เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ประจำเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันพุธที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ จัดทำแบบฟอร์มกำรลงสถิติกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน (ฟอร์มใหม่) งำนเทคนิค/งำนบริกำร/บริกำร ILL ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๓ ปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูลสถิติกำรดำเนินงำน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงสร้ำงองค์กรของห้องสมุด วันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย ๒๕๖๐
(น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ ห้องสมุดฯ ส่ง Group e-mail เพื่อขอควำมร่วมมืออำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ และบุคลำกรสถำบันฯ พิจำรณำเสนอแนะหนังสือ
ที่ตรงกับหลักสูตรกำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อเพื่อให้บริกำรในห้องสมุด วันศุกร์ที่
๑๐ พ.ย ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๕ ส่งข้อมูลรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงสร้ำงองค์กรของห้องสมุด วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย ๒๕๖๐
(น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๖ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/บอร์ดประกำศหน้ำ
ห้องสมุด วันที่ ๑-๓๐ พ.ย ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๗ จัดทำรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรทำงวิชำกำร (CIP- Catalog in Publication) เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่คณำจำรย์/นักวิจัย
ของสถำบันฯ จำนวน ๒ รำยกำร ๒ ครั้ง วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ย ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ กลุ่มจิตอำสำของสถำบันฯ ร่วมกับห้องสมุด จำนวน ๑๐ คน ช่วยคัดแยกหนังสือนวนิยำย/ประทับตรำวันที่/ประทับตรำห้องสมุด/
ติดบำร์โค้ด/พิมพ์สัน/ติดสัน/พิมพ์รำยชื่อหนังสือนวนิยำย จำนวน ๒๑๒ เล่ม วันที่ ๑-๓๐ พ.ย ๒๕๖๐
๑.๙ ห้องสมุดได้รับเงินบริจำคจำกอำจำรย์/นักวิจัย/นักศึกษำ และบุคลำกรสถำบันฯ เพื่อร่วมจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวำงหนังสือนวนิยำย
และครุภัณฑ์ต่ำงๆ สำหรับดำเนินกำรจัดทำมุมหนังสือใน โครงกำรมุมหนังสืออ่ำนสบำย “นวนิยำย อ.เบญจำ” เป็นจำนวนเงิน
๒๒,๒๒๐ บำท
๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปี ๒๕๖๑
๒.๑ งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร
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
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๑๔…รำยกำร…๑๖…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๑๕…รำยกำร….๑๕…. 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...๑…รำยกำร…๑….แผ่น
- หนังสือนวนิยำย ภ.ไทย...๑๕๙.....รำยกำร…๒๑๒…. เล่ม
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๔…รำยกำร….๔๒…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๒…รำยกำร….๒…. ฉบับ
-๑-

๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๘๗๓….คน ๒. บุคคลภำยนอก…๓๖….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๑๐..เล่ม ๒.วำรสำร…๑๒..เล่ม ๓.วิทยำนิพนธ์…๗๔..เล่ม ๔.อ้ำงอิง…๒๓..เล่ม ๕.นวนิยำย..๔..เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๐๖..เล่ม ๒.วำรสำร…๑๒..เล่ม ๓.วิทยำนิพนธ์…๗๐..เล่ม ๔.อ้ำงอิง…๒๖..เล่ม ๕.นวนิยำย..-..เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๙๓…เล่ม ๒.วำรสำร…-.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๙๒...เล่ม ๔.อ้ำงอิง…-..เล่ม ๕.นวนิยำย..-..เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. LIPR ให้ยืม...๑๖…. เล่ม ๒. LIPR ขอยืม …๙... เล่ม ๓. LIPR ส่งคืนห้องสมุดอื่น…๓๕..เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๗.. คน เป็นเงิน …๘๐๕.… บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๑๗๗.. เล่ม
๒.วำรสำร…๑๒…เล่ม
๓. วิทยำนิพนธ์…๕๘...เล่ม
๔.หนังสืออ้ำงอิง…๒๙.. เล่ม ๕.โสตทัศนวัสดุ…๗…เล่ม ๖. หนังสือนวนิยำย…-...เล่ม
๔.๘ ตอบคำถำม ค้นคว้ำ และเรื่องทั่วๆ ไป...... ๖๕.........ครั้ง
๔.๙ บริกำรช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๗...ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรห้องสมุด ทุกช่องทำงสื่อสำร
๑. อีเมล์ ....๓....เรื่อง ๒. ติดบอร์ด.....๓....เรื่อง ๓. Facebook…๙….ครั้ง ๔. LINE…๑…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่......๑....ครั้ง.....๕....... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๐
๑. ทำง Group อีเมล์…๑…ครั้ง ๒. ทำง Facebook…๑…ครั้ง ๓. ทำง LINE …๑…ครั้ง
(หนังสือ....๓๐....รำยกำร - วำรสำร….๑๖...รำยกำร – ซีดี...๒...รำยกำร)
๕. บุคลากรเข้าประชุม/ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย (บุคลำกรห้องสมุด และ บุคลำกรสถำบันฯ) เพื่อวำงแผน/เตรียมดำเนินกำรจัดทำ โครงกำรหนังสือ
อ่ำนสบำย “นวนิยำย อ.เบญจำ” วันพุธที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน และ บุคลำกรสถำบันฯ)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้ให้หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำร่วมพบผู้แทนบริษัท Taylor & Francis คือ Ms.Beatrice Ho ผู้จัดกำรฝ่ำยจำหน่ำยวำรสำร ประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อหำรือและร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรเข้ำใช้งำนบริกำรต่ำงๆ ของบริษัท วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐๑๑.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๔ เข้ำร่วมพบผู้แทนสำนักพิมพ์ Wiley คือ Mr.Rajinder Singh, Senior Business Development Manager ซึ่งดูแลฐำนข้อมูลที่
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ บอกรับ วันอังคำรที่ ๗ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลัง
ควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ เข้ำร่วมรับฟังกำรตรวจเยี่ยม PA-Visit กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคมและมหำวิทยำลัย
โดย อธิกำรบดีและทีมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๓ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชำสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)

-๒-

๕. บุคลากรเข้าประชุม/ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ต่อ)
๕.๖ เข้ำร่วมพิธีทำบุญตักบำตรเนื่องในโอกำสครบรอบ ๔๖ ปี สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล วันอังคำรที่ ๑๔ พ.ย.
๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชำสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๗ เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ในฐำนข้อมูล SAGE, ProQuest
Dissertations & Theses Global, SpringerNature และกำรใช้โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม EndNote วิทยำกรโดย
คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จำก iGroup (Asia Pacific) Limited วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๘ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๘ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในวันอังคำรที่
๒๑ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๙ เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง "กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล
(ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำง)” วิทยำกรโดย นำยปรำณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยำกรบุคคล กองทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนอธิกำรบดี ม.มหิดล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พ.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงกลำงหน้ำห้องสมุดดนตรีสมเด็จ
พระเทพรัตน์ ชั้น ๓ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
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