ข้ อตกลงการปฏิบัตงิ านของ
งานสารสนเทศและห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
ประจําปี งบประมาณ 2554
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของ งานสารสนเทศและห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
เป็ นงานในสังกัดสํานักงานคณบดี มีภารกิจหลักในการจัดการสารสนเทศ (การรวบรวม จัดเก็บ ผลิต ค้นคืน และ
เผยแพร่ สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการจัดการ) ทั้งนี้ มุ่งพัฒนาและให้บริ การสารสนเทศทาง
วิช าการในทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ สนับ สนุ น การเรี ย น การสอน และการวิ จัย ของอาจารย์ นัก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ งานสารสนเทศฯ มีบุคลากรประจํา 20 ราย ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ
1) ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
- พัฒนาและบริ การทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- บริ การนักศึกษา และผูใ้ ช้บริ การภายในห้องสมุด
- บริ การช่วยการค้นคว้าวิจยั (Research Help Desk) บริ การสื บค้นสารสนเทศทางวิชาการผ่านอินเทอร์เน็ต
- สร้างคลังความรู้ และให้บริ การห้องสมุดดิจิทลั
- สร้างร่ วมมือกับผูใ้ ช้บริ การผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี web 2.0
- จัดเก็บรักษาสารสนเทศและจัดแสดงในรู ปแบบของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
- จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน และโครงการแบ่งปั นความรู้สู่ สังคม เช่น ร้านฝากจําหน่ายหนังสื อ ศูนย์รับ
บริ จาคหนังสื อ งานบุ๊คแฟร์ มินิบุ๊คแฟร์ เป็ นต้น
2) หน่ วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- บริ การสารสนเทศงานวิจยั ตรวจสอบคุณภาพของวารสารและคุณภาพผลงานวิจยั
- สื บ ค้น รวบรวม จัด เก็บ และวิ เ คราะห์ ผ ลงานตี พิ ม พ์ข องอาจารย์แ ละนัก วิ จัย จัด ทํา คลัง ข้อ มู ล ทํา เนี ย บ
คณาจารย์และผลงานวิจยั ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต
- ออกแบบ จัดทําและดูแลเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั และกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
- สอนและฝึ กอบรมเทคนิคการสื บค้นฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจยั ประกอบหลักสู ตรและรายวิชาต่างๆ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
3) หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
- สอนและฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริ มสร้างทักษะ Information & Computer Literacy ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรม KM ชุมชนแนวปฏิบตั ิ (CoPs) “ชมรมผูใ้ ช้ไอทีมหิ ดล-พญาไท”
- ให้บริ การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค สําหรับผูใ้ ช้บริ การสื บค้นสารสนเทศ (IT Help Desk)
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
- ควบคุมดูแลเครื่ องแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บ ผลิตไฟล์มลั ติมีเดียเพื่อเผยแพร่ บนเว็บ
ประสานงานกับเครื อข่ายผูด้ ูแลเว็บไซต์ท้ งั ของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิ ดล สร้างเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคโนโลยี web 2.0
- ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และดําเนินงานโครงการสํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publishing)

-2แผนปฏิบัตกิ าร (1 ปี ) :
- โครงการใหม่
- โครงการต่ อเนื่อง

จํานวน … 3 …โครงการ
จํานวน …19 … โครงการ

ความสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Strategic Objective
1. สร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั
(Research Excellence)

โครงการ
ต่ อเนื่อง ใหม่
3

-

2. สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ (Teaching and
Learning Excellence)

1

2

3. สร้างความเป็ นเลิศในการบริ การ
สุ ขภาพและบริ การวิชาการ (Health
Care and Service Excellence)

5

-

ชื่อโครงการ

1.การพัฒนาระบบบริ การห้องสมุดดิจิทลั
2. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2554 (วงเงิน 15 ล้าน
บาท)
3.การพัฒนาคลังข้อมูลผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลทําเนียบนาม
คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
1.การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสื อและ
ตําราวิชาการ ประจําปี 2554 ให้สอดคล้องกับการเรี ยน
การสอนการวิจยั (วงเงิน 1.5 ล้านบาท)
2.โครงการพัฒนาระบบบริ การนักศึกษาในรู ปแบบ
Information Commons (LC) โดยให้บริ การทั้ง
สารสนเทศและเทคโนโลยีในลักษณะ One-stop service
3.โครงการสํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publishing)
1.การสํารวจและประเมินคุณภาพการบริ การห้องสมุด
โดยใช้มาตรฐานของ LibQUAL+ ประจําปี 2554
2. บริ การทางวิชาการด้านสารสนเทศ โดยการสอน
บรรยาย และฝึ กอบรมการสื บค้นสารสนเทศ ประกอบ
หลักสูตรและรายวิชาต่างๆ สําหรับนักศึกษาของม.มหิ ดล
และสถาบันอื่นๆ
3.บริ การทางวิชาการด้านสารสนเทศ โดยการรับเชิญเป็ น
วิทยากรไปบรรยาย และให้ความรู้ทางวิชาการด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน
ภายนอก
4.บริ การทางวิชาการด้านสารสนเทศ โดยให้คณะบุคคล
จากสถาบันต่างๆ เข้าเยีย่ มชมกิจการ และศึกษาดูงานด้าน
การบริ หารจัดการ การบริ การห้องสมุด การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศงานวิจยั
5.บริ การทางวิชาการด้านสารสนเทศ โดยจัดการประชุม
และเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

-34. สร้างความเป็ นสากล
(Internationalization)

-

1

1.โครงการจัดระบบบริ การสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
ชาวต่างชาติ ได้แก่ การบริ การห้องสมุด การบรรยายและ
ฝึ กอบรมการสื บค้นสารสนเทศ และการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาอังกฤษ

4

-

6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารเป็ นพื้นฐาน
(ICT-Based University & Resource
Optimization)

4

-

7. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(Human Capital)

2

-

1.จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านประจําปี งานมหกรรม
หนังสื อมหิ ดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ และงานมินิ-บุ๊คแฟร์
2.จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) ได้แก่ ชมรมผูใ้ ช้
ไอทีมหิ ดล-พญาไท เครื อข่ายผูด้ ูแลเว็บไซต์ (webmaster)
ของคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม Morning Talk เสวนา
แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่ วมงาน (Library KM)
3.โครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุ ข และหอเกียรติยศ
นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ดีเด่น
4. กิจกรรมสู่ชุมชนและช่วยเหลือสังคม (ศูนย์รับบริ จาค
หนังสื อห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข)
1.การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง domain
(sc.mahidol.ac.th)
2. การพัฒนาสื่ อสังคมออนไลน์ (social network) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี web 2.0
3. การพัฒนาเว็บไซต์และสร้างคลังความรู ้หอ้ งสมุด
ดิจิทลั
4. การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ประจําปี 2554 ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิชาการ
1.การพัฒนางานประจําสู่งานวิจยั ของบุคลากร ทําวิจยั
สถาบัน เขียนบทความทัว่ ไป บทความเชิงวิชาการ คู่มือ
ปฏิบตั ิงาน คู่มือประกอบการสอนและฝึ กอบรม
2.การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพของ
บุคลากรให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
ทั้งปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก

Administrative Strategy
5. ประสานความหลากหลาย
(Harmony in Diversity)

-4-

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการปฏิบัตงิ านของ งานสารสนเทศและห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข


สถิตินบั ถึง 10 ส.ค. 53



เป้ าหมาย สิ้ นสุ ด 31 ส.ค. 54

ข้ อตกลง / ตัวชี้วัด
ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
จํานวนสมาชิกของห้องสมุด
จํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การห้องสมุด
จํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การเว็บไซต์หอ้ งสมุด
จํานวนหนังสื อที่จดั ซื้ อ/จัดหาเข้าห้องสมุด และ
ออกให้บริ การ
สถิติการใช้หนังสื อ (ยืมออกและใช้ในห้องสมุด)
จํานวนวารสารฉบับพิมพ์ที่จดั ซื้ อ/จัดหาเข้า
ห้องสมุด และออกให้บริ การ
สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ (ยืมออกและใช้ใน
ห้องสมุด)
บริ การตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
บริ การสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดทัว่ ประเทศ
รับฝากจําหน่ายหนังสื อใหม่และหนังสื อมือสองแก่
อาจารย์และนักศึกษา
รับอภินนั ทนาการหนังสื อจากหน่วยงานหรื อผู้
บริ จาค
บริ จาคหนังสื อให้โรงเรี ยน ห้องสมุดหรื อ
หน่วยงานที่ขาดแคลน
รับอภินนั ทนาการวารสารจากหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ หรื อมีผบู ้ ริ จาค
บริ จาควารสารให้แก่โรงเรี ยน หรื อห้องสมุดอื่นๆ

2552
ผลการ
ดําเนินงาน

ปี งบประมาณ
2553
เป้ าหมาย

2554

ผลการ
ดําเนินงาน *

เป้ าหมาย 

2,983 ราย
255,733 ราย
976,507ครั้ง

3,000 ราย
259,685 ราย
1,000,000 ครั้ง

1,230 เล่ม

1,290 เล่ม

1,273 เล่ม

1,300 เล่ม

42,800 ครั้ง

43,500ครั้ง

41,779 เล่ม

42,850 เล่ม

2,244 ฉบับ

2,489 ฉบับ

1,842 ฉบับ

2,000 ฉบับ

10,800 ครั้ง

11,000 ครั้ง

7,032 ครั้ง

7,100 ครั้ง

5,362 ครั้ง
840 บทความ

5,775 ครั้ง
910 บทความ

350 เล่ม

450 เล่ม

398 เล่ม

400 เล่ม

1,509 เล่ม

1,915 เล่ม

1,557 เล่ม

1,600 เล่ม

3,800 เล่ม

4,050 เล่ม

5,333 เล่ม

5,500 เล่ม

1,066 เล่ม

1,700 เล่ม

1,632 เล่ม

1,800 เล่ม

1,098 เล่ม

2,037 เล่ม

1,075 เล่ม

1,800 เล่ม

410 รายการ

360 รายการ

380 รายการ

หน่ วยสารสนเทศงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
จํานวนผลงานวิจยั ระดับนานาชาติของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ใน
393 รายการ
รู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จํานวนเว็บเพจบนเว็บไซต์ต่างๆ ภายในคณะฯ
28,480 เว็บเพจ
(version ไทยและอังกฤษ)
จํานวน Page Views ของเว็บไซต์คณะ
1,303,181
วิทยาศาสตร์ ทั้งไทยและอังกฤษ (วัดด้วยระบบ
PageViews
TrueHits)

30,100 เว็บเพจ
1,490,000
PageViews

3,199 ราย
3,000 ราย
231,979 ราย 240,000 ราย
936,166 ครั้ง 1,000,000 ครั้ง

4,046 ครั้ง
5,000 ครั้ง
562 บทความ 600 บทความ

35,405 เว็บเพจ 36,000 เว็บเพจ
2,187,113
PageViews

2,000,000
PageViews
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จํานวน Page Views ของเว็บไซต์หอ้ งสมุดสตางค์
มงคลสุ ข (วัดด้วยระบบ TrueHits)
จํานวนรายชื่อ URL ของวารสาร e-journals
ที่ให้บริ การบนเว็บไซต์หอ้ งสมุดสตางค์
สถิติการ Download บทความ full-text ของ
e-journals สาขาเคมีและฟิ สิ กส์ ที่บอกรับด้วย
งบประมาณคณะฯ (HTML+PDFs)
- ACS
- RSC
- AIP/APS
- IOP

2552
ผลการ
ดําเนินงาน
976,507
PageViews

ปี งบประมาณ
2553

2554
เป้ าหมาย 

1,000,000
PageViews

ผลการ
ดําเนินงาน *
936,166
PageViews

6,076 ชื่อ

6,100 ชื่อ

6,668 ชื่อ

6,800 ชื่อ

93,599 ไฟล์

98,380 ไฟล์

94,231 ไฟล์

95,000 ไฟล์

59,554 ไฟล์
10,522 ไฟล์
13,001 ไฟล์
10,522 ไฟล์

62,000 ไฟล์
10,900 ไฟล์
14,500 ไฟล์
10,980 ไฟล์

67,378 ไฟล์
9,682 ไฟล์ ***
7,132 ไฟล์
10,039 ไฟล์

67,500 ไฟล์
10,600 ไฟล์
8,000 ไฟล์
10,100 ไฟล์

83 GB

85 GB

85 GB

86 GB

370 ไฟล์

390 ไฟล์

394 ไฟล์

400 ไฟล์

9 รายการ /
22 ครั้ง /
694 ราย

9 รายการ /
24 ครั้ง /
700 ราย

14 รายการ /
28 ครั้ง /
710 ราย

15 รายการ /
28 ครั้ง /
720 ราย

63 ครั้ง /
2,401 ราย

60 ครั้ง /
2,500 ราย

76 ครั้ง /
2,693 ราย

80 ครั้ง /
2,700 ราย

164 ครั้ง /
2,521 ราย

195 ครั้ง /
2,600 ราย

136 ครั้ง /
2,897 ราย

150 ครั้ง /
2,900 ราย

เป้ าหมาย

1,000,000
PageViews

*** เดือนต.ค.-พ.ย. 52 RSC Publishing ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บสถิติ
หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
จํานวนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล HTML Files,
Rich Files, Media Files ต่างๆ บนเครื่ องแม่ข่าย
Web Server ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งดูแล
บํารุ งรักษา และรักษาความปลอดภัย
ไฟล์สื่อ (Media Files) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(PDF, e-books) ที่ผลิตและเผยแพร่ บนเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และเว็บไซต์หน่วยงาน
จํานวนกิจกรรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและ
การศึกษาวิจยั สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
สถิติการให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ใน
การจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประชุม อบรม
สัมมนา และใช้ในการเรี ยนการสอน
รายวิชาต่างๆ
สถิติการให้บริ การห้องเอนกประสงค์ P113, P115
สําหรับกิจกรรมนักศึกษา อ่านหนังสื อ และ
ทบทวน บทเรี ยนเป็ นกลุ่ม จัดสัมมนา และ Video
Conference

-6-
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บริการทางวิชาการสู่ สังคม และกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ
สถิติการเป็ นวิทยากรสอน บรรยาย และฝึ กอบรม
ทางวิชาการด้านสารสนเทศทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร (ในสถานที่)
บุคลากรของหน่วยงานได้รับเชิญเป็ นวิทยากรไป
บรรยาย และให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศ
(นอกสถานที่)
คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ นักศึกษา ที่เข้าเยีย่ ม
ชมกิจการห้องสมุด และศึกษาดูงานด้านการ
บริ หารงาน การบริ การห้องสมุด KM และ
สารสนเทศงานวิจยั ฯลฯ (ไม่รวม Openhouse)
จัดประชุม สัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยาย เพื่อ
พัฒนาความรู้ทางด้านห้องสมุด สารสนเทศ และ
ไอที สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมความร่ วมมือระหว่างศูนย์รับบริ จาค
หนังสื อฯกับห้องสมุด โรงเรี ยน สํานักพิมพ์ และ
หน่วยงานทัว่ ประเทศในการบริ จาค /ขอรับบริ จาค
เพื่อกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านและสาธารณกุศล
การบริหารทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพของ
บุคลากร(ผ่านการอบรม ได้รับวุฒิบตั ร ปรับ
ระดับหรื อ กําลังศึกษาต่อ ป.โท-เอก)
ส่ งบุคลากรไปเข้ารับฟังการบรรยาย อบรม ประชุม
สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินงาน
(รวมค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร / งบประมาณมาจาก
แหล่งอื่นด้วย เช่น PERCH, บัณฑิตวิทยาลัย)
รายได้จากการบริ การวิชาการและกิจกรรมบุ๊คแฟร์

2552
ผลการ
ดําเนินงาน

ปี งบประมาณ
2553

2554

เป้ าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน *

เป้ าหมาย 

20 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 971 ราย

22 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 1,050 ราย

32 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 852 ราย

33 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 900 ราย

9 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 660 ราย

10 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 700 ราย

10 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 740 ราย

10 ครั้ง /
ผูฟ้ ัง 750 ราย

15 ครั้ง /
200 ราย

17 ครั้ง /
300 ราย

12 ครั้ง
/ 195 ราย

15 ครั้ง /
200 ราย

8 ครั้ง/
310 ราย

10 ครั้ง /
420 ราย

5 ครั้ง /
395 ราย

6 ครั้ง /
400 ราย

-

-

10 แห่ง

15 แห่ง

7

7

7

7

42 ครั้ง /
103 ราย

50 ครั้ง /
150 ราย

62 ครั้ง /
181 ราย

65 ครั้ง /
190 ราย

22,116,773
บาท

22,000,000
บาท

18,269,850
บาท

22,000,000
บาท

121,437 บาท

125,000 บาท

125,276 บาท

128,000 บาท

ลงนาม ………………………………………..
( นางรุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกุล )
ตําแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
วันที่
10 สิ งหาคม 2553

ลงนาม ……………………………………….
( ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุ ข )
ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วันที่
……………………..

