เอกสารประกอบผลการดําเนินงาน ปี 2553 ในระบบ MUFIS
องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่ งชี้ของ สกอ. ข้ อ 2.5
เกณฑ์ พจิ ารณา มีหอ้ งสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้
งานแก่นกั ศึกษาทุกปี การศึกษา
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศฯ
คณะวิทยาศาสตร์มีหอ้ งสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับนักศึกษาผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของงาน
สารสนเทศและห้อ งสมุ ด สตางค์ มงคลสุ ข http://stang.sc.mahidol.ac.th ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

การบริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้ วย 7 องค์ ประกอบหลักคือ
1. ประกาศข่ าว (News & Events) แจ้งข่าวล่าสุ ด เช่น ประกาศปิ ดห้องสมุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์
แนะนํา ฐานข้อมูลและวารสารทดลองใช้ ประกาศตารางการฝึ กอบรมคอมพิว เตอร์ ฯลฯ และ
นําเสนอช่องทางติดต่อสื่ อสารกับห้องสมุดแบบ web 2.0 ผ่านทาง Facebook, Twitter, Blog, Wiki,
YouTube, เว็บบอร์ด
2. เกีย่ วกับเรา (About Us) เป็ นการแนะนําโครงสร้างของหน่วยงาน รายชื่อบุคลากร สถิติและรายงาน
ผลการดําเนินงาน ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ การจัดการความรู ้ภายในหน่วยงาน ภาพ
ข่าวกิ จกรรม ประวัติความเป็ นมา พิพิธภัณฑ์ คลังความรู ้จดหมายเหตุ และ E-book ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพิเศษประจําปี
3. ฐานข้ อมูลออนไลน์ (Online Resources) รวมรายชื่อแหล่งสารสนเทศออนไลน์เพื่อการค้นคว้าวิจยั
(รวมทั้งวิธีการ login แบบ remote access และใช้บริ การผ่าน mobile apps)

4.

5.

6.

7.

- ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-databases) จํานวน 149 ฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลไทย จํานวน 28 ฐานข้อมูล
- วารสารออนไลน์ (e-journals) จํานวน 7,635 ชื่อ
- วารสารไทยออนไลน์ 90 ชื่อ
- ฐานข้อมูล e-books จํานวน 27 ฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ จํานวน 6 ฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลเอกสารสิ ทธิบตั ร จํานวน 5 ฐานข้อมูล
- หนังสื อพิมพ์ ทีวี สื่ อ และพจนานุกรม จํานวน 58 รายการ
บริการหนังสื อ (Book Services) ประกอบด้วยบริ การทางออนไลน์ต่างๆ เช่น รายชื่อหนังสื อมาใหม่
บริ การสื บค้น Mahidol Library Catalog และ ThaiLis Union Catalog บริ การยืมต่อด้วยตนเอง
แนะนําสั่งซื้ อหนังสื อ ขอใช้บริ การ book delivery ข้อมูลสถิติการยืมหนังสื อสู งสุ ด บริ การฝาก
จําหน่ายหนังสื อ และศูนย์รับบริ จาคหนังสื อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
บริการวารสาร (Journal Services) ประกอบด้วยรายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ รายชื่อสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง
รายปี วารสารภาษาไทย แนะนํานิตยสารมาใหม่ บริ การ Magazine Delivery บริ การ Article Express
บริ การสําเนาบทความระหว่างห้องสมุด บริ การ Journal Link ข้อมูลสถิติการยืมวารสารสู งสุ ด และ
ศูนย์รับบริ จาควารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
บริ การสารสนเทศงานวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญสําหรับงานวิจยั เช่ น การประเมินคุณภาพ
วารสาร ดัชนี วดั วารสาร Impact factor, SJR, h index คู่มือ Plagiarism, คู่มือ citation style ทําเนี ยบ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญคณะวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิ จ ัย ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ และข้อ มู ล ผลการจัด อัน ดับ
มหาวิทยาลัยโลก
บริ การไอทีวิชาการ ประกอบด้วย บริ การดูแลเครื่ องแม่ข่ายเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ของคณะ บริ การไอที
สําหรับนักศึกษา เช่ น บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื บค้น จํานวน 17 เครื่ อง บริ การติดตั้ง
wireless เพื่อการสื บค้น นักศึกษาสามารถนําเครื่ อง notebook ส่ วนตัวเข้ามาใช้ภายในห้องสมุด และ
หากมีปัญหาในการติดตั้ง MU-WiFi สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ บริ การ
ฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์ นัก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นทางออนไลน์ เพื่ อเข้ารั บ การอบรมได้ฟ รี
บริ การตอบคําถามไอที (IT Help Desk) ในกรณี ที่มีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้ง Wi
Fi การใช้ระบบ VPN การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับไอ
ทีและการละเมิดลิขสิ ทธิ์ บริ การตอบคําถามการสื บค้นสารสนเทศ (Research Help Desk) ในกรณี ที่
มีปัญหาในการสื บค้นหนังสื อ วารสาร (OPAC, e-journals, e-databases) ปั ญหาการ download fulltext บทความวิจยั บริ การตอบคําถามทางเว็บบอร์ ดต่างๆ ได้แก่ เว็บบอร์ ดห้องสมุด เว็บบอร์ ด IT
Help Desk เว็บบอร์ดโปรแกรม EndNote และเว็บบอร์ดโปรแกรม Turnitin

กิจกรรมการฝึ กอบรมความรู้ สําหรับนักศึกษา ปี การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)
จํานวนทั้งสิ้ น 32 ครั้ง 1,095 ราย (ภาพประกอบ พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม link ที่แนบมาด้วย)
วัน เดือน ปี
2 มิ.ย. 53
16 มิ.ย. 53
23 มิ.ย. 53
7 ก.ค. 53
23 ก.ค. 53
29 ก.ค. 53
17 ก.ย. 53
22 ก.ย. 53
23 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53

28 ก.ย. 53

30 ก.ย. 53
22 ต.ค. 53
27 ต.ค. 53
1 พ.ย. 53

รายการ
Panel Discussion : New Life in Faculty of Science. Orientation for New Graduate Students
2010 http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jun53-2.htm
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่ นที่ 32
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jun53-9.htm
อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่ นที่ 3 http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photojun53-11.htm
การอบรมวิธีการใช้งาน "Turnitin - Plagiarism Prevention"
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-july53-1.htm
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่ นที่ 4
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-july53-6.htm
อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่ นที่ 33
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-july53-8.htm
อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่ นที่ 5
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-4.htm
อบรมการตรวจสอบและป้ องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สําหรับ
นักศึกษา) http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-7.htm
อบรม Presentation แบบมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 รุ่ นที่ 5
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-10.htm
การบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สําหรับรายวิชา
SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 1)
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-11.htm
การบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สําหรับรายวิชา
SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 2)
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-12.htm
อบรมการใช้ Photoshop เบื้องต้น
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-sep53-15.htm
การตรวจสอบและป้ องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ดว้ ย Turnitin 2 (สําหรับนักศึกษา) รุ่ นที่ 2
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-oct53-4.htm
Basic EndNote (English for foreign students) 4th training
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-oct53-5.htm
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา
ILSE610 สําหรับ นศ. ปริ ญญาโทและเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการศึกษา

จํานวนผู้ฟัง
200 ราย
40 ราย
25 ราย
39 ราย
12 ราย
23 ราย
15 ราย
40 ราย
40 ราย
70 ราย

70 ราย

40 ราย
22 ราย
10 ราย
9 ราย

22 พ.ย. 53
26 พ.ย. 53
13 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53
25 ม.ค. 54
26 ม.ค. 54
28 ม.ค. 54

สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-nov53-1.htm
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจยั ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่ นที่13"
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-nov53-6.htm
อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้น รุ่ นที่ 35"
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-nov53-7.htm
อบรม Zotero - Free Reference Management Software รุ่ นที่ 6
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-dec53-3.htm
อบรม การตรวจสอบและป้ องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ดว้ ย Turnitin2 รุ่ นที่ 3
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-dec53-6.htm
การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่ นที่ 14
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jan54-5.htm
Presentation แบบมืออาชีพด้วย Powerpoint 2007 รุ่ นที่ 6
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jan54-6.htm
การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ดว้ ย Endnote Web รุ่ นที่ 1
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jan54-7.htm

24 ราย
40 ราย
4 ราย
30 ราย
30 ราย
15 ราย
20 ราย

25 ก.พ. 54 การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจยั ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่ นที่ 15
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-feb54-10.htm

20 ราย

28 ก.พ. 54 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ดว้ ย Google Docs รุ่ นที่ 1
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-feb54-12.htm

21 ราย

8 มี.ค. 54

การบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สําหรับรายวิชา
SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จํานวน 50 คน)
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-mar54-4.htm

50 ราย

23 มี.ค. 54

อบรมการตรวจสอบและป้ องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ดว้ ย Turnitin2 รุ่ นที่ 4 (สําหรับ
นักศึกษา) http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-mar54-6.htm

16 ราย

25 มี.ค. 54

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่ นที่ 36

40 ราย

http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-mar54-7.htm
25 เม.ย. 54 อบรมการตรวจสอบและป้ องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ดว้ ย Turnitin2 รุ่ นที่ 5 (สําหรับ
นักศึกษา) http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-apr54-3.htm
27 เม.ย. 54 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่ นที่ 37
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-apr54-4.htm
24 พ.ค. 54 บรรยายเรื่ อง The use of electronic resources in forensic science ให้นกั ศึกษาหลักสูตรนิติ
วิทยาศาสตร์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-may54-7.htm

40 ราย
40 ราย
13 ราย

25 พ.ค. 54 อบรมการสร้างแบบประเมินออนไลน์ดว้ ย Google Docs รุ่ นที่ 2
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-may54-3.htm
30 พ.ค. 54 อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่ นที่ 38
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-may54-5.htm

14 ราย
23 ราย

Download เอกสารได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/pdf/MUFIS_report2553.pdf

