
STANG LIBRARY KM คร้ังท่ี 25 ของงานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/KM.htm   
 
กิจกรรมเสวนาแบงปนความรูสูเพ่ือนรวมงาน (Morning Talk) หัวขอ "MY SUCCESS STORIES" 
วันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2554 โดย สมภพ แสนสมบูรณสุข 
 
ผลงานและส่ิงท่ีทําท่ีเปนความภาคภูมิใจ ในระยะเวลา 8 เดือนท่ีผานมา (ต.ค.54-พ.ค.54) มีดังนี ้
 

1.  Library User Survey 2010 เปนการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอบริการของหองสมุดประจําป 
โดยใชมาตรฐาน LibQual+ และจากผลการสํารวจความพึงพอใจในปนี้ หองสมุดก็มีผลการประเมิน
อยูในเกณฑดี โดยคะแนนเฉล่ียท่ีไดในแตละดานไดคะแนน 6 หรือ 7 จากคะแนน 9 ระดับ และเม่ือ
เทียบกับผลการสํารวจของปท่ีแลว (2009) พบวาสามารถรักษาระดับความพึงพอใจของผูใชไวได
ในระดับเดิม 
 

 
2. ศูนยรับบริจาคหนังสือ หองสมุดสตางค มงคลสุข ผลงานของศูนยรับบริจาคหนังสือในชวง

ระหวางเดือน ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 ไดมีโอกาสเขารวมกับหนวยงานและโครงการ
ตางๆ ภายนอก เพ่ือรวมบริจาคท้ังหนังสือและส่ิงของตางๆ เพ่ือชวยหองสมุดและชนบทในพ้ืนท่ีท่ี
ขาดแคลน ดังนี ้

 เขารวมรับบริจาคหนังสือในงาน PTTRM Knowledge Fair 2010 ของบริษัท ปตท. 
บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร
สามัคคีประกันภัย นอรทพารค ถ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-oct53-1.htm) 
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 รวมกับสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทํา โครงการ
คายสัตวแพทยอาสาสัญจร มอบหนังสือแกโรงเรียนหลุงกุง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เม่ือ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2553 (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-nov53-5.htm) 

 รวมกับสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน) เพ่ือจัดทําโครงการคายอาสา
พัฒนาชนบท (คายกระปอง หมายเลข22) มอบหนังสือใหกับโรงเรียนบานดงยาง ต.ธาตุ 
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เม่ือวันท่ี 27พฤศจิกายน 2553 

 รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมบริจาคเส้ือกันหนาว ผาหม ตามโครงการ
อุนกาย อุนใจ น้ําใจไทยตานภัยหนาว ท่ีมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย สุขุมวิท 63 เม่ือ
วันท่ี 13 ธันวาคม 2553 (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-dec53-4.htm) 

 มอบหนังสือและวารสาร ใหแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2554 
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-jan54-2.htm) 

 รับมอบหนังสือสําหรับเด็กจํานวน 44 ช่ือ 939 เลม จาก บริษัท DHL จํากัด เพ่ือนําไป
บริจาคตอใหเด็กดอยโอกาสในโรงเรียนท่ีขาดแคลน มอบใหเม่ือ 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-feb54-8.htm) 

 รวมมือกับเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) มอบ ปฏิทิน สมุดบันทึก ของป 
2554 ใหบริษัทเผาทอง ทองเจือ และเพ่ือนจํากัด เพ่ือนําไปบริจาคให ครู-นักเรียน ท่ีขาด
แคลนในตางจังหวัด เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2554 
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/photo-mar54-8.htm) 

 มอบหนังสือใหกับหองสมุดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2554 (http://stang.sc.mahidol.ac.th/PDF/BookD54_2554.pdf) 

3. เขารวมอบรมในโครงการฝกภาษาอังกฤษ TOEIC รุนท่ี 1 ของคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 8 
มี.ค.-7 เม.ย. 54 และไดผานทดสอบจากศูนย Center for Professional Assessment (Thailand) 
เม่ือวันท่ี 3 พ.ค. 54 ดวยคะแนน 645/990 และจะไดเดินทางไปทัศนศึกษาท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย 

4. การปรับระบบงานในหนวยทรัพยากรหองสมุด มีการปรับระบบการทํางานภายในหนวย 
 ทรัพยากรหองสมุด เพ่ือปองกันความซํ้าซอนของหนังสือท่ีจัดซ้ือไมใหซํ้ากับหองสมุดอ่ืนใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 



         

          ระบบงานเดิม             ระบบงานใหม 

5. งานเปดรานนายอินทร เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 คณะวิทยาศาสตรไดมีพิธีเปดรานนาย
อินทร สาขาท่ี 174 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงแตเดิมนั้นคณะยังไมมีรานหนังสือ
ภายในคณะ แตก็มีเสียงเรียกรองจากนักศึกษาวาอยากมีรานหนังสือภายในคณะ ซ่ึงกอนท่ีจะมีการ
ตัดสินใจเลือกรานหนังสือท่ีจะมาเปดในคณะเปนรานนายอินทร ก็ไดมีการทําการสํารวจความ
ตองการรานหนังสือภายในคณะ ซ่ึงเปนการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนคณาจารยและ
บุคลากร รวมถึงนักศึกษา (จํานวน 407 คน) โดยหองสมุด เพ่ือดูความตองการของกลุมคนเหลานี้ 
จนไดผลสํารวจมาวาเปนรานนายอินทร ทางคณะจึงไดเร่ิมดําเนินการจนกระท่ังมีรานหนังสือนาย
อินทรสาขาดังกลาว 
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