งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
เป็นงานในสังกัดสํานักงานคณบดี มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการ โดย การรวบรวม สร้าง จัดเก็บ
ค้นคืน เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการ ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะมุง่ พัฒนาและ
ให้บริการสารสนเทศทางวิชาการในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของอาจารย์นักศึกษา และบุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบริการสารสนเทศสูส่ ังคม งานสารสนเทศฯ ปัจจุบันมีบุคลากรประจํา จํานวน 22 อัตรา ประกอบด้วย 5
หน่วย คือ
1) หน่วยทรัพยากรห้องสมุด (สถานทีต่ ั้ง: ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์)
- จัดซื้อ จัดหา พัฒนา และบํารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
- บันทึกรายการหนังสือ บนระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัตขิ องมหาวิทยาลัยมหิดล
- ให้บริการยืมคืนทรัพยากรของห้องสมุด บริการยืมระหว่างห้องสมุดทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัย
- ให้บริการนักศึกษา และผู้อ่านภายในห้องสมุด
- แนะนําหนังสือมาใหม ่ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดและสื่อสังคมออนไลน ์บล็อก และ Facebook
- จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอ่าน และโครงการแบ่งปันความรูส้ ู่สังคม เช่น ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ร้านฝาก
จําหน่ายหนังสือ งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร ์งานมินิบุ๊คแฟร ์เป็นต้น
2) หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (สถานที่ตงั้ : ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)
- จัดซื้อ จัดหา พัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
- บันทึกรายการวารสาร บนระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัตขิ องมหาวิทยาลัยมหิดล
- บริการช่วยการค้นคว้าวิจัย (Research Help Desk) บริการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการผ่านอินเทอร์เน็ต
- แนะนําวารสารและนิตยสารมาใหม ่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์เว็บบล็อก และ Facebook
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บทความจากวารสาร เช่น บริการ Article Express, Magazine Delivery, และ
บริการสําเนาบทความระหว่างห้องสมุด ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
3) หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (สถานทีต่ ั้ง: ชั้น 5 ห้อง K527 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
- บริการสารสนเทศงานวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของวารสารและคุณภาพผลงานวิจัย
- สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย จัดทําคลังข้อมูลทําเนียบ
คณาจารย์และผลงานวิจัยของคณะฯ เพื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
- สอนและฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย ประกอบหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- ออกแบบ พัฒนาและดูแลเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร ์
- พัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์
4) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (สถานทีต่ ั้ง: ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์)
- สอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ Information & Computer Literacy ให้แก่นกั ศึกษา

และบุคลากร
- จัดกิจกรรม KM ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) “ชมรมผู้ใช้ไอที”
- ให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค สําหรับผู้ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ (IT Help Desk)
- ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บ
- ผลิตไฟล์มัลติมีเดียและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บนเว็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทางด้านไอที และเครือข่ายผูด้ ูแลเว็บไซต์ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
5) หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (สถานที่ตั้ง: ห้อง P302 ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์) ดําเนินการต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4
- จัดหา เก็บรักษา และจัดแสดงวัตถุจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
- ประสานงานและดําเนินงานให้สอดคล้องกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
- สร้างฐานข้อมูลคลังความรู้จดหมายเหตุของคณะวิทยาศาสตร์
- ดําเนินงานโครงการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําของอาเซียน
พันธกิจ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติการ (ในปีงบประมาณ 2556)
โครงการสําคัญระดับหน่วยงาน**
 โครงการใหม่ จํานวน.......6.......โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. โครงการพัฒนาระบบ
สืบค้นและวิเคราะห์
สารสนเทศผลงานวิจัย
ของคณะวิทยาศาสตร์
(MUSC e-publication)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
2. โครงการบริหารความเสี่ยง
ของเครื่องแม่ข่าย (Web
Server) ของคณะ
วิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
3. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ฝึกอบรม ICT Literacy
ยุทธศาสตร์ที่ 8
4. โครงการปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายในห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหอเกียรติยศ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

งบประมาณ
(จํานวนเงินและแหล่งเงิน)
50,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

ระยะเวลา
1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

เป้าหมาย ปี 2556
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
- ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 95%

หมายเหตุ ขอทุนวิจัย R2R
1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

900,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- ใช้เวลาการกู้ระบบคืนไม่เกิน 30
นาที

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

980,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- จํานวนรายวิชาที่ขอใช้สําหรับการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
ฝึกอบรม อย่างน้อย 5 รายวิชา

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

75,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 จุด

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

300,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 95%
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ความสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
6. โครงการ “ส่งมอบความรู้
เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน”

งบประมาณ
(จํานวนเงินและแหล่งเงิน)
-

เป้าหมาย ปี 2556
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
- จํานวนโรงเรียน/หน่วยงานที่
ขอรับบริจาคหนังสือและวารสาร
อย่างน้อย 10 แห่ง

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

งบประมาณ
(จํานวนเงินและแหล่งเงิน)
15,000,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

เป้าหมาย ปี 2556
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 ใน
5 ระดับ

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

1,800,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 ใน
5 ระดับ

1 ต.ค. 55 –
1 มี.ค 56

110,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3 ใน 5 ระดับ

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3 ใน 5 ระดับ

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 ใน
5 ระดับ

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 95%

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 95%

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 95%

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

-

- วัตถุจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ ภาพถ่าย และเอกสารเชิงอนุรักษ์ที่จัดหา

ระยะเวลา
1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

 โครงการต่อเนือ่ ง จํานวน.....11.........โครงการ
ความสอดคล้องกับ
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวารสารและ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสือและ
ตําราวิชาการ ประจําปี
2556
ยุทธศาสตร์ที่ 2
3. โครงการจัดงาน
มหกรรมหนังสือ มหิดลพญาไท บุ๊คแฟร์ 2556
ยุทธศาสตร์ที่ 2
4. โครงการส่งเสริมการ
ให้บริการเชิงรุก
กิจกรรม“Mini Book
Fair in Stang
Mongkolsuk Library”
ยุทธศาสตร์ที่ 3
5. โครงการสํารวจ
“Stang Mongkolsuk
Library Customer
Satisfaction Survey
2012”
ยุทธศาสตร์ที่ 1
6. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญคณะ
วิทยาศาสตร์ (MUSC
Expertise)
ยุทธศาสตร์ที่ 6
7. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
8. โครงการพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์งานสารสนเทศ
และห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5
9. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงคลังความรู้

ระยะเวลา
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ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 9

ชื่อโครงการ
จดหมายเหตุคณะ
วิทยาศาสตร์
10. โครงการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพด้าน
สารสนเทศ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(จํานวนเงินและแหล่งเงิน)

เป้าหมาย ปี 2556
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
รวบรวม จัดเก็บ จํานวน 300 ชิ้น

1 ต.ค. 55 –
1 ก.ย. 56

50,000 บาท
(เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม/
ฝึกอบรม / สัมมนา/ ดูงาน /
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ไม่น้อย
กว่า 20%

หมายเหตุ
** โครงการสําคัญระดับงาน ขอให้แนบรายละเอียดโครงการด้วย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ข้อตกลงตาม Corporate KPI

หน่วยนับ

ปี 2556
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ผลการ
ปี 2557
ปี 2554
ปี 2555 เป้าหมาย ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 1 Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
1. Research Index
จํานวนผลงานตีพิมพ์
1.1
เรื่อง
(งานสารสนเทศฯ / ภาควิชา)
174
135
 ผลงานที่เป็นนักวิจัยหลัก
395
310
 ผลงานรวม
11549/
8978/
การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5
1.2
ครั้ง/เรื่อง
1629
1697
ปี* (งานสารสนเทศฯ)
(7.09)
(5.29)
จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอต่อองค์กรให้ทุน
ต่างประเทศ และโครงการวิจั ยที่ ได้ รับ การ
1.3
เรื่อง
สนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
(งานวิจัย / ภาควิชา)
จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ หรื อ
1.4 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย
เรื่อง
(งานวิจัย / ภาควิชา)
 ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้
 ผลงานวิ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบาย
ยุทธศาสตร์ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. Education Index
2.1 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านทํ า /ศึ ก ษาต่ อ ร้อยละ
4

150
390
8450/
1690
(5)

150
390
8450/
1690
(5)

ข้อตกลงตาม Corporate KPI

หน่วยนับ

ปี 2556
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ผลการ
ปี 2557
เป้
า
หมาย
ปี 2554
ปี 2555
ดําเนินงาน

และ/หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายใน 6 เดือน
 ระดับปริญญาตรี (งานการศึกษา /
ภาควิชา)
 ระดับปริญญาโท
(บัณฑิตวิทยาลัย / ภาควิชา)
 ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า
(บัณฑิตวิทยาลัย / ภาควิชา)
การประเมินบัณฑิตมหิดลตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ หลังการทํางาน 2 ปี โดยผู้ใช้
2.2 บัณฑิต ได้ระดับความพึงพอใจ
ระดับ
(ระดับปริญญาตรี : งานการศึกษา / ระดับ
ปริญญาโท-เอก : งานแพทยศาสตร์ฯ)
ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ หรื อ เป็ น ผู้ นํ า สู ง สุ ด ขององค์ ก ร
2.3 หลังจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว 20 ปี (งาน ร้อยละ
การศึ ก ษา / งานประชาสั ม พั น ธ์ ฯ /
ภาควิชา)
ยุทธศาสตร์ 3 Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
3. Services Index
จํานวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการบริการระดับชาติหรือ
ใบรับรอง/
3.1 นานาชาติ และ/หรือกิจกรรม Best Practice
กิจกรรม
เทียบเคียงระดับนานาชาติ (งานสารสนเทศฯ
/ ภาควิชา)
 จํานวนใบรับรอง
3
4
5
 จํานวนกิจกรรม
จํานวนแผนงาน/โครงการการบริการวิชาการ
ที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม และ
โครงการ
1
1
1
3.2
ผู้ด้อยโอกาส (งานประชาสัมพันธ์ฯ / งาน
(ครั้ง)
(18)
(20)
(25)
สารสนเทศฯ / ภาควิชา)
สําหรับส่วนงานที่มีการให้บริการการรักษาพยาบาล
3.3 จํานวนผู้ป่วยใน
ราย
3.4 จํานวนผู้ป่วยนอก
ราย
5

3
1
(30 )

ข้อตกลงตาม Corporate KPI

หน่วยนับ

ปี 2556
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ผลการ
ปี 2557
เป้
า
หมาย
ปี 2554
ปี 2555
ดําเนินงาน

3.5 จํานวนเตียง
เตียง
3.6 อัตราการครองเตียง
ร้อยละ
3.7 จํานวนวันนอนเฉลี่ย
วัน
ยุทธศาสตร์ 4 Internationalization สร้างความเป็นสากล
4. International Index
จํานวนนักศึ กษาที่ มี ประสบการณ์ ทางวิชาการ/
4.1 วิชาชีพ ในต่างประเทศ (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์)
คน
(งานการศึกษา / งานแพทยศาสตร์ฯ / ภาควิชา)
จํานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา (หน่วย
4.2
คน
วิเทศฯ / ภาควิชา)
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 Resident/Fellow
จํ า นวนนักศึ ก ษาต่างชาติ แ ลกเปลี่ ย น
4.3 (มากกว่าหรือ = 4 สัปดาห์) (หน่วยวิเทศฯ /
คน
ภาควิชา)
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 Resident/Fellow
ร้อยละของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา/
4.4 Visiting Professor (มากกว่า 3 เดือน) ร้อยละ
(หน่วยวิเทศฯ / งานบริหารฯ / ภาควิชา)
ยุทธศาสตร์ 5 Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. Social Responsibility Index
ร้อยละของจํานวนนักศึกษาบรรลุ Core
5.1
ร้อยละ
Value ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของจํานวนบุคลากรบรรลุ Core
5.2
ร้อยละ
Value ของมหาวิทยาลัย
จํ า นวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งและมี
ความต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
5.3 ประเทศชาติ (มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความ โครงการ
เข้มแข็งต่อชุมชน) (งานประชาสัมพันธ์ฯ /
ภาควิชา)

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ
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ข้อตกลงตาม Corporate KPI

หน่วยนับ

ปี 2556
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ผลการ
ปี 2557
เป้
า
หมาย
ปี 2554
ปี 2555
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 6 ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
6. ICT Index
การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
ดํ า เนิ น การและบริ ห ารจั ด การพั น ธกิ จ หลั ก
และ ERP ที่ ถู ก ต้ อ ง สามารถรวบรวมและ
6.1
ร้อยละ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ
รายงานเป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร อย่างน้อย
80% ได้ ที่ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภายในเวลา
30 วัน
ยุทธศาสตร์ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย
7. ECO Index
7.1 อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง (งานบริหารฯ)
ร้อยละ
7.2 อัตราการใช้น้ําลดลง (งานบริหารฯ)
ร้อยละ
7.3 อัตราการใช้น้ํามันลดลง (งานบริหารฯ)
ร้อยละ
อั ต ราการใช้ ก ระดาษในสํ า นั ก งานลดลง
7.4
ร้อยละ
(งานคลังฯ / ภาควิชา)
ยุทธศาสตร์ 8 Management for Sustainability การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน
8. Management Index
มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน (ERM) ครบ
8.1
ร้อยละ
4 ด้าน (งานนโยบายฯ)
8.1.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
8.1.2 ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
8.1.3 ด้านการเงิน (Financial Risk)
ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/
8.1.4
ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance Risk)
8.2 คะแนนของส่วนงานที่ประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx คะแนน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ
8.3 จํานวนกิจกรรม KM/CoP
กิจกรรม
8.3.1 ด้านการศึกษา
8.3.2 ด้านการวิจัย
8.3.3 อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ 9 Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
9. Human Resource Index
9.1 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ร้อยละ
7

ข้อตกลงตาม Corporate KPI
(งานบริหารฯ / ภาควิชา)
ร้ อ ยละของศาสตราจารย์ ร วมกั บ รอง
9.2
ศาสตราจารย์ (งานบริหารฯ / ภาควิชา)
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
9.3 เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม
(งานบริหารฯ / ภาควิชา)
9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness

หน่วยนับ

ปี 2556
ผลการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ผลการ
ปี 2557
เป้
า
หมาย
ปี 2554
ปี 2555
ดําเนินงาน

ร้อยละ
ร้อยละ
บุคลากรทุกส่วนงานกรอกข้อมูล ตามแบบการวัดผลด้วย
เครื่องมือ Happinomiter มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลผล

คะแนน

หมายเหตุ * สืบค้นจาก Web of Science ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 (All document types)
ผู้ให้ข้อมูล .............................................................. โทร............................
(...................................................................)
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คําชี้แจงการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
การกรอกรายละเอียดข้อมูลตามข้อตกลงตาม Corporate KPI ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
1) การกรอกข้อมูลเป้าหมาย/ผลการดําเนินงานในแต่ละรายการตัวชี้วัด ขอให้ใช้ข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําอธิบายตัวชี้วัดตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แจ้งต่อผู้แทนส่วนงานในการประชุมการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 27 กันยายน 2555 ดังนี้
ข้อตกลงตาม Corporate KPI
ปีปฏิทิน
ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ
Research Excellence


(ผลงานตีพิมพ์การอ้างอิงเฉลี่ย)

Transformative Education
Healthcare & Services Excellence
Internationalization
Social Responsibility
ICT-based University
Harmony in Diversity
Management for Sustainability
Human Resource Excellence

(ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ปรับนโยบาย)







-








ลงนาม......................................................
(ศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ ใจเย็น)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ลงนาม..........................................................
(ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

................../................../..................

................../.................../..................
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ภาคผนวกที่ 1 : แผนปฏิบัติการโครงการใหม่
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ (MUSC e-publication)
หลักการและเหตุผล
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยสารสนเทศงานวิจยั ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสืบค้น
และวิเคราะห์สารสนเทศผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ (MUSC e-publication) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ อํานวยความสะดวกใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ทัง้ นี้ ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่โดยอาศัยข้อมูลผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของคณะที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/research/research.htm ซึ่งมีขอ้ มูลที่ถกู ต้องครบถ้วนอยู่แล้ว
วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5890-3
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
√

1. Research Excellence
2. Transformative Education
3. Healthcare & Services Excellence
4. Internationalization
5. Social Responsibility

6. ICT-based University
7. Harmony in Diversity
8. Management for Sustainability
9.Human Resource Excellence

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
( แผน )

เปอร์เซ็นต์

95

เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน
7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงินที่ได้รับ
50,000
50,000 บาท
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6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ปีงบฯ
2555
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ 2556
ม.ค.

ระยะที่1
จัดทําฐานข้อมูลและระบบค้นหา
พัฒนาเครื่องมือสําหรับตรวจสอบ
ความถูกต้องของฐานข้อมูล
ระยะที่ 2
กรอกข้อมูลผลงานวิจัยและจัดทํา
ฐานข้อมูลอาจารย์
ระยะที่ 3
ออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการ
รายงานประกันคุณภาพ

9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
ระยะที่1 จัดทําฐานข้อมูลและระบบค้นหา
1. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําระบบกรอกข้อมูล
3. จัดทําระบบสืบค้น
4. จัดทํารูปแบบรายงาน
5. พัฒนาเครื่องมือสําหรับตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล
ระยะที่ 2 กรอกข้อมูลผลงานวิจัยและจัดทําฐานข้อมูลอาจารย์
1. กรอกข้อมูลผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี
2. จัดทําฐานข้อมูลอาจารย์สําหรับอ้างอิงผลงานวิจัย
3. เปรียบเทียบผลงานวิจัยของอาจารย์รายบุคคล 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะที่ 3 ออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการรายงานประกันคุณภาพ
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ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 2 โครงการบริหารความเสี่ยงของเครื่องแม่ข่าย (Web Server) ของคณะวิทยาศาสตร์
หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีหน้าที่ดูแลและให้บริการพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต์ บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Web Server ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในปัจจุบันมีเว็บไซต์ทํางานอยู่บนเครื่อง
เป็นจํานวน 12 เว็บไซต์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ซึ่งทําให้มีความเสี่ยงด้านการเก็บข้อมูล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นไม่สามารถรองรับระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงของการหยุดชะงักของระบบ หรือปัญหาการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บ งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์จึงขออนุญาตจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล และซอฟท์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัด
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเป็นการป้องกันปัญหาข้างต้นดังที่กล่าวมา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มอี ายุใช้งาน
มากกว่า 5 ปี ซึง่ มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เพื่อรองรับการขยายตัวของจํานวนเว็บไซต์และป้องกันการหยุดชะงักของระบบ
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5725-27
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
1. Research Excellence
2. Transformative Education
3. Healthcare & Services Excellence
4. Internationalization
5. Social Responsibility

√

6. ICT-based University
7. Harmony in Diversity
8. Management for Sustainability
9.Human Resource Excellence

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

หน่วยนับ

6.1 ระยะเวลาของการกู้ระบบให้สามารถกลับมา
ดําเนินการได้
6.2 อุปกรณ์จัดเก็บพื้นที่สามารถรองรับการเข้าถึงได้
มากกว่า 1 เครื่อง
6.3 รองรับจํานวนการให้บริการเครื่องเสมือน (Guest
OS) ได้มากกว่าเดิม

นาที
เครื่อง
เครื่อง

ค่าเป้าหมาย
( แผน )
ไม่เกิน 10
นาที /ระบบ
4 เครื่อง /
อุปกรณ์
อย่างน้อย 6
เครื่อง
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เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

900,000 บาท
900,000 บาท

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1. ขออนุมัติหลักการและดําเนินการ
จัดหา
2. จัดทําแผนการและย้ายระบบ
(Migration)
3. ทดสอบ / ปรับปรุงระบบให้
ทํางานได้ถูกต้อง
4. ระบบพร้อมให้บริการ

9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
-
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ปีงบประมาณ 2555
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม ICT Literacy
หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีหน้าที่จดั อบรมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่ภาควิชาและหน่วยงานของคณะ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมประยุกต์ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในปัจจุบันมีอายุใช้งานเกิน
กว่า 5 ปี เริ่มมีปัญหาการเสื่อมสภาพและพบขีดจํากัดในการใช้งานการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ต้องใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขั้นสูง อาทิ Computational chemistry และ Computer simulation ในสาขา nanoscience
เพื่อให้การจัดอบรมและสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินต่อเนื่องโดยราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์จึงขออนุญาตจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์มาใช้ทดแทนเครื่องรุ่นเก่า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการมาทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพือ่ ให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกําลังการประมวลผลที่สูงขึ้น มีเสถียรภาพในการทํางานที่ต้องการกําลังการ
ประมวลผลสูง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยลง สามารถฝึกทดลอง
ทํางานที่มีการคํานวณที่ซับซ้อนมากขึ้น
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5725-27
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
1. Research Excellence
2. Transformative Education
3. Healthcare & Services Excellence
4. Internationalization
5. Social Responsibility

√

6. ICT-based University
7. Harmony in Diversity
8. Management for Sustainability
9.Human Resource Excellence

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

หน่วยนับ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลขั้นสูง

วิชา

ค่าเป้าหมาย
( แผน )
มากกว่า 5
วิชา / ปี
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เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย: บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

980,000
980,000

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ 2555
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติหลักการและดําเนินการ
จัดหา
2. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
1. จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทดแทนจํานวน 42 เครื่อง
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT Literacy สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้บริการวิชาการและพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันผู้ใช้ได้นําเอาอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (BYOD : Bring Your Own Device) เพื่อ
ใช้ในการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยายการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากพฤติกรรมการใช้งานดังกล่าว เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้และของหน่วยงาน งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงเห็นว่าควรเพิ่มกล้องวงจร
ปิดให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ และสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้เมือ่ เกิดฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการตรวจสอบประพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้
2. เพื่อให้การสามารถดูแลทรัพย์สินของผู้ใช้ ได้อย่างครอบคลุม
3. เพื่อใช้ในการดูแลทรัพทย์สินของคณะวิทยาศาสตร์
4. ใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5725-27
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
1. Research Excellence
2. Transformative Education
3. Healthcare & Services Excellence
4. Internationalization
5. Social Responsibility

√

6. ICT-based University
7. Harmony in Diversity
8. Management for Sustainability
9.Human Resource Excellence

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
( แผน )

จุด

10

16

เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย: บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

75,000
75,000 บาท

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1. ขออนุมัติหลักการและดําเนินการ
จัดหาอุปกรณ์
2. ดําเนินการติดตั้งสายนําสัญญาณ
และจุดติดตั้งของกล้อง โดย
หน่วยซ่อมบํารุง
3. ดําเนินการ ปรับ/แต่ง ระบบ
กล้องวงจรปิด
4. ประเมินผลการทํางาน

9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
-
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ปีงบประมาณ 2555
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
หลักการและเหตุผล
หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้จัดตัง้ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานและเชิดชูเกียรติ
คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 10 ท่าน ที่ได้รบั รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิสง่ เสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการถาวร ณ บริเวณชั้น 2 ของห้องสมุดสตางค์ มงคล
สุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มกี ารขยายพื้นทีจ่ ัดแสดง เนื่องด้วยมีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเพิม่ ขึ้น 1
ท่าน และในปีนี้ (พ.ศ. 2555) มีจํานวนเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน (รวมเป็น 12 ท่าน) จึงทําให้พื้นที่จดั แสดงไม่เพียงพอ อีกทั้งหอเกียรติยศฯ
มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่สําหรับจัดแสดงและชุดนิทรรศการให้เหมาะสมกับจํานวนผู้
ได้รับรางวัลและรองรับผู้ที่จะได้รับรางวัลในอนาคตประมาณ 2 ท่าน รวมทัง้ สิ้นจัดแสดงได้จาํ นวน 14 ท่าน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่
คณาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่คณะวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยังได้ทําการจัดแสดงประวัติและผลงานของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ของมูลนิธิสง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกจํานวน ๑๕ ท่าน ภายในพื้นที่เดียวกัน และในพื้นที่ใกล้เคียง
ได้จัดแสดงรางวัล / ภาพถ่าย ของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ทัง้ ภายในและนอกประเทศ รวมถึงรางวัลที่หน่วยงานและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในโอกาสต่างๆ อีกด้วย ซึง่ ชุดนิทรรศการบางส่วนเริ่มเสื่อมสภาพและชํารุด อีกทัง้ ต้องทําการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีความสวยงามและมีข้อมูลที่มันสมัยด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงพืน้ ที่จัดแสดงให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับจํานวนผู้ได้รับรางวัล
2. เพื่อปรับปรุงชุดนิทรรศการซึง่ เริ่มเสื่อมสภาพ อันประกอบไปด้วย ภาพถ่าย ข้อมูลประวัติ และคํานิยมเรื่องวิทยาศาสตร์และ
งานวิจัย
3. เพื่อเพิ่มชุดนิทรรศการให้เหมาะสมกับจํานวนของรางวัลที่จัดแสดง
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5890
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)
1. Research Excellence
6. ICT-based University
2. Transformative Education
7. Harmony in Diversity
3. Healthcare & Services Excellence
8. Management for Sustainability
4. Internationalization
9.Human Resource Excellence
√ 5. Social Responsibility
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
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6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ข้อมูลครบถ้วนมีความถูกต้อง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
( แผน )

เปอร์เซ็นต์

95

เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หน่วย: บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

300,000
300,000 บาท

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ 2555
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวมรวบ เรียงเรียงข้อมูล ถ่าย/อัด
ภาพ และจัดทําชุดนิทรรศการ
ต่างๆ
2. ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง
3. จัดแสดง

9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
1. ถ่าย / อัด ภาพนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 12 ท่าน ลงบนผืนผ้าไหม
2. ทํากรอบรูปนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จํานวน 12 กรอบ
3. ทําชุดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จํานวน 24 ชิ้น
4. ทําชุดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จํานวน 15 ชิ้น
5. จัดทําชุดนิทรรศการสําหรับหอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น
6. ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง (ขนาด 25 ตารางเมตร)
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โครงการที่ 6 โครงการ “ส่งมอบความรู้ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
หลักการและเหตุผล
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Communities) เป็นนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันหลายๆ ประเทศสมาชิกใน
อาเซียนต่างรับทราบและเตรียมพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอย่างแข็งขัน ซึ่งความรู้ด้านประชาคมอาเซียนก็เป็นสิ่งสําคัญ
ความรู้ที่กล่าวนั้นประกอบด้วยความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิก 1 ในอาเซียนที่จําเป็นต้องมีความรู้ในด้านประชาคมอาเซียนเช่นกัน ทางรัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย
กระตุ้นผลักดันในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ชาวไทยเกิดความพร้อม ดังนั้นโรงเรียน หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึง
ต่างพยายามส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ในบางแห่งอาจไม่สามารถส่งเสริมความรู้ได้เต็มที่ เนื่องด้วยข้อจํากัดบาง
ประการ เช่น งบประมาณ การห่างไกลความเจริญ การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ฯลฯ ดังนั้น ศูนย์รับบริจาคหนังสือและ
วารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียน
และชุมชนโดยการสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลน จึงมีความตระหนักถึงความต้องการของโรงเรียนและ
หน่วยงานเหล่านั้น จึงริเริ่มดําเนินโครงการ“ส่งมอบความรู้ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ด้วยการขอรับบริจาคหนังสือ และ
สื่อการศึกษาในการส่งเสริมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านอาเซียน เช่น หนังสือเกี่ยวกับการฝึกฝนด้านภาษา หนังสือเกี่ยวกับ
เรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ในอาเซียน หนังสือแนะนําการท่องเที่ยวในอาเซียน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสนองความต้องการ
แก่ผู้ขาดแคลนยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้าน Social Responsibility
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขอรับบริจาคหนังสือหรือ สื่อเสริมความรู้ด้านอาเซียน
2. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน หน่วยงานทีข่ าดแคลนหนังสือ
3. เพื่อส่งเสริมให้แก่โรงเรียน หน่วยงานให้ได้รบั ความรู้เกีย่ วกับอาเซียนเพิ่มขึน้ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
4. เพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้าน Social Responsibility
2. ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( √ ) โครงการใหม่
3. หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โทรศัพท์ติดต่อ 02-201-5717
4. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอให้ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร์ (1 โครงการต่อ 1 ยุทธศาสตร์)

√

1. Research Excellence
2. Transformative Education
3. Healthcare & Services Excellence
4. Internationalization
5. Social Responsibility

6. ICT-based University
7. Harmony in Diversity
8. Management for Sustainability
9.Human Resource Excellence

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556
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6. เป้าหมายผลผลิตและตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
( แผน )

6.1 จํานวนโรงเรียน หน่วยงานที่ขอรับบริจาคหนังสือ
และวารสาร
6.2 จํานวนหนังสือและวารสารที่บริจาค
6.3 ความพึงพอใจของโรงเรียน หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ

องค์กร

10 แห่ง

เล่ม
รายการ

2,000 เล่ม
3 ใน 5 ระดับ

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

เป้าหมายการดําเนินงาน
6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

หน่วย: บาท
แผนการใช้จ่าย

แหล่งเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ

7.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
7.2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7.3 เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
7.4 แหล่งเงินอื่นๆ (โปรดระบุ.............)
รวมทั้งสิ้น

6 เดือน
12 เดือน
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56)

-

8. แผนการดําเนินงาน
รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1. สํารวจกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานที่
ขาดแคลน หรือทําจดหมายแจ้งเข้ามา
ขอรับบริจาคหนังสือ
2. เขียนโครงการ และประชาสัมพันธ์
การขอรับบริจาคเพื่อช่วยโรงเรียน
หน่วยงาน
3. คัดแยกสิ่งพิมพ์หรือสื่อที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนําไปบริจาคต่อให้แก่โรงเรียน
หน่วยงาน
4. ส่งมอบหนังสือและสื่อให้แก่โรงเรียน
หน่วยงาน
5. ประเมินผลโครงการ
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9. รูปแบบของกิจกรรม / วิธกี ารดําเนินกิจกรรม (ถ้ามี)
เป็นการบริจาคหนังสือส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน โดยการขอรับบริจาคหนังสือ สื่อต่างๆ ที่ให้
ความรู้ หรือส่งเสริมความรู้เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยดําเนินการดังนี้
1. สํารวจกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานที่ขาดแคลน หรือทําจดหมายแจ้งเข้ามาขอรับบริจาคหนังสือ
2. ส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปของโปสเตอร์ และทางเว็บไซต์ของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข
3. ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคหนังสือ
4. คัดแยกหนังสือและบริจาคให้กับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ขาดแคลนหรือที่แจ้งทางจดหมายขอรับบริจาคมาที่ห้องสมุด
5. ประเมินผลโครงการ
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