ครั้ง
๔.๙ บริกำรวิชำกำร/ช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๙....ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๒๐…เรื่อง …๒๖...ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๓...เรื่อง…๓..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๓...เรื่อง…๓…ครั้ง ๓. Facebook...๑๖….เรื่อง...๑๖….ครั้ง
๔. LINE...๔…เรื่อง….๔…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่.....๑.....ครั้ง....๕..... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง / ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๓๖..รำยกำร / วำรสำร…๙...รำยกำร / CD-ROM …๑…รำยกำร
๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมพบผู้แทน John Wiley & Sons เพื่อแนะนำกำรใช้งำนและผลิตภัณฑ์/นำเสนอสถิติกำรเข้ำใช้งำน/แผนกำรดำเนินงำน
ทำงกำรตลำด เพื่อประโยชน์แก่ห้องสมุดในกำรให้บริกำรผู้ใช้ วันอังคำรที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๒ เข้ำร่วมงำนเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ครบรอบ ๓๑ ปี ในวันศุกร์ที่ ๔ ส.ค ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณโถงกลำง ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๓ เข้ำร่วมอบรม หลักสูตร “กำรสร้ำงแผนที่ควำมคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source: XMind” โดยวิทยำกรจำก สวทช.
วันศุกร์ที่ ๑๘ ส.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
ศำลำยำ
๕.๔ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ให้หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๓ ส.ค
๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐-๑๒.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ เข้ำร่วมรับฟังแนวทำงปฏิบัติกำรใช้งำนระบบออนไลน์ ๒ ระบบ คือ กำรออกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนออนไลน์ และ กำรขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้ำหน้ำที่รัฐแบบออนไลน์ โดยหน่วยแผน ประกันคุณภำพและทรัพยำกรบุคคล วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ส.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)

-๓-

