เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร (รำยเดือน) พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้หน่วยแผนประกัน
คุณภำพและทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรและธุรกำร หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันพุธที่ ๖ ธ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ ส่งข้อมูลของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์
โครงสร้ำงองค์กรของห้องสมุด ดังนี้ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
- ผลกำรดำเนินงำน (รำยเดือน) ตุลำคม ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๖ ธ.ค ๒๕๖๐
- รำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค ๒๕๖๐
๑.๓ ส่งข้อมูลเสนอชื่อหัวหน้ำงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันอังคำรที่ ๑๒ ธ.ค ๒๕๖๐ ณ ห้องผู้อำนวยกำร
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ จัดทำบันทึกที่ ศธ.๐๕๑๗.๒๙๓(๗)/๑๒๑๔ ถึง ผู้อำนวยกำรสถำบันฯ ขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่สถำบันฯ มำช่วยปฏิบัติงำน ณ
ห้องสมุด ในวันที่ ๒๘ ธ.ค ๒๕๖๐ เนื่องจำกบุคลำกรห้องสมุด ติดภำรกิจพร้อมกัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์) ดังนี้
- น.ส.ภคพร พุทธโกษำ ปฏิบัติงำน ณ ห้องสมุด เวลำ ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
- น.ส.ดวงวิไล ไทยแท้ ปฏิบัติงำน ณ ห้องสมุด เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑.๕ รวบรวมเงินบริจำคของมูลนิธิพัฒนำกำรวิจัยประชำกรและสังคม โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปรำโมทย์ ประสำทกุล พร้อมด้วยบุคลำกร
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จำนวน ๓๐ รำย โดยนำเข้ำในโครงกำร “Giving to Mahidol Libraries” โดยมอบให้กับ
ผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ เพื่อสมทบทุนจัดหำหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ให้กับห้องสมุดสถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม เพื่อร่วมในโครงกำรมุมหนังสืออ่ำนสบำย “นวนิยำย-อ.เบญจำ” เป็นเงิน ๒๖,๓๘๐ บำท
(ยอดเงินบริจำค ณ ๒๘ ธ.ค ๒๕๖๐) (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๖ ตรวจสอบเลขหมู่รำยกำรหนังสือนวนิยำย ในโครงกำรมุมหนังสืออ่ำนสบำย “นวนิยำย-อำจำรย์เบญจำ” ของห้องสมุดสถำบันฯ
จำกฐำนข้อมูล OPAC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และระบบห้องสมุดต่ำงๆ ในประเทศไทย วันที่ ๑-๒๙ ธ.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์) จำนวน ๒๒๗ รำยกำร
๑.๗ ได้รับบริจำคหนังสือ เรื่อง “กำรวิจัยเชิงปริมำณทำงรัฐศำสตร์” จำก ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร จำนวน ๑ เล่ม พร้อมส่งหนังสือตอบขอบคุณ วันที่ ๔ ธ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/บอร์ดประกำศหน้ำ
ห้องสมุด วันที่ ๑-๒๙ ธ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปี ๒๕๖๑
๒.๑ งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร
๒.๑.๑ ห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ได้รับกำรจัดสรรเงินค่ำซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (มติเห็นชอบ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐) ห้องสมุดได้รับกำรจัดสรรเงิน
จำนวน ๙๒,๐๐๐ บำท (เก้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน) ตำมบันทึกที่ ศธ.๐๕๑๗.๒๙/ว๑๑๑๔ ลงวันที่ ๙ พ.ย ๒๕๖๐
๒.๑.๒ ห้องสมุดสถำบันฯ ได้ส่ง Group e-mail แจ้งให้อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ และบุคลำกรทรำบ เพื่อเสนอแนะรำยชื่อ
หนังสือที่ตรงตำมหลักสูตรกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย เพื่อซื้อเข้ำห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ พ.ย-ธ.ค ๒๕๖๐
จำนวน ๓๐ รำยชื่อ
๒.๑.๓ ส่งรำยชื่อหนังสือที่ได้รับกำรเสนอแนะ / ตรวจสอบควำมซ้ำแล้ว ส่งให้ร้ำนค้ำ/ตัวแทนจำหน่ำย ให้เสนอรำคำหนังสือ
เพื่อจะดำเนินกำรขออนุมัติจัดหำต่อไป จำนวน ๑๑ รำยกำร ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค ๒๕๖๐
-๑-

๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๓๖…รำยกำร…๓๙…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๒…รำยกำร….๒…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...๑…รำยกำร…๑…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...-…รำยกำร…-…. เล่ม
- CD ROM วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...๑…รำยกำร…๑…แผ่น - CD ROM หนังสือ ภ.ไทย...๒…รำยกำร…๒….แผ่น
- หนังสือนวนิยำย ภ.ไทย...๑๔๓.....รำยกำร…๑๔๓…. เล่ม
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๓…รำยกำร….๑๓…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๒…รำยกำร….๓…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๕๐๙….คน ๒. บุคคลภำยนอก…๑๓….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๑๘๗..เล่ม ๒.วำรสำร…-..เล่ม ๓.วิทยำนิพนธ์…๕๙..เล่ม ๔.อ้ำงอิง…๒๑..เล่ม ๕.นวนิยำย..๒..เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๓๓..เล่ม ๒.วำรสำร…-..เล่ม ๓.วิทยำนิพนธ์…๖๘..เล่ม ๔.อ้ำงอิง…๒๑..เล่ม ๕.นวนิยำย..๕..เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๙๑…เล่ม ๒.วำรสำร…-.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๘๔...เล่ม ๔.อ้ำงอิง…-..เล่ม ๕.นวนิยำย..๓..เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. LIPR ให้ยืม...๑๕…. เล่ม ๒. LIPR ขอยืม …๑๐... เล่ม ๓. LIPR ส่งคืนห้องสมุดอื่น…๒๙..เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๙.. คน เป็นเงิน …๑๒๐.… บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๒๔๕.. เล่ม
๒.วำรสำร…๒๕…เล่ม
๓. วิทยำนิพนธ์…๗๑...เล่ม
๔.หนังสืออ้ำงอิง…๒๔.. เล่ม ๕.โสตทัศนวัสดุ…๓…เล่ม
๔.๘ ตอบคำถำม ค้นคว้ำ และเรื่องทั่วๆ ไป...... ๓๕.........ครั้ง
๔.๙ บริกำรช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๔...ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรห้องสมุด ทุกช่องทำงสื่อสำร
๑. อีเมล์ ....๕....เรื่อง ๒. ติดบอร์ด.....๒....เรื่อง ๓. Facebook…๘….ครั้ง ๔. LINE…๑…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่......๑....ครั้ง.....๖....... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐
๑. ทำง Group อีเมล์…๑…ครั้ง ๒. ทำง Facebook…๑…ครั้ง ๓. ทำง LINE …๑…ครั้ง
(หนังสือ....๓๙....รำยกำร - วำรสำร….๑๕...รำยกำร – ซีดี...๓...รำยกำร)
๕. บุคลากรเข้าประชุม/ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรสร้ำงแผนผังกระบวนกำรทำงำน SIPOC (Stakeholder-Input-Process-OutputCustomer) ด้วยเครื่องมือ Draw.io จำก Google Drive” วิทยำกรโดย นำยวนำพล แช่มสุขี วันจันทร์ที่ ๔ ธ.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมเพื่อแนะนำและหำรือกำรจัดบริกำร Mahidol Book Delivery Loan (ILL) ผ่ำนระบบ Ebsco Discovery Service
(EDS) วิทยำกรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช Library Service Engineer (LSE) วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
-๒-

๕. บุคลากรเข้าประชุม/ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ)
๕.๓ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ให้หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๔ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงสถำนกำรณ์กำรบอกรับวำรสำรของ
สำนักพิมพ์ Elsevier ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและ
คลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๑๙ ธ.ค ๒๕๖๐ เวลำ
๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๖ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกิจกรรมสถำบันฯ ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๖๐) วันศุกร์ที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสระบัว (๑๐๙) ชั้น ๑ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๗ เข้ำร่วมรับฟังกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ กับมหำวิทยำลัยมหิดล
(PA-Visit) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ โดย ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหิดล วันอังคำรที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๘ เข้ำร่วมงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม วันอังคำรที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
เวลำ ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงประชำสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
(น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๙ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำส่วนงำนหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๑๐ เข้ำร่วมงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันอังคำรที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
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