เอกสารหมายเลข 6
รายงานการดาเนินงาน เดือนกันยายน ๒๕๖๐
ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
=============================================
๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ จัดทำข้อมูลสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร&บริกำรวิชำกำร ประจำเดือน สิงหำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ส่งให้งำนนโยบำยและแผน
หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ วันศุกร์ที่ ๑ ก.ย ๒๕๖๐ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๒ ส่งข้อมูลกำรดำเนินงำน (รำยเดือน) และ รำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) คือ สิงหำคม ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป
PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ของห้องสมุด วันศุกร์ที่ ๑ ก.ย ๒๕๖๐
(น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๓ ห้องสมุดส่งรำยชื่อสมำชิกห้องสมุดที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ ซึ่งเป็นผู้มีสถิติกำรยืมหนังสือมำก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เข้ำใช้บริกำรของห้องสมุดเป็นประจำ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อรับรำงวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐
ในงำนมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๒๓ (วันที่ ๒ ต.ค ๒๕๖๐ เวลำ ๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ) แฟนพันธุ์แท้ของห้องสมุด
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม คือ ศำสตรำจำรย์วุฒิคุณ ดร.ชำย โพธิสิตำ อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
โดยส่งรำยชื่อทำง e-mail ให้กับคุณกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้ำหอสมุดกลำง วันจันทร์ที่ ๑๘ ก.ย ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์/
น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๑.๔ ตรวจปรู๊ฟบทควำมจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ (ต.ค-พ.ย ๒๕๖๐) จำนวน ๑๖ เรื่อง ส่งให้กับบรรณำธิกำร
ประจำฉบับพิจำรณำเพื่อส่งโรงพิมพ์ต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ย ๒๕๖๐ (น.ส. เพ็ญพิมล คงมนต์)
๑.๕ ส่งข้อมูลรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ (รำยเดือน) คือ กันยำยน ๒๕๖๐ ของห้องสมุดสถำบันฯ ในรูป PDF File ให้กับคุณรักชนก ขำประถม
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วันจันทร์ที่ ๒๕ ก.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 ก.ย 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 ด้วยเงินรำยได้หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
จำนวน ๖๗ ชื่อ/๖๗ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๓๐๒.๒๕ บำท (คงเหลือ ๖๙๗.๗๕ บำท / งบประมำณที่ใช้ ๙๙.๒๔ %)
๒.๒ งานบริจาค/แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
๒.๒.๑ ห้องสมุดบริจำคหนังสือให้กับห้องสมุดสำนักงำนเครือข่ำยบริกำรห้องสมุดภำยใน ม.มหิดล จำนวน ๑๗๕ เล่ม

-๑-

๒.๒ งานบริจาค/แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
๒.๒.๒ ห้องสมุดร่วมบริจำคหนังสือทำงด้ำนสุขภำพให้กับ “โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน เพื่อส่งเสริมสุขภำวะชุมชนศำลำยำ” จำนวน
จำนวน ๒ กล่อง รวมทั้งหมด ๑๓๒ เล่ม (ดำเนินกำรโดยห้องสมุดสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน) วันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย ๒๕๖๐
เวลำ ๙.๓๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันฯ

๓. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ / ลงทะเบียนวารสาร
๓.๑ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่หนังสือ/ให้หัวเรื่อง (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- หนังสือ ภ.ไทย...๑๑…รำยกำร…๑๓…. เล่ม
- หนังสือ ภ.อังกฤษ...๓๙…รำยกำร….๓๙…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...๒…รำยกำร…๒…. เล่ม
- วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...๓…รำยกำร…๓…. เล่ม
- CD ROM วิทยำนิพนธ์ ภ.ไทย...๑…รำยกำร…๑…แผ่น - CD ROM วิทยำนิพนธ์ ภ.อังกฤษ...๒…รำยกำร…๒….แผ่น
๓.๒ กำรลงทะเบียนวำรสำร/ปรับปรุง Bib/Item/Holding (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra)
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำไทย....๗…รำยกำร….๗…. ฉบับ
- ลงทะเบียนวำรสำรภำษำอังกฤษ ...๑…รำยกำร….๑…. ฉบับ
๔. งานบริการ
๔.๑ จำนวนผู้ใช้บริกำร
๑. บุคคลภำยใน…๗๖๙…..คน ๒. บุคคลภำยนอก…๓๒….คน
๔.๒ บริกำรยืม
๑.หนังสือ…๒๔๑...เล่ม ๒.วำรสำร…๑.. เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๔๗...เล่ม
๔.๓ บริกำรรับคืน
๑.หนังสือ…๒๓๕…เล่ม ๒.วำรสำร…๑...เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๔๕...เล่ม
๔.๔ บริกำรยืมต่อ
๑.หนังสือ…๑๕๕…เล่ม ๒.วำรสำร…-... เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๖๙...เล่ม
๔.๕ บริกำร Book Delivery
๑. ยืม LIPR....๑๓…. เล่ม ๒. LIPR ยืม …๗... เล่ม
๔.๖ ส่งค่ำปรับ …๗.. คน เป็นเงิน …๗๖๐.…บำท
๔.๗ จัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
๑.หนังสือ…๒๙๐.. เล่ม
๒.วำรสำร…๙…เล่ม ๓. วิทยำนิพนธ์…๔๕...เล่ม
๔.๘ บริกำรตอบคำถำม/ค้นคว้ำทั่วๆไป …๓๕...ครั้ง
๔.๙ บริกำรวิชำกำร/ช่วยค้นคว้ำวิจัย (Research Consult)…๖....ครั้ง
๔.๑๐ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของห้องสมุด ทุกช่องทำง จำนวน...๑๓…เรื่อง …๑๗...ครั้ง
๑. อีเมล์ ..๓...เรื่อง…๓..ครั้ง ๒. ติดบอร์ด...๓...เรื่อง…๓…ครั้ง ๓. Facebook...๙….เรื่อง...๙….ครั้ง
๔. LINE...๒…เรื่อง….๒…ครั้ง
๔.๑๑ จัดชั้นแสดงหนังสือใหม่.....๑.....ครัง้ ....๓..... เล่ม
๔.๑๒ แจ้งรำยชื่อทรัพยำกรใหม่ประจำเดือน กันยำยน ๒๕๖๐ ทำงอีเมล์ …๑.. ครั้ง / ทำงสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook) …๑… ครั้ง
หมำยเหตุ : หนังสือ..๕๕..รำยกำร / วำรสำร…๘...รำยกำร / CD-ROM …๓…รำยกำร
-๒-

๕. บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๕.๑ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมกิจกรรมกับสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม “กำรอบรมกำรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
วันศุกร์ที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประชำสังคมอุดมพัฒน์ และบริเวณพื้นที่โดยรอบสถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๒ ห้องสมุดจัดกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและ
สังคม (หลักสูตรไทย) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ คน วันศุกร์ที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสมุด
สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๓ เข้ำร่วมอบรม หลักสูตร “กำรสร้ำงงำนกรำฟฟิค ด้วยด้วยโปรแกรม Open Source (Gimp & Inkscape)” โดยวิทยำกรจำก สวทช.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
วันจันทร์ที่ ๔ ก.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (โปรแกรม Gimp)
วันอังคำรที่ ๕ ก.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (โปรแกรม Inkscape)
๕.๔ บุคลำกรห้องสมุดเลือกตั้งกรรมกำรฝ่ำยสมำชิก เพื่อเป็นตัวแทนของหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ เป็นกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหำวิทยำลัยมหิดล วันพุธที่ ๑๓ ก.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ณ โถงกลำง ขั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ
(น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๕ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรประจำหอสมุดและคลังควำมรู้ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๖ บุคลำกรห้องสมุดเข้ำร่วมกิจกรรมกับสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม “กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐” วันศุกร์ที่
๑๕ ก.ย ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสมุดสถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์/น.ส.อัมพร ลมสูงเนิน)
๕.๗ เข้ำร่วมประชุมคณะทำงำนจดหมำยข่ำวประชำกรและกำรพัฒนำ ปีที่ ๓๘ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐) ในวันอังคำรที่ ๑๙ ก.ย ๒๕๖๐
เวลำ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรำชพฤกษ์ (๓๒๒) ชั้น ๓ สถำบันฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)
๕.๘ เข้ำร่วมพบผู้แทนบริษัทและอบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Taylor & Francis วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๖๐
เวลำ ๑๓.๑๕-๑๕.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังควำมรู้ฯ (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต์)

-๓-

