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ประวัติ ละผลงาน
1. ชืไอ
2. วันกิด
3. ตําหนงบริหาร
4. สังกัด

ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล
20 กันยายน 2505
รองผูຌอํานวยการฝຆายพันธกิจพิศษ
ฝຆายทคนลยีสารสนทศหຌองสมุด
ละทคนลยีการศึกษางานทคนลยีการศึกษา
หอสมุดละคลังความรูຌมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาอก
ปริญญาท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ทคนลยีการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ทคนลยีการศึกษา)
การศึกษาบัณฑิต (ทคนลยีทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
กษตรศาสตร์

ปการศึกษาทีจไ บ
2556

ศิลปากร
ศรีนครินทรวิรฒ
ประสานมิตร

2546
2527

6. ประสบการณ์ดຌานการบริหารงาน ทีไสาํ คัญ
ลําดับทีไ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําหนงหนຌาทีไ
รองผูຌอาํ นวยฝຆายสืไอสารองค์กรละกิจกรรมพิศษ
ผูຌชว ยผูຌอาํ นวยการฝຆายประชาสัมพันธ์
หัวหนຌาฝຆาย/งาน ทคนลยีการศึกษา
คณะกรรมการบริหารประจําของสํานักหอสมุด ประภท ขຌาราชการ
คณะกรรมการบริหารประจําสวนงานหอสมุดละคลังความรูຌ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประภท พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการพลังงานหอสมุดละคลังความรูຌฯ
ลขานุการคณะกรรมการพัฒนา e-Learning มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูຌ ทนสวนงาน฿นการป็นคณะกรรมการอุทธรณ์รຌองทุกข์

ระยะวลา / ป พ.ศ.
2557- 2559
2549 – 2551
2545 – 2557
2547 - 2551
2553 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2549 – 2557
2551 , 2553
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ลําดับทีไ
9
10
11
12
13

14

ตําหนงหนຌาทีไ
ประธานคณะทํางานละกรรมการฝຆายทคนลยีการศึกษา
หຌองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ประธานคณะทํางาน พิธีปຂด- ปຂด ของการขงขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมขุนพลสืไอ ( Media Knights ) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการปรับปรุงดຌานกายภาพละสิไงวดลຌอม อาคาร
หอสมุดละคลังความรูຌมหาวิทยาลัยมหิดล
ทีปไ รึกษาของคณะกรรมการพัฒนาทคนลยีสารสนทศการสืไอสาร
ความสีไยง พืไอปรับปลีไยนพฤติกรรมการปງองกันรคละภัย
สุขภาพ กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการจຌางทีไปรึกษาออกบบอาคาร
หอสมุดละคลังความรูຌ (หง฿หม)

ระยะวลา / ป พ.ศ.
2548 – 2558
2553 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2552-2553
2559

2559

7. การศึกษาดูงาน ละฝຄกอบรม
ลําดับทีไ
สถานทีศไ กึ ษาดูงาน
1
มหาวิทยาลัยซล ( Seoul University)
2
มหาวิทยาลัยยอนซ ( Yonsei_university) ,
Digital Pavilion
3
มหาวิทยาลัยหงชาติสิงคปร์ (National University of
Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยทคนลยีนานยาง
(Nanyang Technological University: NTU) ละ
หຌองสมุดหงชาติสิงคปร์
4
ครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุนทีไ 9
(Mahidol Executive Development Program :
MU - EDP)

ประทศ
ระยะวลา
กาหลี฿ตຌ 23 - 27 ตุลาคม 2554
กาหลี฿ตຌ 16 - 20 กันยายน 2552
สิงคปร์

เทย

30 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2548

11 กันยายน 2554 –
1 พฤษภาคม 2555
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8. ผลงานทีไภาคภูม฿ิ จ
1. พัฒนาระบบการผลิตละบริการสืไอคําบรรยายรายวิชาการรียนการสอน฿นรูปบบดิจิทัล ( E-Lecture )
ละ E-Lecture on web ดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿นการดํานินงาน ชวย฿หຌนักศึกษาสามารถ฿ชຌสืไอ E-Lecture
พืไอการรียนรูຌ ฿นการทบทวนละรียนยຌอนหลังเดຌ กอ฿หຌกิดการรียนรูຌพิไมมากขึๅนอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาละสงสริม฿หຌมีการสรຌางบทรียน E-Learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดยกําหนดนวทาง
พัฒนาละฝຄกอบรม฿หຌกับทุกสวนงาน ละจัดกิ จกรรม฿นรู ปบบตางโของมหาวิทยาลัยมหิดล พืไอสริม สรຌาง
ศักยภาพดຌานการรียนการสอน฿หຌมปี ระสิทธิภาพมากขึๅน
3. ดຌานการพัฒนากายภาพละภูมิทัศน์ อาคารหอสมุดละคลังความรูຌมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะทีไ 1 ฿นป
พ.ศ. ๒๑๑๒ ดยการศึกษาละรวมออกบบ ปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ สรຌาง฿หຌกิดพืๅนทีไหงการรียนรูຌรวมกัน ละ
ชวยสงสริมบรรยากาศ ทํา฿หຌมีนกั ศึกษาขຌา฿ชຌหอຌ งสมุดพิไมมากขึๅน
4. การจั ด หลั ก สู ต รฝຄ ก อบรมดຌ า นทคนลยี ก ารศึ ก ษาละสารสนทศ การผลิ ต สืไ อ พืไ อ การศึ ก ษาละ
ประชาสัมพันธ์ ฿หຌกบั สวนงานละบุคคลภายนอก พืไอป็นการบริการวิชาการสูสังคม ละยังสามารถจัดหางินรายเดຌ
ขຌาสูสวนงานเดຌอีกทางหนึไง
5. การจัดสัมมนาวิชาการ “รวมพลคนทําสืไอ” ซึไงจั ดภาย฿ตຌ นวคิดของ กลุม Cop
“ ขุ นพลสืไอ
มหาวิทยาลัยมหิดล ” จํานวน 6 ครัๅง ซึไงกอ฿หຌกิดครือขายดຌานทคนลยีสารสนทศละการศึกษาจากทุกสวนงาน
ละป็ น การสริ ม สรຌ า งองค์ ค วามรูຌ ค วามกຌ า วหนຌ า ดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศละการศึ ก ษา อี ก ดຌ ว ย
6. รวมป็นคณะทํางานละวิทยากร ฿นการจัดประชุมชิงปฏิบัติการรืไอง "การดํานินกิจกรรมบนระบบ
ครือขายสารสนทศพืไอพัฒนาการศึกษา ครัๅงทีไ 23" (WUNCA 23rd & CIT2011) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ละ ครัๅงทีไ ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวขຌอ “การพัฒนารูปบบการรียนการสอนบนวใบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึไงสามารถนํามาประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนารูปบบการรียนการสอน฿นลักษณะออนเลน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเดຌ
9. บทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นอดีต
1. ทําหนຌาทีไ รองผูຌอํานวยการฝ่ายสืไอสารองค์กรละกิจกรรมพิศษ รับผิดชอบหนຌาทีไ ดຌานสืไอสารองค์กร
฿นการจั ด ทํ า ผนงานครงการ/กิ จ กรรมดຌ า นการสืไ อ สารองค์ ก รพืไ อ สริ ม สรຌ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร กํ า กั บ ดู  ล
ประสานงานการสืไอสารองค์กรทัๅงภาย฿นละภายนอก รวมถึงการรับผิดชอบการผลิตสืไอประชาสัมพันธ์ทุกรูปบบ
พืไอผยพร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม฿หຌกับสวนงาน สวน฿นดຌานกิจกรรมพิศษ ทําหนຌาทีไจัดทําผนการฝຄกอบรมตาม
ผนงานบริการวิชาการสูชุมชน กํากับดูล ครงการฝຄกอบรมหลักสูตรตางโ พืไอสรຌางรายเดຌของสวนงาน จัดทํา
ผนพัฒนาดຌานกายภาพละภูมิทัศน์ของหอสมุดละคลังความรูຌ รวมทัๅงการกํากับดูลงานดຌานกีฬาละนันทนาการ
พืไอพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีไดขี องบุคลากร
2. บริหารจัดการละพัฒนาการทํางานดยการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละทคนลยีการศึกษา พืไอ
สนับสนุนการรียนการสอน การวิจัย ละฝຄกอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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3. บริหารจัดการละดํานินการพัฒนาระบบผลิตสืไอการศึกษาประภทตางโ ชน บทรียน E-Lecture
บทรียน E-Learning ผานครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล การสรຌางบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน สืไอคอมพิวตอร์
มัลติมีดีย สืไอ Infographic พรีซนตชัไน คอมพิวตอร์กราฟຂก บทรียนวีดิทัศน์พืไอการศึกษา บันทึกสียง ถายภาพ
รวมทัๅงการจัดนิทรรศการ ฿หຌกบั สวนงานละมหาวิทยาลัย
4. บริหารงาน Multimedia Learning Center ฿นลักษณะศูนย์การรียนรูຌดຌวยตนอง กอาจารย์
นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป
5. บริหารงานวางระบบ ติดตัๅง ละควบคุมดูล รับผิดชอบการ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีการศึกษา ฿นการผลิต
สือไ การศึกษา การประชุม สัมมนา การดูงาน ทังๅ ของสวนงานละมหาวิทยาลัย
6. ผยพรวิชาการดຌานทคนลยีสารสนทศละทคนลยีการศึกษา ฿นลักษณะการป็นวิทยากรอาจารย์
พิศษ ทีปไ รึกษา ละจัดครงการฝຄกอบรมดຌานสารสนทศละทคนลยีการศึกษา ฿หຌกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ทังๅ ภาย฿น ภายนอก ละหนวยงานตางโ ทีขไ อความรวมมือมา
7. เดຌรับการตงตัๅงป็นผูຌควบคุมวิทยานิพนธ์, ผูຌ ชีไยวชาญตรวจสอบครืไองมือ ฿นการทําวิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ของนักศึกษา฿นระดับมหาบัณฑิตทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย
10. ประสบการณ์ละความสามารถพิศษ
1. ป็นอาจารย์พิศษ วิทยากร ผูຌชีไยวชาญ ฿นการสอนละการฝຄกอบรม฿นวิชาตางโทีไกีไยวขຌอง กับงาน
ทคนลยีทางสารสนทศละทคนลยีการศึกษา ชน การพัฒนาบทรียนอีลินนิไง (E-Learning) สืไอคําบรรยาย
รายวิชาการรียนการสอน (E-Lecture) สืไอคอมพิวตอร์ 2D ละ 3D การรียนการสอนบนWeb, บทรียนสืไอ
มัลติมีดีย สืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) สืไอ Infographic คอมพิวตอร์กราฟຂกพืไอการรียนการสอนละการ
นําสนอ การถายภาพนิไง การผลิตรายการทรทัศน์ การผลิตละการ฿ชຌสืไอ การบริหารจัดการทคนลยีการศึกษา
ฯลฯ
2. ป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูຌชีไยวชาญ฿นการ฿หຌคําปรึกษา฿นการทําวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบ
ประมินสืไอละนวัตกรรม฿นการทําผลงานทางวิชาการ การออกบบสืไอ การสรຌางสืไอละนวัตกรรม
3. มีความรูຌละทักษะ฿นการ฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ อาทิ E-Learning with LMS Moodle , Adobe
Flash, Photoshop, Illustrator, Macromedia Director, CAI - Macromedia Authorware, Adobe Captivate
, Adobe Indesign, PageMaker, Microsoft Office, e-Book Flip Album, Adobe Acrobat, Swish, DPS
Velosity ( Non-Linear Video Editing ), Adobe Premiere, After Effect, Sony Vegas, Crazy Talk
Animator , Prezi , Google Apps ละDreamweaver, Piktochart, Powtoon ฯลฯ
4. มีความรูຌละทักษะดຌานการผลิตสืไอวีดิทศั น์ ฿นดຌานการขียนสคริปต์ การ฿ชຌกลຌอง฿นการถายทํา การตัดตอ
ทปวีดิทัศน์ ทัๅง฿นระบบอนาลใอกละดิจิทัล ดຌานการถายภาพสี ขาวดํา สเลด์ ละการทําสเลด์มัลติวิชัไน ทัๅงกลຌองทีไ
฿ชຌฟຂล์มละกลຌองระบบดิจิทัล ดຌานการผลิตสืไอสิไงพิมพ์ละงานพิมพ์
5. ป็นอาจารย์พีไ ลีๅยง การฝຄกงานดຌานทคนลยีการศึกษา ทคนลยีสารสนทศ ละการผลิตสืไอการศึกษา
กนกั ศึกษา สาขาวิชาทคนลยีการศึกษาละบรรณารักษศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาตางโ ทัๅงภาครัฐละอกชน
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ชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
หอการคຌา มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยทคนลยีทางการพทย์ละสาธาณสุข ป็นตຌน
6. มีความรูຌละทักษะ฿นงานดຌานการสรຌางสืไอพืไอนําสนอ (Presentation) ละการสืไอสารประชาสัมพันธ์
11. งานอืไนๆ ทีไ ป็นภารกิจของสวนงานละมหาวิทยาลัย ตามทีไเดຌรับมอบหมายละตงตัๅง
ทีไสาํ คัญ ชน
1. คณะทํางานจัดกิจกรรม MU Relaxing Zone งาน "มหิดลวิชาการ ประจําป 2552 , 2554 , 2558
2. คณะกรรมการจัดประชุมนานาชาติพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์หงจิต : พุทธปัญญากับความรูຌสมัย฿หม
2552
3. คณะกรรมการจัดการประชุมกลุมผูຌ฿ชຌระบบหຌองสมุดอัตนมัติ INNOPAC ฿นประทศเทย ครัๅงทีไ 14
4. คณะกรรมการจัดงานสวนาทางวิชาการจดหมายหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ป 2550 , 2554
5. คณะกรรมการจัดงาน Mahidol University International Day 2009 – 2011
6. คณะทํางานพิจารณาระบบงานพิศษ (Theatre Equipment) มหิดลสิทธาคาร 2554 - 2555
7. คณะกรรมการอํ า นวยการครงการทคนลยี หຌ อ งสมุ ด ดนตรี ส มดใ จ พระทพรั ต น์ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะทํางานครงการสรຌางครือขายประชาสัมพันธ์ละสือไ สารองค์กร พืไองานบัณฑิตศึกษา 2550
9. คณะกรรมการดํานินการจัดกิจกรรมครงการสวนาวิชาการละลกปลีไยนรียนรูຌระหวางหຌองสมุดละ
ผู฿ຌ ชຌบริการ (MU Library Knowledge Exhibit - MU-LIKE 2007)
10. คณะทํ า งานมหกรรมฐานขຌ อ มู ล อิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ข องมมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พืไ อ การคຌ น ควຌ า วิ จั ย
(e-Databases@Mahidol)
11. คณะทํางานจัดงานมหิดลบุຍคฟร์ ครัๅงทีไ 1-18
12. คณะทํางานพัฒนาละสงสริมบริการสารสนทศหอสมุดละคลังความรูຌฯ
13. คณะทํางานจัดการความรูຌ หอสมุดละคลังความรูຌฯ
14. คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม หอสมุดละคลังความรูຌฯ
15. คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ หอสมุดละคลังความรูຌฯ
16. คณะทํางานผนกลยุทธ์หอสมุดละคลังความรูຌฯ
17. คณะกรรมการบริหารความสีไยง หอสมุดละคลังความรูຌฯ
18. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร หอสมุดละคลังความรูຌฯ
19. คณะทํางานพัฒนางานทคนลยีการศึกษาละสารสนทศ หอสมุดละคลังความรูຌฯ
20. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ละนิทรรศการ หอสมุดละคลังความรูຌฯ
21. คณะทํางานพัฒนา Web Page หอสมุดละคลังความรูຌฯ
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22. คณะกรรมการดํานินงานจัดกิจกรรมพิศษพืไอฉลิมพระกียรติ สมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ
นืไอง฿นวรกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันม" ทุกป
23. คณะทํางานกีฬามหาวิทยาลัยฝຆายสตทัศนูปกรณ์ การสืไอสาร ละทรคมนาคม งานจัดการขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยหงประทศเทย ครัๅงทีไ 33
สิงไ ทีไอยากทํา
1. ดຌานการสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยตามผนยุ ทธศาสตร์ ดย฿ชຌทคนลยีสารสนทศละ
ทคนลยีการศึกษา ป็นครืไองมือ พืไอสนับสนุนการรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดຌานวิชาการ ดยการผยพรวิชาการดຌานทคนลยีสารสนทศละทคนลยีการศึกษา ฿นลักษณะ
การป็นวิทยากร อาจารย์พิศษ ทีไปรึกษา อาจารย์พีไลีๅยง฿หຌกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทัๅงภาย฿น
ภายนอก ละหนวยงานตางโ ทีขไ อความรวมมือหรือขอความอนุคราะห์มายังสวนงาน
3. ดຌานสืไอสารองค์กร รับผิดชอบหนຌาทีไ ฿นการจัดทําผนงานครงการ/กิจกรรมดຌานการสืไอสารองค์กร
พืไอสริมสรຌางภาพลักษณ์องค์กร กํากับดูล ประสานงาน การสรຌางครือขายสืไอสารองค์การทุกภาคสวน
การสืไ อ สารองค์ ก รทัๅ ง ภาย฿นละภายนอก คิ ด สรຌ า งสรรค์ ประสานงาน กํ า กั บ ดู  ล การผลิ ต สืไ อ
ประชาสัมพันธ์ทกุ รูปบบ พืไอผยพร ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม฿หຌกบั สวนงาน
4. ดຌานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละทคนลยีการศึกษา
ดยจัดหลักสูตรฝຄกอบรม฿หຌกับบุคลากร ตามความสน฿จของบุคลากร ละทําหนຌาทีไวิทยากร฿นหลักสูตร
ทีไตัวองถนัด จัดทําผน กํากับดูล การจัดทําหลักสูตรฝຄกอบรมตามผนงานบริการวิชาการสูชุมชน
ครงการฝຄกอบรมหลักสูตรตางโ พืไอสรຌางรายเดຌของสวนงาน
5. ดຌานการพัฒนากายภาพละภูมิทศั น์ของหอสมุดละคลังความรูຌฯ การจัดสภาพวดลຌอมพืไอการรียนรูຌ
ดย฿ชຌทคนลยีสมัย฿หมการการออกบบพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ ทังๅ ภาย฿น ภายนอกอาคาร
( อาคาร
กา ละอาคารทีไจะกําลังจะสรຌาง฿หม )
6. บริหารจัดการพลังงานของหอสมุดละคลังความรูຌฯ ครงการหຌองสมุดสีขียว ครงการคาร์บอนฟรุตพ
รินๅ ต์ ละ ครงการ Eco University ตามนวทางการบริหารจัดการดຌานสิไงวดลຌอม
7. ดຌา นกีฬ าละนั น ทนาการ ดยบริห ารจั ด การ สง สริ ม สรຌ า งกิจ กรรมตา งโทีไ กีไ ยวขຌอ ง พืไ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ทีไดขี องบุคลากร ทังๅ การมีสว นรวม฿นกิจกรรมของสวนงานตางโ ละของมหาวิทยาลัย

