
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) 
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ความเป็นมาของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 

1.1. ประวัติความเป็นมา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อต้ังห้องสมุดของคณะฯเป็นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ.  

2501 โดยขณะนั้นเป็น "ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 เม่ือ
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัด
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ห้องสมุดจึงเปลี่ยนฐานะจากห้องสมุดของโรงเรียนฯ เป็น "ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" สถานท่ีต้ังของห้องสมุด เดิมอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ถนนศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นที่ต้ังของคณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน 

เม่ือคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ายจากที่ต้ังเดิม มายังถนนพระรามท่ี 6 ห้องสมุดได้ย้าย 
มายังสถานท่ีใหม่ โดยอยู่ท่ีช้ัน 2 และ 3 ของตึกฟิสิกส์ และได้เริ่มเปิดดําเนินการเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2511 ซ่ึงเป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์ เปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 2 
มีนาคม 2512 ห้องสมุดจึงใช้ช่ือว่า "ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล" และ
เปลี่ยนช่ือเป็น "ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์" พร้อมกับการเปลี่ยนช่ือของคณะ เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2512 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2519 ประชุมคณบดีได้มีมติให้ใช้ช่ือห้องสมุดว่า "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข" เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกผู้ก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ 

ต่อมา เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2529 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยกฐานะ กองห้องสมุด สังกัด 
สํานักงานอธิการบดี ขึ้นเป็นสํานักหอสมุด และมีคําสั่งให้โอนย้ายหอ้งสมุดคณะ/สถาบันต่างๆ มาอยู่
ภายใต้สงักัดสํานักหอสมุดด้วย ดังนั้น สํานักหอสมุดจึงได้ทําการโอนย้ายข้าราชการทั้งหมดของห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข ไปขึ้นกับสํานักหอสมุด รวมทั้งย้ายบุคลากรจํานวนหนึ่งไปปฏิบัติงาน ณ สํานักหอสมุด 
ศาลายา ต้ังแต่นั้นมา ห้องสมุดสตางค ์ มงคลสุข จึงมีฐานะเป็นห้องสมุดสาขาของสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัมหิดล แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร ์ ใน
การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังวัสดุสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ สวัสดิการและเงินช่วยเหลือบุคลากร อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 17 ปี 

และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2546 ในสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ดํารงตําแหน่ง 
อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายของสํานักหอสมุด ได้มีมติให้คณะสามารถดําเนินการบริหารงานห้องสมุดได้เอง 
ด้วยมติดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีความพร้อม จึงขออนุมัติเข้าบริหารงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
และขอรับบุคลากรห้องสมุดบางส่วน ท่ีมีความประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 



โอนย้ายมาสังกัดสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้เริ่มดําเนินการได้ ต้ังแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2546 เป็นต้นไป 
1.2. วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันนําแห่งหน่ึงของอาเซียน 
1.3. พันธกิจ 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2.2. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2.3. จัดหาและรวบรวมหนังสือตําราวิชาการท่ีเป็นผลงานของอาจารย์และบคุลากรคณะวิทยาศาสตร์

มหิดลที่เป็นประโยชน์แก่การเรียน การสอนและการวิจัยของคณะ 
2.4. วางแผนและควบคุมการใช้งานงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในวงเงินทีไ่ด้รับการ

จัดสรร 

3. ผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1. บรรณารักษ์ผู้รบัผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ)
3.2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

4. วิธีการจัดหา
4.1. การจัดซ้ือ

4.1.1. ผู้มีสิทธิในการเสนอซ้ือ ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.1.2. การเสนอซ้ือ สามารถเสนอดําเนินการได้ ดังน้ี 
 เสนอซ้ือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด (https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookreq/) 

หรือดําเนินการแบบฟอร์มเสนอซ้ือหนังสือท่ีห้องสมุด
 จัดทําบันทึกข้อความเสนอซ้ือ หรือ อีเมล์ มายังห้องสมดุ
 คัดเลือกจากงานมหิดล พญาไทบุ๊คแฟร์  กิจกรรม Book Shopping Day หรือกิจกรรม 

Mini Bookfair ประจาํปีที่ห้องสมดุจัด



 คัดเลือกจากเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์หรือร้านหนังสือ รวมถึงหนังสือทีร้่านค้านํามาเสนอ
คัดเลือก

4.2 การได้รับอภินันทนาการ/ขอรับบริจาค 
หนังสือที่ได้รับอภินันทนาการ/ขอรับบริจาค จะเป็นหนังสือท่ีจัดพิมพ์และเผยแพร่โดย หน่วยงาน 

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก รวมถึงสิง่พิมพ์ที่มีผู้แสดงความจํานงค ์
มอบให้ห้องสมุด 

ช่องทางในการได้รับสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี ้
 ผู้แต่ง ผู้จัดพิมพ์ หรือผู้เผยแพร่มอบให้แก่ห้องสมุด ทางไปรษณีย์หรือนํามามอบให้ด้วย

ตนเอง
 ห้องสมุดติดต่อขอรับบริจาคจากผู้แต่ง ผู้จัดพิมพ์ หรือผู้เผยแพร่
 คัดเลือกจากหนังสือที่มีผู้บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์

มงคลสุข
การได้รับอภินันทนาการหรือขอรับบริจาค จะต้องไม่มีเงื่อนไขในการได้รับอภินันทนาการหรือขอรับ

บริจาคใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้บรจิาคมอบให้ห้องสมุด โดยมีเงื่อนไข จะต้องมีการพิจารณาโดย คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดทุกครัง้ 

5. แหล่งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
5.1. งบประมาณประจําปีที่ได้รับการจัดสรรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.2. งบรายได้จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

6. เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ
การคัดเลือกตําราวิชาการและหนงัสืออ่านทั่วไปเข้าห้องสมุด จะมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการคัดเลอืก

โดยใช้เกณฑ์ ดังน้ี 
6.1 ครอบคลุมและมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอน การวิจัยของคณะฯ 
6.2 การจัดซ้ือทรัพยากรต้องมีสัดส่วนท่ีสมดุลกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และหากมีงบประมาณ 

จํากัด ผู้เสนอซ้ือจะต้องผู้เรียงลําดับความสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณา 
6.3 สามารถสนองตอบและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
6.4 เน้ือหาที่เหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา เป็นประโยชน์ ให้ความบันเทิงในเชิงสร้างสรรคแ์ก่ 

ผู้ใช้บริการและไม่ขัดต่อจารีตประเพณีของสังคม 
6.5 คัดเลือกตําราวิชาการและหนงัสืออ่านทั่วไปท่ีเป็นฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุดเท่านั้น 
6.6 ผู้ที่แต่งตําราวิชาการและหนังสืออ่านทั่วไปน้ัน จะต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญ และมีช่ือเสียงเป็นที ่

ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 



6.7 การจัดหาต้อง ไม่ซํ้าซ้อน กับห้องสมุดอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย หรือซํ้าซ้อนกับรายการในฐานข้อมูล 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่มีการบอกรับ ยกเว้น กรณีที่เป็นตําราวิชาการและหนังสืออ่าน
ทั่วไปท่ีมีความต้องการใช้หรือควรมีไว้ที่ห้องสมุด จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นกรณีๆไป 

6.8 รูปเล่มมีสภาพสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การให้บริการ ดังนี้  
6.8.1 เป็นตัวเล่มจริง ไม่ใช่ตัวเล่มท่ีถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 
6.8.2 ภายในตัวเล่มไม่มีรอยขีดเขียน การเน้นข้อความ หรือการขีดเส้นใต้ 
6.8.3 สภาพปกสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด ชํารุด 
6.8.4 กระดาษไม่เหลืองกรอบ 
6.8.5 ไม่มีเขื้อราหรือมีความเปียกช้ืน 

6.9 จํานวนเล่ม (Copy) ที่ควรมีในห้องสมุด จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากปริมาณการใช้ของฉบับพิมพ์ 
(Edition) ที่มีก่อนหน้านั้น หรือ พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาหรือการเสนอแนะของอาจารย์ประจํา
รายวิชาน้ันๆ 
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