เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ประจำเดือน กันยำยน ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันอังคำรที่ ๓ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดทำโครงกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ถึง ผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ คือ โครงกำรมุมหนังสือ
อ่ำนสบำย “นวนิยำย-อำจำรย์เบญจำ” ของห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม วันอังคำรที่ ๑๐ ต.ค ๒๕๖๐
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๓ จัดพิมพ์รำยกำรหนังสือนวนิยำย ที่อำจำรย์เบญจำ ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ บริจำคให้ห้องสมุดเพื่อเข้ำร่วมในโครงกำร ครั้งที่ ๑
จำนวน ๑๒๘ ชื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ ตรวจสอบเลขหมู่รำยกำรหนังสือนวนิยำย ในโครงกำรมุมหนังสืออ่ำนสบำย “นวนิยำย-อำจำรย์เบญจำ” ของห้องสมุดสถำบันฯ
จำกฐำนข้อมูล OPAC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra และระบบห้องสมุดต่ำงๆ ในประเทศไทย ในวันอังคำร-วันพุธที่ ๑๗-๑๘
ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๕ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ได้จัดทำโครงกำร รวมใจรัก&สนับสนุนมุมหนังสืออ่ำนสบำย “นวนิยำย-อำจำรย์เบญจำ”
ของห้องสมุดฯ เพื่อให้ชำวสถำบันได้มีส่วนร่วม และให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือแก่ห้องสมุดในด้ำนกำลังคน/งบประมำณดำเนินกำร
วันพุธที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๖๐ (คณะผู้รับผิดชอบโครงกำร)
๑.๖ จัดส่งบทควำม นำนำสำระจำกห้องสมุด เรื่อง "๙ คำพ่อสอน" เพื่อพิจำรณำลงจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ (ธ.ค ๖๐-ม.ค ๖๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๗ เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุวำรสำรภำษำต่ำงประเทศ ของห้องสมุดสถำบันฯ ที่บอกรับกับบริษัท Karger จำนวน ๒ รำยกำร
(American Sociological Review และ Population Studies) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๘ ส่งข้อมูลรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) ตุลำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงสร้ำงองค์กรของห้องสมุด วันศุกร์ที่ ๒๗ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๙ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด ผ่ำนทำง e-mail group สถำบันฯ/Facebookห้องสมุด/LINE/บอร์ดประกำศหน้ำ
ห้องสมุด วันที่ ๑-๓๑ ต.ค ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐
๒.๑ งานจัดหาทรัพยากรหนังสือ/วารสาร
* หมำยเหตุ: ห้องสมุดดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ ภ.ไทย และ ภ.ต่ำงประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยเงินรำยได้หอสมุดและ
คลังควำมรู้ฯ จำนวน ๖๗ ชื่อ/๖๗ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๓๐๒.๒๕ บำท (คงเหลือ ๖๙๗.๗๕ บำท/
งบประมำณที่ใช้ ๙๙.๒๔ %)
๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๓๓…รำยกำร…๓๖…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๖…รำยกำร….๖…. 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...๒…รำยกำร…๒….แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๑๖…รำยกำร….๑๙…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...-…รำยกำร….-…. ฉบับ
-๑-

๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…904….คน ๒. บุคคลภำยนอก…8….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…283...เล่ม ๒.วำรสำร…8.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…51...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…273…เล่ม
๒.วำรสำร…5...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…46...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…216.…เล่ม
๒.วำรสำร…3.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…75...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. Lipr ให้ยืม...9…. เล่ม
๒. Lipr ขอยืม …19... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …8.. คน เป็นเงิน …130.… บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…294.. เล่ม
๒.วำรสำร…25…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…38...เล่ม
๔.๘ ตอบคำถำม ค้นคว้ำ และเรื่องทั่วๆ ไป...... 58.........ครั้ง
๔.๙ บริกำรช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…10...ครั้ง
๔.๑๐ บริกำรข่ำวสำรจำกห้องสมุด
๑. อีเมล์ ....3....เรื่อง ๒. ติดบอร์ด.....3....เรื่อง
๔.๑๑ ประชำสัมพันธ์ห้องสมุดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ……7….ครั้ง
๔.๑๒ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่......1....ครั้ง.....6....... เล่ม
๔.๑๓ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน ต.ค. 2560 ทำงอีเมล์ .…1..ครั้ง / ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …1… ครั้ง - หนังสือ.....40....รำยกำร - วำรสำร….16.....รำยกำร – ซีดี...3...รำยกำร
๕. บุคลากรเข้าประชุม/ฟังบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ ผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ และ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร มำตรวจเยี่ยม Site Visit และจัดทำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำนล่วงหน้ำ (PA) รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม วันอังคำรที่ ๓ ต.ค ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๒ เข้ำรวมฟังกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ "How to be เศรษฐีพอเพียง" โดย ดร.อัจฉรำ โยมสินธุ์ อำจำรย์ประจำภำควิชำกำรเงิน
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และนักวิชำกำร ศูนย์สถำนศึกษำพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันศุกร์ที่ 6 ต.ค 2560
เวลำ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ำห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 หอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในวันอังคำรที่
๑๗ ต.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๔ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๓๐-๑๑.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๕ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนพัฒนำระบบงำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลำ
๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๖ เข้ำร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรห้องสมุดเพื่อหำรือในกำรจัดทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นต่อคุณภำพบริกำรที่ได้รับจำก
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๕.๐๐-๑๗.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุด
และคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๗ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
-๒-

