ข้ อมูลเสนอขอจัดตั้งหน่ วย ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“โครงการจัดตั้งหน่ วยจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ ”
สั งกัด งานสารสนเทศและห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข สํ านักงานคณบดี
1. หลักการ
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่ งเสริ มและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและส่ วนงานต่างๆ ให้มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ น
มรดกความทรงจํา เป็ นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและส่ วน
งาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างสมความภาคภูมิใจ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้ง
มายังส่ วนงานต่างๆ เพื่อให้ความสําคัญและร่ วมส่ งเสริ มการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ในระดับส่ วนงาน โดยให้ส่วนงานมีการพัฒนาดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และประสานงานกับงาน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของหอสมุดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และโครงการอื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้องในการพัฒนางานดังกล่าว เช่ น โครงการมรดกความทรงจําแห่ งมหาวิทยาลัยมหิ ดล ของ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็ นต้น (อ้างถึง หนังสื อที่ ศธ 0517.29/ว1025 ลงวันที่ 1
กันยายน 2553 เรื่ อง การพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
สําหรับคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดําเนิ นงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์บา้ งแล้ว โดย
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข ได้จดั ทําโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุ ข ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้พ้นื ที่บริ เวณชั้น 2 และ 3
ของตึกฟิ สิ กส์ ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข เป็ นที่จดั แสดงนิ ทรรศการถาวร และได้ดาํ เนินการ
จัด เก็ บ รวบรวมเอกสารเรื่ องราวประวัติ ศ าสตร์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปบ้า งเป็ นบางส่ ว น
นอกจากนั้น ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ยังมี การจัดทําในลักษณะของจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ ด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์หอยที่ภาควิชาชีววิทยา พิพิธภัณฑ์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ของหน่วย MDL
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Bio-Geo Path) ของภาควิชาชีววิทยา และการจัดเก็บภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด
ของคณะฯ ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ที่หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา (หน่วยโสตฯ)
2. เหตุผลและความจําเป็ น
เพื่ อ เป็ นการสนองนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย ในการพัฒ นาด้า นงานจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์ และเพื่อให้การดําเนิ นงานดังกล่าว เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัย จึงเห็ นความจําเป็ นในการจัดตั้งหน่ วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ที่มี
หน้าที่ดาํ เนิ นการโดยตรง และประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย ส่ วนงานอื่นๆ และประสานงานกับ
ภาควิชาหน่ วยงานอื่นๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเป็ นระบบ อนึ่ ง ในระยะ 6-7 ปี ที่ผา่ นมา
งานสารสนเทศฯ ได้จดั ทําพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุ ข โดยใช้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอื่นของห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุ ข มาช่วยดําเนิ นการ ด้วยมีศรัทธาในการจัดเก็บรวบรวมเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
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ของคณะฯ เพื่อประโยชน์และเป็ นแรงบันดาลใจต่อชนรุ่ นหลัง อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิงานที่ผา่ น
มาทําได้ไม่เต็มที่ เนื่ องจากขาดแคลนบุคลากรประจํา และขาดอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต่อการจัดเก็บและ
อนุ รักษ์ ดังนั้น หากมีการจัดตั้งหน่ วยงานอย่างเป็ นทางการ จะทําให้สามารถดําเนิ นการพัฒนางาน
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
- จัดตั้ง หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็ นหน่วยงานกลางที่ทาํ หน้าที่ประสานงานกับงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและ
คลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล คณะกรรมการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ภารกิจหลัก/หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
- ดําเนินงานรวบรวมและจัดเก็บ เอกสารและวัตถุสาํ คัญทางประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพเขียน สิ่ งของ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดทําเว็บไซต์และคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแปลง
เอกสารสิ่ งพิมพ์ เป็ นสื่ อดิจิทลั เพื่อการจัดเก็บและอนุรักษ์
- ประสานงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การรวบรวม จัดเก็บ และการอนุรักษ์เอกสาร วัสดุ
สิ่ งของต่างๆ และทํางานร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ
หน่วยงาน/ส่ วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่ มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็ นต้นไป
สายการบังคับบัญชา/รู ปแบบการดําเนินงาน (แผนผังแนบท้าย)
งบประมาณ
1. งบประมาณในการจัดซื้อเครื่ องสแกนหนังสื ออัตโนมัติดว้ ยระบบถ่ายภาพ เครื่ องแม่ข่ายในการ
จัดเก็บเอกสารดิจิทลั และเครื่ องแสดงนิทรรศการจอภาพแบบสัมผัส วงเงิน 2,000,000 บาท
2. งบประมาณในการบรรจุบุคลากร ตําแหน่งบรรณารักษ์หรื อภัณฑารักษ์ จํานวน 1 อัตรา
3. งบประมาณในการตกแต่งสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการถาวร วงเงิน 1,000,000 บาท
ผู้ปฏิบัตงิ าน
- นายอภิชยั อารยะเจริ ญชัย (บรรณารักษ์)
รักษาการหัวหน้าหน่วยฯ
- นางสาววรัษยา สุ นทรศารทูล (นักวิทยาศาสตร์ 6)
ช่วยปฏิบตั ิงานชัว่ คราว
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้าน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในระดับคณะฯ เพื่อประสานงานให้เป็ นไปตามนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัย

