เอกสารหมายเลข ๖
การประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน หอสมุดและคลังความรู้ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
...........................................................................................................................................................................
รายงานการดาเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ดำเนินกำรกรอกแบบสำรวจควำมพึงพอใจ ต่อคุณภำพบริกำรที่ได้รับจำกห้องสมุดมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙
โดยนำแบบสำรวจกระดำษที่ผู้ใช้บริกำรกรอก นำข้อมูลที่ได้กรอกในแบบสำรวจออนไลน์ (google.docs)
ภำษำไทย จำนวน ๖๗ รำยกำร / ภำษำต่ำงประเทศ จำนวน ๑๒ รำยกำร รวมทั้งสิ้น ๗๙ รำยกำร ณ วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
๑.๒ ห้องสมุดได้รับอภินันทนำกำรหนังสือภำพชุด “ศำลำยำวิถ”ี (รวบรวมภำพถ่ำยและเรื่องรำวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ศำลำยำ ผ่ำน
มุมมองของช่ำงภำพในระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักศึกษำปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ ภำพ) จำก
ฝ่ำยจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล จำนวน ๑ เล่ม เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
(วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙)
๑.๓ ห้องสมุดประชำสัมพันธ์กำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลจำกภำยนอกเครือข่ำยมหำวิทยำลัยมหิดล
ที่ Link http://goo.gl/GPygDk ให้กับอำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำ และบุคลำกรของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคมรับทรำบ
ผ่ำนช่องทำง e-mail และ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของห้องสมุดสถำบันฯ
๑.๔ ห้องสมุดได้ทำบันทึกที่ ศธ ๐๕๑๗.๒๙๓(๗)/๑๑๔๐ ลงวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ ถึง ผู้อำนวยกำรสถำบันฯ เรื่อง ขออนุญำตให้
บุคลำกรของสถำบันฯ (นำงสำวภคพร พุทธโกษำ) ซึ่งทำงสถำบันฯ ให้มำช่วยงำนห้องสมุด เพื่อเข้ำฝึกอบรมงำนบริกำร
ห้องสมุด ในวันอังคำรที่ ๑๒ ต.ค -๒๑ ต.ค ๒๕๕๙ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอสมุดกลำง
หมำยเหตุ : ได้รับแจ้งจำกผู้อำนวยกำรว่ำ บุคลำกรมีภำรกิจที่ต้องดำเนินกำรในช่วงเวลำดังกล่ำวจึงไม่สำมำรถเข้ำร่วม
กำรอบรมได้
๑.๕ บุคลำกรห้องสมุด ร่วมกับ งำนผลิตสื่อวีดีทัศน์ ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ดำเนินกำรถ่ำยทำวีดีโอ/ภำพนิ่ง/สคริปบทสัมภำษณ์
กำรแนะนำห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุด หอสมุด
และคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ในวันอังคำรที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๕๙ เวลำ ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันฯ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน และผู้ใช้บริกำรบำงส่วน)
๒. งานจัดหาทรัพยากรวารสาร ปี ๒๕๕๙
๒.๑ ห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคมได้ดำเนินกำรสำรวจฐำนข้อมูล และ วำรสำรฉบับพิมพ์ (ที่มีกำรใช้งำนจริง) เพื่อ
ทบทวนกำรบอกรับวำรสำรประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยตำมกำหนดเวลำ
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย ...๑๕…รำยกำร…๑๗…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ ...๗…รำยกำร….๗…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...๑…รำยกำร…๑… เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...๒…รำยกำร…๒… เล่ม
- CD-ROM ประกอบวิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ. ๒ รำยกำร…๒..แผ่น - CD-ROM ประกอบหนังสือ ภ.ไทย.. ๑ รำยกำร…๑..แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย ...๑๖…รำยกำร….๒๐…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๔…รำยกำร….๔…. ฉบับ
-๑

๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๖๙๑…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๒๖….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๕๓...เล่ม ๒.วำรสำร…๓.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๕๘...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๔๖…เล่ม
๒.วำรสำร…๓...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๕๓...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๖๒…เล่ม
๒.วำรสำร…๑... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๗๕...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๕…. เล่ม
๒. LIPR ยืม …๑๔... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๑.. คน เป็นเงิน …๒๕.… บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๒๑๙.. เล่ม
๒.วำรสำร…๒๓…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๓๒...เล่ม
๔.๘ ค้นหำหนังสือบนชั้น …๔๕... เล่ม
๔.๙ บริกำรสืบค้นและช่วยกำรค้นคว้ำ…๑๘..ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๑๒…เรื่อง …๑๕..ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๖...เรื่อง…๖..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๔...เรื่อง…๔…ครั้ง ๓. Facebook.. ๙..เรื่อง..๙.. ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่.....๒.....ครั้ง.....๑๓....... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน ตุลำคม ๒๕๕๙ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง/ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๒๒..รำยกำร / วำรสำร…๒๐..รำยกำร / วิทยำนิพนธ์…๓...รำยกำร /
CD-ROM …๓…รำยกำร
๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมกิจกรรม "สถำนีต่อไป IPSR สถำนีแห่งควำมสุข" สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลำคม
๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสระบัว (109) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๒ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๗ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙) ในวันอังคำรที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมสัมมนำพัฒนำบุคลำกร ครั้งที่ 18 (สัมมนำย่อย) “ประชำกรร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม Think Green Live
Green” กับ Eco Chic Style สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 13-วันศุกร์ที่ 14 ตุลำคม
๒๕๕๙ ณ บัญดำรำ ออน ซี จ.ระยอง (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๔ เข้ำร่วมพบผู้แทนสำนักพิมพ์ Wiley ซึ่งดูแลวำรสำรและฐำนข้อมูลที่หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ บอกรับ และปรึกษำเกี่ยวกับกำร
บอกรับในปี ๒๐๑๗ ในวันอังคำรที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมกิจกรรม “สุข…สัญจร ณ หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล ๒๕๕๙” วิทยำกรโดย
รศ.นพ.ชัชวำลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ ณ โถงกลำง ชั้น ๓ อำคำรหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
-๒-

๕.๖ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมโครงกำรทัศนศึกษำอุทยำนธรรมชำติวิทยำสิรีรุกขชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ วันอังคำรที่
๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. อุทยำนธรรมชำติวิทยำสิรีรุกขชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๗ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสที่ ๒๖ ต.ค ๕๙ เวลำ
๑๓.๐๐-๑๖.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๘ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๙ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกิจกรรมสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ครั้งที่ ๖๔ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) ณ
ห้องสระบัว (109) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)

-๓-

