
ข้อมูลเสนอขอเปลีย่นช่ือ หน่วย ภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

1. หลกัการ 
งานสารสนเทศและหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข ไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ มี

ฐานะเป็นงานหน่ึงในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาระบบพฒันาบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 7/2546 เม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2546 ผา่นท่ีประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 
2547 และผา่นท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 361 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2547  

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข ประกอบดว้ย 3 หน่วยงานย่อย คือ 1) 
หอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข 2) หน่วยสารสนเทศงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 3) หน่วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการศึกษา  

ภารกิจหลกัของงานสารสนเทศและหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข เป็นไปตามหลกัวิชาการดา้น
การจดัการสารสนเทศ (Information Management) กล่าวคือ ทาํหนา้ท่ีรวบรวม จดัเก็บ ผลิต คน้คืน 
และเผยแพร่สารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในจดัการ ทั้งน้ี เพื่อมุ่ง
พฒันาและให้บริการสารสนเทศทางวิชาการในทุกรูปแบบ เพื่อสนบัสนุนการเรียน การสอน และ
การวิจยัของอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) หอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข 
- พฒันาและบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนงัสือ วารสาร ทั้งใน

รูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
- บริการช่วยการคน้ควา้วิจยั (Research Help Desk) บริการสืบคน้สารสนเทศทางวิชาการ 

วารสารและฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
- สร้างคลงัความรู้ในรูปแบบหอ้งสมุดดิจิทลั และสร้างสงัคมออนไลน์กบัผูใ้ชบ้ริการโดย

ใชเ้ทคโนโลย ีLibrary 2.0 เช่น Wiki, Blog, Facebook, Twitter, Webboard 
- จดัเกบ็รักษาสารสนเทศและจดัแสดงในรูปแบบของจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑ ์
- จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน และโครงการแบ่งปันความรู้สู่สังคม (ศูนยรั์บบริจาค

หนงัสือหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข) และร้านจาํหน่ายหนงัสือหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข 
2) หน่วยสารสนเทศงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
- บริการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจของผูบ้ริหาร ตรวจสอบคุณภาพของ

วารสารและคุณภาพผลงานวิจยั 
- รวบรวม จดัเก็บ และวิเคราะห์ผลงานตีพิมพข์องอาจารยแ์ละนกัวิจยั จดัทาํคลงัขอ้มูล

ทาํเนียบคณาจารยแ์ละผลงานวิจยัของคณะฯ เพื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 



- ออกแบบ จัดทาํและดูแลเว็บไซต์เพื่อการบริการสารสนเทศ และประชาสัมพนัธ์
ผลงานวิจยัและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์  (ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี 3) 

- สอนและฝึกอบรมเทคนิคการสืบคน้ฐานขอ้มูลและสารสนเทศงานวิจยั ประกอบ
หลกัสูตรและรายวิชาต่างๆ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  

(ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี 1) 
3) หน่วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
- สอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทกัษะดา้นสารสนเทศและ

เทคโนโลยี (Information & Computer Literacy) ให้แก่นกัศึกษาและบุคลากร จดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบติั (CoPs) ท่ีมีช่ือว่า “ชมรมผูใ้ชไ้อทีมหิดล-
พญาไท” 

- ให้บริการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค สาํหรับผูใ้ชบ้ริการสืบคน้สารสนเทศ 
ในรูปแบบ IT Help Desk ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นไอที ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์  

- ควบคุมดูแลเคร่ืองแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภยัขอ้มูลเว็บ ผลิตไฟล์
มลัติมีเดียเพื่อเผยแพร่บนเว็บ ประสานงานกับเครือข่ายผูดู้แลเว็บไซต์ทั้ งของคณะ
วิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลยัมหิดล สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลย ีweb 2.0   (ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี 2) 

- ผลิตเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-books, e-magazine) และดาํเนินงานโครงการสาํนกัพิมพ์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-publishing)    (ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ี 1) 

  
งานสารสนเทศและหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข ในระยะ 7 ปีท่ีผา่นมา มีบุคลากรจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 21 ราย ปฏิบติังานแบบขา้มสายงาน ภายในหน่วยงานทั้ง 3 หน่วย (หน่ึงคนทาํมากกว่า 1 
หน่วยงาน) ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรบุคคลท่ี
จาํนวนจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 

2. เหตุผลและความจําเป็น 
หน่วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา หรือ หน่วย Multimedia Center ในสงักดังาน

สารสนเทศและห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข เดิมเป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข ซ่ึงทาํ
หน้าท่ีผลิตและให้บริการส่ือโสตทศันศึกษา ส่ือการเรียนการสอน ส่ือมลัติมีเดียเพื่อให้บริการแก่
อาจารยแ์ละนกัศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนการบริการเร่ือยมาตามยคุสมยั 
ในปัจจุบนัหน่วยดงักล่าวมีบุคลากรประจาํหน่วย เหลือจาํนวนเพียง 3 ราย และไม่มีผูใ้ดมีตาํแหน่ง
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา เน่ืองจากบุคลากรไดโ้อนยา้ยไปอยู่สํานักหอสมุดและหน่วยโสตทศัน



ศึกษาของคณะฯ จนหมด และไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทดแทนได้ อน่ึง บุคลากรภายใน
หน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั จาํนวน 3 ราย มีทกัษะและความชาํนาญงานดา้นเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมากกว่า โดยเฉพาะสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ (เป็นบุคลากรวิชาชีพ ตาํแหน่ง
นกัวิทยาศาสตร์ 2 ราย และนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ราย) อีกทั้งความตอ้งการและความนิยมของผู ้
มาติดต่อขอใชบ้ริการ ทาํใหภ้าระกิจเปล่ียนไปจากเดิม จากงานดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา มาเป็น
งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 

ดงันั้น เพื่อให้กิจกรรมการดาํเนินงานด้านสารสนเทศทางวิชาการทั้งหมดท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใชช่ื้อ
หน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัภาระกิจท่ีดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบนั และเพื่อให้โครงสร้างของการแบ่ง
หน่วยงานภายในสาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน จึงขอเสนอเปล่ียน
ช่ือหน่วยงาน จากเดิม “หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา” (ซ่ึงส่ือความหมายในทาง
เทคโนโลยทีางการศึกษา/โสตทศันศึกษา) มาเป็น “หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศทางวชิาการ”  ซ่ึงส่ือ
ความหมายวา่ เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและปฏิบติังานดา้นเทคโนโลย ีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ผลิต รวบรวม จดัเก็บ จดัทาํระบบ และเผยแพร่สารสนเทศทางวิชาการ ตามภาระกิจหลกัของงาน
สารสนเทศและหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข 

 

3. วตัถุประสงค์ 
เพื่อเสนอขอปรับเปล่ียนช่ือ หน่วยเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา เป็น หน่วย

เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ  (Academic Information Technology)  หรือเรียกโดยยอ่ว่า 
หน่วยไอทีวิชาการ ทั้งน้ี เพื่อใหช่ื้อของหน่วย สอดคลอ้งกบัภาระกิจท่ีดาํเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั และ
สามารถขยายงานไดต่้อไปในอนาคต   

 

4. ภารกจิหลกั/หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
เป็นภารกิจเดิมท่ีปฏิบัติมาแล้วอย่างต่อเน่ือง ดังนี ้
4.1 สอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลย ี(Information & Computer Literacy) ใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร จดักิจกรรมการ
จดัการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบติั (CoPs) “ชมรมผูใ้ชไ้อทีมหิดล-พญาไท”   
หวัขอ้ท่ีเคยจดัอบรมไปแลว้ ไดแ้ก่  
4.1.1 How EndNote can help you with your Research and Thesis   (จัดมาแล้ว 33 รุ่น) 
4.1.2 How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) (จัดมาแล้ว 2 รุ่น) 
4.1.3 Zotero : An Endnote alternative     (จัดมาแล้ว 4 รุ่น) 
4.1.4 การใชง้านโปรแกรม Turnitin – Plagiarism Prevention  (เร่ิมจัดรุ่นท่ี 1) 
4.1.5 การสร้าง Poster ผลงานวจิยั ดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop  (จัดมาแล้ว 11 รุ่น) 



4.1.6 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพดว้ยโปรแกรม Powerpoint (จัดมาแล้ว 4 รุ่น) 
4.1.7 การใชง้าน Facebook และ Twitter และเทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย (จัดมาแล้ว 2 รุ่น) 
4.1.8 การใชง้าน Blog by Wordpress     (เร่ิมจัดรุ่นท่ี 1) 
4.1.9 การจดัทาํเวบ็ไซตอ์ยา่งง่าย    (จัดมาแล้ว 2 รุ่น) 
4.1.10 เทคนิคการบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์    (จัดมาแล้ว 4 รุ่น) 
4.1.11 การติดต้ัง Windows และโปรแกรมสามญัประจาํเคร่ือง  (จัดมาแล้ว 5 รุ่น) 
4.1.12 เทคนิคการใชง้านโปรแกรม Excel   (เร่ิมจัดรุ่นท่ี 1) 

4.2 ใหบ้ริการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค (IT Help Desk) ทั้งเร่ืองของอุปกรณ์ เครือข่าย 
การติดตั้งและใชง้านโปรแกรม สาํหรับนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ริการสืบคน้สารสนเทศทางวิชาการ 
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้องทางด้านไอที  ทั้ งภายในและภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์  

4.3 ควบคุมดูแลเคร่ืองแม่ข่าย web server รักษาความปลอดภยัขอ้มูลเวบ็ ผลิตไฟลม์ลัติมีเดียเพื่อ
เผยแพร่บนเวบ็ ประสานงานดา้นเทคนิคกบัเครือข่ายผูดู้แลเวบ็ไซต์ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ 
และของมหาวิทยาลยัมหิดล สร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลย ี
web 2.0 (เวบ็ไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากผลการ
ประกวดเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํปี 2551-2552)    

4.4 ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-books, e-magazine) และดาํเนินงานโครงการสํานักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-publishing) เพื่อให้สอดคลอ้งรองรับกบันโยบายของมหาวิทยาลยั ในการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ  
ส่ิงพิมพท่ี์เคยปฏิบติังาน/ร่วมปฏิบติังาน ออกแบบ ให้คาํปรึกษาทางเทคนิค จดัรูปเล่ม กราฟิก บรรณาธิกร 
และ/หรือนาํตน้ฉบบัมาผลิตเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ และนาํออกเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่  

4.4.1 วทิยาศาสตร์เพ่ือการพฒันา : รวมบทความวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

4.4.2 รายงานประจาํปีงบประมาณ 2552 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
4.4.3 หนงัสือ เทิดพระนามมหิดล 
4.4.4 หนงัสือ "ตึกกลม" 
4.4.5 หนงัสือ 48 ปีคณะวทิยาศาสตร์ 
4.4.6 MUSC Magazine (ในรูปแบบ Flip e-magazine) 

 

5 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
เร่ิมใชช่ื้อ “หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศทางวิชาการ” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป 

 
 
 

6 สายการบังคบับัญชา/รูปแบบการดําเนินงาน  
(แผนผงัแนบทา้ย) 



 

7 งบประมาณ 
ใชง้บประมาณร่วมกบั งานสารสนเทศและหอ้งสมุดสตางค ์มงคลสุข 

 

8 ผู้ปฏบัิตงิาน 
8.1  นายสรวง อุดมวรภณัฑ ์  นกัวิทยาศาสตร์ 6 
8.2 นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล นกัวิทยาศาสตร์ 6 
8.3 นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน ์  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.4 นางศิริพร เพลินพนา  พนกังานพิมพดี์ดชั้น 1 

 
9 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

9.1 เพื่อใหช่ื้อของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัภาระกิจท่ีดาํเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั 
9.2 เพื่อใหโ้ครงสร้างของการแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีความ

เหมาะสมมากยิง่ข้ึน โดยไม่เกิดความซํ้าซอ้นกบัภาระงานของหน่วยงานอ่ืน 
9.3 เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้รงตามทกัษะ ประสบการณ์ และความถนดัของแต่ละ

บุคคล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สายการบังคบับัญชา/รูปแบบการดําเนินงาน 
 

คณบด ี
 

หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
นางรุจเรขา วทิยาวฑุฒิกลุ (นกัเอกสารสนเทศ ชาํนาญการ) 

 
 
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข           หน่วยสารสนเทศงานวจิัยทางวิทยาศาสตร์        หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศทางวชิาการ 
หวัหนา้หน่วยพฒันาและบริการหนงัสือ  หวัหนา้หน่วยสารสนเทศงานวจิยัฯ       หวัหนา้หน่วยมลัติมีเดีย (ชื่อตาํแหน่งเดิม) 
นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข (บรรณารักษ์)  นส. เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ  (นักเอกสารสนเทศ)    นายสรวง อุดมวรภัณฑ์ (นักวิทยาศาสตร์ 6) 
- นส. ศรีรมย ์คูลู้ ้                   (บรรณารักษ)์  - นส. นุชสรา บุญครอง  (นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ)  - นส. วรัษยา สุนทรศารทูล  (นกัวทิยาศาสตร์ 6) 
- นส. อาภาภรณ์ อจัฉริยสุชา (บรรณารักษ)์  - นส. ธนิษฐา ชุ่มปัก  (เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป)  - นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์  (นกัวชิาการคอมพิวเตอร์) 
- นส. มณัทนา สุนนัตา          (บรรณารักษ)์         - นางศิริพร เพลินพนา   (พนกังานพิมพด์ีดชั้น 1) 
- นส. บุญญาวดี พงษศ์ิลา      (ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุด 5) 
- นส. สุภร ผลโพธิ์   (ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุด) 
- นางภิรมย ์เหมือนแมน้   (พนกังานพิมพด์ีดชั้น 1) 
- นส. ดวงจิต ชาติชาลี  (คนงาน) 
หวัหนา้หน่วยพฒันาและบริการวารสาร 
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย  (บรรณารักษ์)              
- นส. สาวิตรี เตก็แดง  (บรรณารักษ)์         
- นส. ดวงพร โพธิ์บุตร  (ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุด) 
- นส. รัตน์ชนก ยอดพินิจ  (ผูป้ฏิบตัิงานหอ้งสมุด) 
- นส. สุภคัจิรา วงศก์ิจเจริญ  (เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป) 


