เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ประจำเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันจันทร์ที่ ๓ ก.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ ส่งข้อมูลกำรดำเนินงำน (รำยเดือน) คือ มิถุนำยน ปี ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ของห้องสมุด วันจันทร์ที่ ๓ ก.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร
ลมสูงเนิน)
๑.๓ ห้องสมุดสถำบันฯ ดำเนินกำรจัดทำ และส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA ใบงำน ๑, ๒, ๓ และ PE) ประเภทผู้บริหำรอื่น และ
ประเภทสนับสนุนของบุคลำกร รอบที่ ๒/๒๕๖๐ (๑ เม.ย.–๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐) พร้อมลงนำม และส่งให้คุณกิริยำ วรกัลยำกุล งำนแผน
และพัฒนำคุณภำพ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ นำขึ้นบน Web Site หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ จัดทำและส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง Web Site โครงสร้ำงองค์กร ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File โดยประสำนงำนกับคุณรักชนก
ขำประถม งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ทำง e-mail เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์
ของห้องสมุด สำหรับกำรประเมิน PA รอบ ๒/๒๕๖๐ (เม.ย-มิ.ย ๒๕๖๐) ดังนี้ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
- วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ข้อมูลรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ เดือน มิถุนำยน ๒๕๖๐
- วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ ข้อมูลงำนบริหำร/งำนเทคนิค (จัดซื้อหนังสือ)/งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร
- วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ข้อมูลสถิติงำนบริกำร (ภำพรวม-รำยเดือน)
- วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ข้อมูลสถิติ รำย ๓ เดือน (ผู้เข้ำใช้ห้องสมุด/กำรใช้ทรัพยำกร/ขอยืม Book Delivery/
ให้ยืม Book Delivery/หนังสืออภินันทนำกำร/กำรประชำสัมพันธ์
- วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ข้อมูลเสียงลูกค้ำ
รำยงำนผลโครงกำร 60-S1-O1-02 โครงกำรปรับปรุงระบบบริกำรวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ
สำขำประชำกรศำสตร์ของห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
รำยงำนผลโครงกำร 60-S2-O2-14 โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจที่ผู้รับบริกำรมีต่อผู้ให้บริกำร
รำยบุคคล ณ เคำน์เตอร์บริกำร ของห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
๑.๕ บุคลำกรห้องสมุดได้ตอบแบบประเมินภำวะผู้นำของผู้บริหำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
จำนวน ๙ คน และส่งแบบประเมินที่ห้องยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันพุธที่ ๑๙ ก.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๖ ห้องสมุดได้บริจำคหนังสือ เรื่อง “โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ : กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สุขภำพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ.๒๕๔๗”
โดย อภิชำติ จำรัสฤทธิรงค์และคณะ ให้แก่ สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้ในกำร
เรียน กำรสอน และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตำมที่ได้ขอควำมอนุเครำะห์มำทำงห้องสมุด วันพุธที่ ๑๙ ก.ค ๒๕๖๐ และได้รับหนังสือตอบ
ขอบคุณ วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
* หมำยเหตุ: ห้องสมุดมีหนังสือฉบับซ้ำหลำยเล่ม
๑.๗ จัดทำรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรทำงวิชำกำร (CIP-Catalog in Publication) เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่ คณำจำรย์/นักวิจัย
ของสถำบันฯ จำนวน ๑ รำยกำร ๑ ครั้ง วันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/บอร์ดประกำศหน้ำ
ห้องสมุด วันที่ ๑-๓๑ ก.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
-๑-

๒. งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร ปี ๒๕๖๐
๒.๑ 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)
๒.๒ จัดทำบันทึกข้อควำมที่ ศธ.๐๕๑๗.๒๙๓(๗)/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติซื้อหนังสือประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ ดังนี้
- หนังสือ ภ.ต่ำงประเทศ จำนวน ๓๘ ชื่อเรื่อง/๓๘ เล่ม เป็นเงิน ๔๘,๓๘๖.๒๕ บำท
* หมำยเหตุ: ห้องสมุดดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ ภ.ไทย และ ภ.ต่ำงประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยเงินรำยได้หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
จำนวน ๖๗ ชื่อ/๖๗ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๓๐๒.๒๕ บำท
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๙…รำยกำร…๑๑…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๑๒…รำยกำร….๑๒…. เล่ม
- สำรนิพนธ์ ภ.ไทย...๑…รำยกำร…๑…. เล่ม
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๓…รำยกำร….๑๓…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๒…รำยกำร….๒…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๕๐๗…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๓๘….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๓๓...เล่ม ๒.วำรสำร…-.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๔๗...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๔๒…เล่ม
๒.วำรสำร…-...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๕๐...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๖๔…เล่ม
๒.วำรสำร…-... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๘๑...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๐…. เล่ม
๒. LIPR ยืม …๒๙... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๓.. คน เป็นเงิน …๖๕.…บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๑๑๙.. เล่ม
๒.วำรสำร…๑๕…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๑๗...เล่ม
๔.๘ บริกำรตอบคำถำม/ค้นคว้ำทั่วๆไป …๔๓...ครั้ง
๔.๙ บริกำรวิชำกำร/ช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๓๑....ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๑๙…เรื่อง …๒๔...ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๔...เรื่อง…๔..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๓...เรื่อง…๓…ครั้ง ๓. Facebook...๑๖..เรื่อง..๑๖….ครั้ง
๔. LINE..๑…เรื่อง….๑…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่.....๑.....ครั้ง....๘..... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๐ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง / ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๒๒..รำยกำร / วำรสำร…๑๕...รำยกำร / วิทยำนิพนธ์…-...รำยกำร / CD-ROM …-…รำยกำร
-๒-

๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ "กำรนำทรัพยำกรเข้ำระบบคลังทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำแบบเปิด (OER) และกำรอนุมัติเผยแพร่สู่
สำธำรณะ" วิทยำกรโดย คุณนพพร ม่วงระย้ำ จำกฝ่ำยบริหำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี สำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) วันศุกร์ที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๒ ก.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๕ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA) ของ บุคลำกรสำนักงำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุด วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๔ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๗ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐) ในวันอังคำรที่ ๑๘ ก.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน-ผู้แทน)
๕.๕ เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA) รอบที่ ๒ (๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๐) ของบุคลำกรสำนักงำนเครือข่ำยบริกำร
ห้องสมุด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ดังนี้ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
- วันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๖.๔๕ น. (จำนวน ๓๐ คน)
- วันอังคำรที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๗.๑๕ น. (จำนวน ๑๓ คน)
๕.๖ เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรให้คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (PA) ของบุคลำกรสำนักงำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุด ดังนี้
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
- วันอังคำรที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องศึกษำรำยกลุ่ม (2A) หอสมุดและครังควำมรู้ฯ จำนวน ๒๑ คน
- วันพุธที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันโภชนำกำร จำนวน ๑๐ คน
- วันพุธที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๙ คน
๕.๗ ร่วมให้กำรต้อนรับ ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนำกร ประธำนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖๐ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ เข้ำรับกำรประเมินฯ
- เข้ำร่วมรับฟังบรรยำยสรุปภำพรวมของส่วนงำน วันพุธที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (เพ็ญพิมล คงมนต์)
- เข้ำรับกำรสัมภำษณ์/ให้ข้อมูล แก่คณะกรรมกำรประเมิน วันพุธที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๘ เข้ำร่วมรับฟังกำรนำเสนอผลกำรตรวจประเมิน EdPEx หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ด้วยวำจำ จำกผู้ตรวจประเมิน วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.
๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (เพ็ญพิมล คงมนต์)

-๓-

