ข้ อมูลเสนอขอเปลีย่ นชื่อ หน่ วย ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักการ
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการ มี
ฐานะเป็ นงานหนึ่ งในสั ง กัด สํา นัก งานคณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการปฏิ รูปและพัฒนาระบบพัฒนาบริ ห ารงานบุ คคล ครั้ งที่ 7/2546 เมื่ อวัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2546 ผ่านที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2547 และผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 361 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข ประกอบด้วย 3 หน่ วยงานย่อย คือ 1)
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข 2) หน่วยสารสนเทศงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ 3) หน่วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ภารกิจหลักของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข เป็ นไปตามหลักวิชาการด้าน
การจัดการสารสนเทศ (Information Management) กล่าวคือ ทําหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ ผลิต ค้นคืน
และเผยแพร่ สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในจัดการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่ง
พัฒนาและให้บริ การสารสนเทศทางวิชาการในทุกรู ปแบบ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยน การสอน และ
การวิจยั ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1) ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
- พัฒนาและบริ การทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสื อ วารสาร ทั้งใน
รู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- บริ การช่วยการค้นคว้าวิจยั (Research Help Desk) บริ การสื บค้นสารสนเทศทางวิชาการ
วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- สร้างคลังความรู ้ในรู ปแบบห้องสมุดดิจิทลั และสร้างสังคมออนไลน์กบั ผูใ้ ช้บริ การโดย
ใช้เทคโนโลยี Library 2.0 เช่น Wiki, Blog, Facebook, Twitter, Webboard
- จัดเก็บรักษาสารสนเทศและจัดแสดงในรู ปแบบของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
- จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน และโครงการแบ่งปั นความรู ้สู่ สังคม (ศูนย์รับบริ จาค
หนังสื อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข) และร้านจําหน่ายหนังสื อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
2) หน่วยสารสนเทศงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
- บริ ก ารสารสนเทศงานวิ จ ัย เพื่ อ การตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ ห าร ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
วารสารและคุณภาพผลงานวิจยั
- รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจยั จัดทําคลังข้อมูล
ทําเนียบคณาจารย์และผลงานวิจยั ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต

- ออกแบบ จัด ทํา และดู แ ลเว็บ ไซต์เ พื่ อ การบริ ก ารสารสนเทศ และประชาสั ม พัน ธ์
ผลงานวิจยั และกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ 3)
- สอนและฝึ กอบรมเทคนิ คการสื บค้นฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจยั ประกอบ
หลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(ปฏิบัติงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ 1)
3) หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- สอนและฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริ มสร้างทักษะด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (Information & Computer Literacy) ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร จัด
กิจกรรมการจัดการความรู ้ ชุมชนแนวปฏิบตั ิ (CoPs) ที่มีชื่อว่า “ชมรมผูใ้ ช้ไอทีมหิ ดลพญาไท”
- ให้บริ การช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาทางเทคนิ ค สําหรับผูใ้ ช้บริ การสื บค้นสารสนเทศ
ในรู ปแบบ IT Help Desk ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
- ควบคุมดูแลเครื่ องแม่ข่าย web server รั กษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บ ผลิตไฟล์
มัลติ มีเดี ยเพื่อเผยแพร่ บนเว็บ ประสานงานกับเครื อข่ายผูด้ ู แลเว็บไซต์ท้ งั ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล สร้ างเครื อข่า ยสังคมออนไลน์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยี web 2.0
(ปฏิบัติงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ 2)
- ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-magazine) และดําเนิ นงานโครงการสํานักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-publishing)
(ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ 1)
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข ในระยะ 7 ปี ที่ผา่ นมา มีบุคลากรจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 21 ราย ปฏิบตั ิงานแบบข้ามสายงาน ภายในหน่ วยงานทั้ง 3 หน่ วย (หนึ่ งคนทํามากกว่า 1
หน่ วยงาน) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และใช้ทรั พยากรบุคคลที่
จํานวนจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. เหตุผลและความจําเป็ น
หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หรื อ หน่วย Multimedia Center ในสังกัดงาน
สารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข เดิมเป็ นส่ วนหนึ่ งของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข ซึ่ งทํา
หน้าที่ผลิตและให้บริ การสื่ อโสตทัศนศึกษา สื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อให้บริ การแก่
อาจารย์และนักศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนการบริ การเรื่ อยมาตามยุคสมัย
ในปั จจุบนั หน่ วยดังกล่าวมีบุคลากรประจําหน่วย เหลือจํานวนเพียง 3 ราย และไม่มีผใู ้ ดมีตาํ แหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื่ องจากบุคลากรได้โอนย้ายไปอยู่สํานักหอสมุดและหน่ วยโสตทัศน

ศึ ก ษาของคณะฯ จนหมด และไม่ สามารถรั บบุ คลากรใหม่ มาทดแทนได้ อนึ่ ง บุ คลากรภายใน
หน่ วยงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั จํานวน 3 ราย มีทกั ษะและความชํานาญงานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมากกว่า โดยเฉพาะสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ (เป็ นบุคลากรวิชาชี พ ตําแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ 2 ราย และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ราย) อีกทั้งความต้องการและความนิยมของผู ้
มาติดต่อขอใช้บริ การ ทําให้ภาระกิจเปลี่ยนไปจากเดิม จากงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มาเป็ น
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมการดําเนิ นงานด้านสารสนเทศทางวิชาการทั้งหมดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้ชื่อ
หน่ วยงานที่สอดคล้องกับภาระกิ จที่ดาํ เนิ นงานอยู่ในปั จจุบนั และเพื่อให้โครงสร้างของการแบ่ง
หน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น จึงขอเสนอเปลี่ยน
ชื่อหน่ วยงาน จากเดิม “หน่ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา” (ซึ่ งสื่ อความหมายในทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา/โสตทัศนศึกษา) มาเป็ น “หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ” ซึ่งสื่ อ
ความหมายว่า เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ผลิต รวบรวม จัดเก็บ จัดทําระบบ และเผยแพร่ สารสนเทศทางวิชาการ ตามภาระกิจหลักของงาน
สารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอขอปรั บเปลี่ ยนชื่ อ หน่ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึ กษา เป็ น หน่ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology) หรื อเรี ยกโดยย่อว่า
หน่ วยไอทีวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของหน่วย สอดคล้องกับภาระกิจที่ดาํ เนิ นงานอยูใ่ นปั จจุบนั และ
สามารถขยายงานได้ต่อไปในอนาคต
4. ภารกิจหลัก/หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
เป็ นภารกิจเดิมที่ปฏิบัติมาแล้ วอย่ างต่ อเนื่อง ดังนี ้
4.1 สอนและฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะด้า นสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (Information & Computer Literacy) ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ ชุมชนแนวปฏิบตั ิ (CoPs) “ชมรมผูใ้ ช้ไอทีมหิ ดล-พญาไท”
หัวข้อที่เคยจัดอบรมไปแล้ว ได้แก่
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

How EndNote can help you with your Research and Thesis (จัดมาแล้ ว 33 รุ่ น)
How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) (จัดมาแล้ ว 2 รุ่ น)
Zotero : An Endnote alternative
(จัดมาแล้ ว 4 รุ่ น)
การใช้งานโปรแกรม Turnitin – Plagiarism Prevention
(เริ่ มจัดรุ่ นที่ 1)
การสร้าง Poster ผลงานวิจยั ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (จัดมาแล้ ว 11 รุ่ น)

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint (จัดมาแล้ ว 4 รุ่ น)
การใช้งาน Facebook และ Twitter และเทคนิคการใช้ Facebook ให้ ปลอดภัย (จัดมาแล้ ว 2 รุ่ น)
การใช้งาน Blog by Wordpress
(เริ่ มจัดรุ่ นที่ 1)
การจัดทําเว็บไซต์อย่างง่าย
(จัดมาแล้ ว 2 รุ่ น)
เทคนิคการบํารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
(จัดมาแล้ ว 4 รุ่ น)
การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจําเครื่ อง
(จัดมาแล้ ว 5 รุ่ น)
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Excel
(เริ่ มจัดรุ่ นที่ 1)

4.2 ให้บริ การช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) ทั้งเรื่ องของอุปกรณ์ เครื อข่าย
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม สําหรับนักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การสื บค้นสารสนเทศทางวิชาการ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งทางด้ า นไอที ทั้ง ภายในและภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์
4.3 ควบคุมดูแลเครื่ องแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บ ผลิตไฟล์มลั ติมีเดียเพื่อ
เผยแพร่ บนเว็บ ประสานงานด้านเทคนิ คกับเครื อข่ายผูด้ ูแลเว็บไซต์ท้ งั ของคณะวิทยาศาสตร์
และของมหาวิทยาลัยมหิ ดล สร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ดว้ ยเทคโนโลยี
web 2.0 (เว็บไซต์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดติดต่ อกัน 2 ปี ซ้ อน จากผลการ
ประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี 2551-2552)
4.4 ผลิ ตเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-books, e-magazine) และดําเนิ นงานโครงการสํานักพิมพ์
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-publishing) เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการ
ส่ งเสริ มการผลิตผลงานทางวิชาการ
สิ่ งพิมพ์ที่เคยปฏิบตั ิงาน/ร่ วมปฏิบตั ิงาน ออกแบบ ให้คาํ ปรึ กษาทางเทคนิ ค จัดรู ปเล่ม กราฟิ ก บรรณาธิ กร
และ/หรื อนําต้นฉบับมาผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนําออกเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ได้แก่
4.4.1 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา : รวมบทความวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.4.2 รายงานประจําปี งบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.4.3 หนังสื อ เทิดพระนามมหิ ดล
4.4.4 หนังสื อ "ตึกกลม"
4.4.5 หนังสื อ 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์
4.4.6 MUSC Magazine (ในรู ปแบบ Flip e-magazine)

5 ระยะเวลาในการดําเนินการ
เริ่ มใช้ชื่อ “หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ” ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป
6 สายการบังคับบัญชา/รูปแบบการดําเนินงาน
(แผนผังแนบท้าย)

7 งบประมาณ
ใช้งบประมาณร่ วมกับ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
8 ผู้ปฏิบัตงิ าน
8.1 นายสรวง อุดมวรภัณฑ์
8.2 นางสาววรัษยา สุ นทรศารทูล
8.3 นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
8.4 นางศิริพร เพลินพนา

นักวิทยาศาสตร์ 6
นักวิทยาศาสตร์ 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

9 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
9.1 เพื่อให้ชื่อของหน่วยงาน สอดคล้องกับภาระกิจที่ดาํ เนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั
9.2 เพื่อให้โครงสร้างของการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น โดยไม่เกิดความซํ้าซ้อนกับภาระงานของหน่วยงานอื่น
9.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตรงตามทักษะ ประสบการณ์ และความถนัดของแต่ละ
บุคคล และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่วยงาน

-------------------------------------------

สายการบังคับบัญชา/รูปแบบการดําเนินงาน
คณบดี
หัวหน้ างานสารสนเทศและห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
นางรุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ (นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการ)

ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
หน่ วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจยั ฯ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริ การหนังสื อ
นายสมภพ แสนสมบูรณ์ สุข (บรรณารั กษ์ )
นส. เฉิ ดฉั นทร์ ราชบุรณะ (นักเอกสารสนเทศ)
- นส. ศรี รมย์ คูล้ ู้
(บรรณารักษ์)
- นส. นุชสรา บุญครอง
(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- นส. อาภาภรณ์ อัจฉริ ยสุ ชา (บรรณารักษ์)
- นส. ธนิษฐา ชุ่มปัก
(เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป)
- นส. มัณทนา สุ นนั ตา
(บรรณารักษ์)
- นส. บุญญาวดี พงษ์ศิลา (ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด 5)
- นส. สุ ภร ผลโพธิ์
(ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด)
- นางภิรมย์ เหมือนแม้น (พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1)
- นส. ดวงจิต ชาติชาลี
(คนงาน)
หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริ การวารสาร
นายอภิชัย อารยะเจริ ญชัย (บรรณารั กษ์ )
- นส. สาวิตรี เต็กแดง
(บรรณารักษ์)
- นส. ดวงพร โพธิ์บุตร
(ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด)
- นส. รัตน์ชนก ยอดพินิจ (ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด)
- นส. สุ ภคั จิรา วงศ์กิจเจริ ญ (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป)

หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
หัวหน้าหน่วยมัลติมีเดีย (ชื่ อตําแหน่ งเดิม)
นายสรวง อุดมวรภัณฑ์
(นักวิทยาศาสตร์ 6)
- นส. วรัษยา สุ นทรศารทูล (นักวิทยาศาสตร์ 6)
- นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
- นางศิริพร เพลินพนา
(พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1)

