เอกสารหมายเลข ๖
การประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
...........................................................................................................................................................................
รายงานการดาเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ รับผิดชอบจัดทำสรุปกำรบรรยำยทำงวิชำกำร กำรประชุมวิชำกำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol Libraries
Annual Conference ๒๐๑๖) เรื่อง บทบำทสถำบันกำรศึกษำเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล ระหว่ำงวันพุธที่ ๒๓-วันศุกร์ที่
๒๕ พ.ย ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ คณะทันตแพทยศำสตร์ ม.มหิดล (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์) ส่งให้กับเลขำนุกำร คณะทำงำนฝ่ำยวิชำกำร วันศุกร์ที่ ๖ ม.ค ๒๕๖๐ จำนวน
๒ เรื่อง คือ
๑. Internet of Things on Cloud and Big Data for Thailand 4.0 วิทยำกรโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ ๒๓ พย. ๕๙
๒. กำรอภิปรำยเรื่อง Capture, Streaming, Archive: Content Management System วิทยำกรโดย
ดร.บรรพต สร้อยศรี และ ผศ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร วันที่ ๒๕ พย. ๕๙
๑.๒ ดำเนินกำรจัดทำบทควำม คอลัมน์นำนำสำระจำกห้องสมุด เรื่อง โซเชียลมีเดียกับกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพ เพื่อลงในจดหมำยข่ำว
ประชำกรและกำรพัฒนำ ของสถำบันฯ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ (ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๐) วันอังคำรที่ ๑๐ ม.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๓ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ดังนี้
- เรื่อง กำรบอกรับฐำนข้อมูลวำรสำร และกำรเปิดให้ทดลองใช้งำนโปรแกรม EEWOWW ผ่ำนช่องทำง Group e-mail ของ
สถำบันฯ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย วันพุธที่ ๑๑ ม.ค ๒๕๖๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
- เรื่อง บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล ประกำศให้ทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำนักศึกษำระดับปริญญำโท – เอก ไปเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรภำยในประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค ๒๕๖๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2559.pdf และ ทุนกำรศึกษำอืน่ ๆ:
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/schola…/graduate-studies.php

- เรื่อง แจ้งรำยชื่อหนังสือ/วำรสำรมำใหม่ ประจำเดือน มกรำคม ๒๕๖๐ ผ่ำนช่องทำง Group e-mail ของสถำบันฯ ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย /สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) /บอร์ดหน้ำห้องสมุด วันอังคำรที่ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
- เรื่อง สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด และ สถิติทรัพยำกรสำรนิเทศที่มีผู้ใช้บริกำร ผ่ำนทำงบอร์ดหน้ำห้องสมุด วันอังคำรที่
๓๑ ม.ค ๒๕๖๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ ตรวจสอบค่ำ Quartile วำรสำรให้กับอำจำรย์ สถำบันฯ ๒ เรื่อง (Journal of Aging and Studies และ Asian Population
Studies) โดยตรวจสอบจำกฐำนข้อมูล JCR (Journal Citation Report ปี ๒๐๑๕) วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๕ ร่วมตอบแบบสำรวจควำมจำเป็นและต้องกำรใช้ฐำนข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรให้บริกำร เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนกำรบอกรับปี ๒๕๖๐ กลุ่มบรรณำรักษ์ โดยตอบตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทัง้ ๒ แบบ คือ
- ผู้ปฏิบัติงำนบริกำรตอบแบบสำรวจได้ที่ https://goo.gl/forms/cHxi4zRF2FKGUc7Q2
- ผู้ปฏิบัติงำนเทคนิคและงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศตอบแบบสำรวจได้ที่ https://goo.gl/forms/jVVhefYstgbYSkSk1
โดยส่งให้กับงำนพัฒนำทรัพยำกรวำรสำร ฝ่ำยเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ม.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
-๑-

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๑.๖ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ของห้องสมุดสถำบันฯ ประจำเดือนมกรำคม ๒๕๖๐ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันศุกร์ที่ ๓ ก.พ ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๗ บุคลำกรได้รับอนุมัติไปปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ ม.ค ๒๕๖๐ ณ ยุวพุทธิกสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ ตำมคำสั่ง หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ ๐๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรักษำกำรหัวหน้ำ
ห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม คือ น.ส.รุ่งนภำ แสงระวี ตำแหน่งนักเอกสำรสนเทศ สำนักงำนเครือข่ำยงำนบริกำร
ห้องสมุด (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ รวบรวมข้อมูลประวัติห้องสมุด เพิ่มเติมบน web site ห้องสมุดสถำบันฯ วันศุกร์ที่ ๒๗ ม.ค ๒๕๖๐ ส่งให้คุณรักชนก ขำประถม
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๒. งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร ปี ๒๕๕๙
๒.๑ ห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคมได้ดำเนินกำรสำรวจฐำนข้อมูล และ วำรสำรฉบับพิมพ์ (ที่มีกำรใช้งำนจริง) เพื่อ
ทบทวนกำรบอกรับวำรสำรประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยตำมกำหนดเวลำ
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย ...๙…รำยกำร…๑๐…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๑๐…รำยกำร….๑๐…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...-…รำยกำร…-… เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...-…รำยกำร…-… เล่ม
- CD-ROM ประกอบวิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ…- รำยกำร…-..แผ่น - CD-ROM ประกอบหนังสือ ภ.ไทย.. - รำยกำร…-..แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๑…รำยกำร….๑๕…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๒…รำยกำร….๒…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๔๕๕…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๑๗….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๕๒...เล่ม ๒.วำรสำร…-.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๖๔...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๖๗…เล่ม
๒.วำรสำร…-...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๕๙...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๙๖…เล่ม
๒.วำรสำร…-... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๘๑...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๘…. เล่ม
๒. LIPR ยืม …๓๐... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๕.. คน เป็นเงิน …๔๒๐.… บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๑๘๒.. เล่ม
๒.วำรสำร…-…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๑๑...เล่ม
๔.๘ ค้นหำหนังสือบนชั้น …๒๙... เล่ม
๔.๙ บริกำรสืบค้นและช่วยกำรค้นคว้ำ…๓๐..ครั้ง

-๒-

๔. งานบริการ (ต่อ)
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๗…เรื่อง …๙....ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๒...เรื่อง…๒..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๓...เรื่อง…๓…ครั้ง ๓. Facebook...๔..เรื่อง..๔.. ครั้ง
๔. LINE...-..เรื่อง….-…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่.....-.....ครั้ง.....-....... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน มกรำคม ๒๕๖๐ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง/ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๑๙..รำยกำร / วำรสำร…๑๓..รำยกำร / วิทยำนิพนธ์…-...รำยกำร /
CD-ROM …-…รำยกำร
๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ในวันอังคำรที่ ๑๐ ม.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ให้หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๖ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและ
สังคม ตำมเกณฑ์ AUN-QA ในวันพุธที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๔๐-๙.๓๐ น.ณ ห้องสระบัว (๑๐๙) ชั้น ๑ สถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม ม.มหิดล (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๔ เข้ำร่วมรับกำรให้สัมภำษณ์กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและ
สังคม ตำมเกณฑ์ AUN-QA ในวันพุธที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสระบัว (๑๐๙) ชั้น ๑ สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม ม.มหิดล (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๕ เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกร
และสังคม ตำมเกณฑ์ AUN-QA ในวันพุธที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสระบัว (๑๐๙) ชั้น ๑ สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม ม.มหิดล (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๖ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรูฯ้ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)

-๓-

