เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ส่งข้อมูลจำนวนชั่วโมงเปิดทำกำรนอกเวลำ (เวลำ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.) ของห้องสมุดสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม ย้อนหลัง ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ให้กับคณะกรรมกำรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำรำยงำน EdPEx ประจำปี ๒๕๕๙ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
วันจันทร์ที่ ๘ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๒ ประสำนงำนควำมร่วมมือกับงำนพัสดุ/งำนบัณฑิตศึกษำ/อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ บุคลำกรของสถำบันฯ ดำเนินกำรเสนอแนะ/
คัดเลือกหนังสือ ผ่ำนช่องทำง Group e-mail สถำบันฯ/e-mail/บันทึกหนังสือเวียนพิจำรณำรำยชื่อหนังสือ และรวบรวมรำยชื่อ
เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อด้วยเงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัย ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒๖ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๓ จัดทำบันทึกที่ ศธ ๐๕๑๗.๒๙๓(๗)/๑๑๗๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงกำร เรื่อง “โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจที่ผู้รับบริกำรมีต่อ
ผู้ให้บริกำรรำยบุคคล ณ เคำร์เตอร์บริกำร ของห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม” เพื่อประกอบกำรทำ PA วันจันทร์ที่
๒๒ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๔ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/ป้ำยประกำศหน้ำห้องสมุด
วันที่ ๑-๓๑ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๕ ให้กำรต้อนรับกำรเข้ำเยี่ยมชมห้องสมุดสถำบันฯ แก่ MS.Mu Mu Myint, WHO Fellowship จำกประเทศพม่ำ จำนวน ๑ คน
ในโอกำสศึกษำดูงำนและอบรม (Training on Library Web Portal and Institutional Repository) ณ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
วันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. นำโดย คุณสำวิตรี บุญปำลิต และ คุณปัฐมำภรณ์ เชำวนเมธำ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส. อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๖ จัดทำรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรทำงวิชำกำร (CIP-Catalog in Publication) เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่ คณำจำรย์/นักวิจัย
ของสถำบันฯ จำนวน ๓ รำยกำร ๒ ครั้ง ดังนี้ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
- วันอังคำรที่ ๙ พ.ค ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รำยกำร
- วันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ค ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รำยกำร
๑.๗ ดำเนินกำรส่งบทควำม คอลัมน์ “นำนำสำระจำกห้องสมุด” ของจดหมำยข่ำวประขำกรและกำรพัฒนำ สถำบันฯ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๕
(มิ.ย-ก.ค ๒๕๖๐) ให้บรรณำธิกำรประจำฉบับพิจำรณำ จำนวน ๑ เรื่อง วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ ห้องสมุดจัดทำรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือ/วำรสำร ของตำรำทำงวิชำกำร ให้กับ รศ.ดร.อำรี จำปำกลำย อำจำรย์สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม จำนวน ๙ รำยกำร ส่งข้อมูลให้ทำง e-mail วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๙ จัดส่งข้อมูล/สถิติกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของห้องสมุด ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ให้กับคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำน
EdPEx ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕, ๒๒, ๒๓ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๑๐ จัดส่งข้อมูลวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรห้องสมุดสถำบันฯ ให้กับคุณรักชนก ขำประถม เพื่อดำเนินงำนปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูล
บนหน้ำเว็บไซต์ของห้องสมุด วันอังคำรที่ ๑๖ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๑๑ ห้องสมุดดำเนินกำรรวบรวมรำยชื่อหนังสือที่อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ เสนอแนะ/คัดเลือกจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
ด้วยงบประมำณเงินรำยได้ หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙-๓๑ พ.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๑๒ ห้องสมุดส่ง File เอกสำรกำรทบทวนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ให้กับ
คุณกิริยำ วรกัลยำกุล หน่วยแผนและประกันคุณภำพ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ดังนี้
๑. เอกสำรทบทวนโครงกำรที่เสนอและดำเนินกำรต่อ
๒. เอกสำรรำยงำนผลโครงกำร ในระยะเวลำตำมแผนกำรดำเนินงำน (ม.ค-มี.ค ๒๕๖๐)
-๑-

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๑.๑๓ บุคลำกรห้องสมุดพร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง อำจำรย์สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เข้ำร่วม
กิจกรรมของหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ในโครงกำร “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยหัวใจ…ถวำยพ่อหลวง” เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยในพระรำช
พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น.
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๑๔ บุคลำกรห้องสมุดตอบแบบสอบถำมเพื่อประเมินตนเองด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจ เกี่ยวกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ
มหำวิทยำลัยมหิดล (Mahidol University’s Core Values and Organization Culture) ประจำปี ๒๕๕๙ ส่งให้คุณอุทัยวรรณ
สุวรรณยั่งยืน งำนยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันจันทร์ ๓๐ พ.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๒. งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร ปี ๒๕๖๐
๒.๑ ห้องสมุดฯ ได้รับกำรจัดสรรเงินเงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัย เพื่อจัดซื้อหนังสือ ให้กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๘,๑๐๐ บำท (ห้ำหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
๒.๒ จัดทำบันทึกข้อควำมที่ ศธ.๐๕๑๗.๒๙๓(๗)/๑๑๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค ๒๕๖๐ เรื่อง เงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัยเพื่อจัดซื้อหนังสือ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ถึง ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ดังนี้
- หนังสือ ภ.ภำษำไทย และ หนังสือ ภ.ต่ำงประเทศ จำนวน ๒๑ ชื่อเรื่อง/๒๒ เล่ม เป็นเงิน ๕๘,๐๙๗.๗๕ บำท
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย ...๒๙…รำยกำร…๒๙…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๘…รำยกำร….๘…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...-…รำยกำร…-… เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...-…รำยกำร…-… เล่ม
- CD-ROM ประกอบวิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ…-….รำยกำร…-…แผ่น - CD-ROM ประกอบหนังสือ ภ.ไทย...๑...รำยกำร…๑..แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๒…รำยกำร….๑๙…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๑…รำยกำร….๑…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๘๕๘…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๑๔….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๑๘๖...เล่ม ๒.วำรสำร…๑.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๘๗...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๐๒…เล่ม
๒.วำรสำร…๑...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๙๐...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๒๐๘…เล่ม
๒.วำรสำร…-... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๑๒๘...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๔…. เล่ม
๒. LIPR ยืม …๑๑... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๔.. คน เป็นเงิน …๑๕๐.…บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๑๖๖.. เล่ม
๒.วำรสำร…๑…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๓๙...เล่ม

-๒-

๔. งานบริการ (ต่อ)
๔.๘ บริกำรตอบคำถำม/ค้นคว้ำทั่วๆไป …๔๓...ครั้ง
๔.๙ บริกำรวิชำกำร/ช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๑๐..ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๑๗…เรื่อง …๒๔...ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๔...เรื่อง…๔..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๒...เรื่อง…๒…ครั้ง ๓. Facebook...๑๖..เรื่อง..๑๖….ครั้ง
๔. LINE..๒…เรื่อง….๒…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชัน้ แสดงหนังสือใหม่.....-.....ครั้ง....-....... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๐ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง/ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๓๗..รำยกำร / วำรสำร…๑๓...รำยกำร / CD-ROM …๑…รำยกำร
๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมอบรมกำรประชำสัมพันธ์หนังสือมำใหม่ด้วยเว็บ Blog และ Facebook ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
วันพุธที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๗ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐) ในวันอังคำรที่ ๑๖ พ.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย เรื่อง “จุดประกำยกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรห้องสมุด” วิทยำกรโดย
ดร.สถำพร สำธุกำร ที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล และรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและเทคโนโลยี
กำรศึกษำสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและ
คลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๔ เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรให้คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (PA) บุคลำกร ของสำนักงำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุด
วันพุธที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันโภชนำกำร ม.มหิดล (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ เข้ำร่วมอบรมกำรใช้งำน EBSCO e-book Academic Collection ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๖ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ให้หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๗ เข้ำร่วมรับฟังสรุปผลกำรตรวจเยี่ยม EdPEx ของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม วันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องสระบัว (๑๐๙) สถำบันฯ น. (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๘ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
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