แบบฟอรมการแจง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices – CoPs) ในหนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต KM ของคณะวิทยาศาสตร : http://www.sc.mahidol.ac.th/SCKM
CoPs ของหนวยงาน จํานวน 3 กลุม
ชื่อและรายละเอียด ของ CoPs
1.
ชื่อกลุม : ชมรมผูใชไอที-มหิดลพญาไท (Mahidol-Phayathai IT User Club)
(เริ่มกอตั้ง วันที่ 30 มกราคม 2550) เว็บไซต : http://stang.sc.mahidol.ac.th/ituserclub
วัตถุประสงคของกลุม :
1. เพื่อแลกเปลี่ยน แบงปน และถายทอดความรูทางดานไอที โดยเฉพาะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ เพื่อประโยชนตอการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน
ผานทางการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการชวยเหลือแกไขปญหาไอที ผานทาง IT Help
Desk การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบคําถามและสนทนาผานทาง Webboard
2. เปนการพัฒนาบุคลากร (อาจารย นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน) ของคณะ
วิทยาศาสตร และคณะ/สถาบันอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีความรูและทักษะทางดาน
ไอทีกับการใชงานในชีวิตประจําวัน
3. เปนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน ใหมีทักษะในการเปนวิทยากร ถายทอดประสบการณ
ความรูจากการทํางาน ใหแกผูอื่น
สมาชิกกลุม : สมาชิกผูกอตั้ง / สมาชิกประจํา
จํานวน 8 คน
สมาชิกที่เขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว จํานวน 800 คน
ความรูที่เกิดขึน้ (Knowledge Assets) จํานวน 9 เรื่อง คือ
1. How EndNote can help you with your Research and Thesis
2. การใช SyStat SigmaPlot10 อยางงาย
3. การสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสและ e-book ดวย Adobe Acrobat 7.0 Professional
4. การสรางแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสดว ย Adobe Live Cycle Designer
5. เลาเรื่องดวยภาพ โดยใชโปรแกรม Photo Story
6. การตัดตอไฟล VDO ดวย Windows Movie Maker
7. เทคนิคการวาดแผนผัง ดวยโปรแกรม Visio
8. การ Backup Computer ดวย Norton Ghost
9. การสราง Poster ผลงานวิจัย ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop
หมายเหตุ : เว็บไซตคลังความรู http://stang.sc.mahidol.ac.th/E-Handout
ผูรับผิดชอบทีส่ ามารถติดตอได
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวง อุดมวรภัณฑ
โทร. : 02-201-5727
e-mail : stsud@mahidol.ac.th

หนวยงาน

2.

ชื่อกลุม : KM ของหองสมุดสตางค มงคลสุข : กิจกรรมเสวนาแบงปนความรูสูเพื่อนรวมงาน
(Stang Mongkolsuk Library KM : “Morning Talk”)
เริ่มกอตั้ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
เว็บไซต : http://stang.sc.mahidol.ac.th/KM.htm
วัตถุประสงคของกลุม :
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีนสิ ัยรักการอานและการคนควา สามารถเพิ่มพูนความรูจาก
การศึกษาดวยตนเอง ตามความชอบและความถนัด
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะในการบรรยายในที่ชุมชน สามารถนําเสนอขอมูล ถายทอดความรูที่
ตนมีอยู หรืออธิบายงานที่ตนทําใหแกผูอื่นได
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร มีความรอบรูมากขึ้น เพิ่มพูนความรูจากการฟงบรรยายของผูอ่นื เปนการ
ประหยัดเวลาในการศึกษาดวยตนเอง
4. เพื่อสงเสริมใหมีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน ชวยกันคิดชวยกันทํา
และเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
5. เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบถึงความชอบความถนัด ศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรแตละราย
ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดหาแนวทางพัฒนาสงเสริมบุคลากรไดอยางถูกตองตอไป
สมาชิกกลุม : บุคลากรของงานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร
(บุคลากรสายสนับสนุน กลุมสนับสนุนวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน 17 คน
ความรูที่เกิดขึน้ (Knowledge Assets)
1. ความรูจากการนําเสนอ ที่จัดเก็บในรูปแบบ Slide Presentation จํานวน 83 เรื่อง ที่เว็บไซต
http://stang.sc.mahidol.ac.th/KM.htm
2. คลังความรู (repository) ที่จัดเก็บไวในเว็บไซตประเภท Wiki และ Blog จํานวน 3 เว็บไซต
- วิกิพีเดีย คณะวิทยาศาสตร http://th.wikipedia.org/wiki/คณะวิทยาศาสตร_มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิกิ หองสมุดสตางค มงคลสุข http://stang.sc.mahidol.ac.th/wiki
- Blog หองสมุดสตางค มงคลสุข http://stanglibrary.wordpress.com

ผูรับผิดชอบทีส่ ามารถติดตอได
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
โทร. : 02-201-5891
e-mail : scras@mahidol.ac.th

3.

ชื่อกลุม : เครือขายผูดูแลเว็บไซต (Webmaster Network) หรือ ชมรมคนทําเว็บมหิดล
เริ่มกอตั้ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
วัตถุประสงคของกลุม :
เพื่อใหมีการสื่อสารภายในกลุมผูรับผิดชอบและปฏิบัติงานดานการพัฒนาเว็บไซต ทั้ง webmaster, web
content manager ทั้งในระดับคณะ (ภาควิชา/หนวยงานตางๆ ในคณะวิทยาศาสตร) และระดับมหาวิทยาลัย
(คณะ สถาบัน และสวนงานตางๆ) จัดอบรมสัมมนาเพื่อใหผูปฏิบัตงิ านไดรับการพัฒนาความรู มีติดตอ
ประสานงาน การแลกเปลี่ยน แบงปนเรียนรูชวยเหลือกัน จัดทํารายงานความคืบหนา (monthly report)
เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการพัฒนาเว็บไซตทั้ง domain ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีทิศทางเดียวกัน และ
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการแขงขันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ดวยระบบ Webometrics
Ranking of World University
สมาชิกกลุม :
- ผูปฏิบัติหนาที่ webmaster และ web content manager รวมทั้งผูเกี่ยวของ จากภาควิชา หนวยงานตางๆ
ภายในคณะวิทยาศาสตร จํานวน 54 คน
- ผูปฏิบัติหนาที่ webmaster และ web content manager รวมทั้งผูเกี่ยวของ จากคณะ สถาบัน และสวนงาน
ตางๆ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 109 คน
ความรูที่เกิดขึน้ (Knowledge Assets)
กําลังอยูในระหวางการดําเนินงานจัดทําเว็บไซต “ชมรมคนทําเว็บมหิดล” เพื่อจัดเก็บรวบรวมความรูที่
เกิดขึ้น
ผูรับผิดชอบทีส่ ามารถติดตอได
ชื่อ-นามสกุล : นส. วรัษยา สุนทรศารทูล
โทร. : 02-201-5725
e-mail : scvst@mahidol.ac.th

