
รายงานการดําเนินงานการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2552 ระยะที่ 1 
หนวยงาน : งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

 
KM1 : กลุมชุมชนนักปฏิบัต/ิชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) 
 

ดาน หัวขอเร่ือง คุณอํานวย รายงาน 
การบริหารจัดการ กิจกรรมเสวนาแบงปน

ความรูสูเพื่อนรวมงาน 
(Stang Mongkolsuk 
Library KM – Morning 
Talk) 

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล   เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มาต้ังแต พ.ย. 
2549 จนถึงปจจุบัน และปงบประมาณ
นี้ (ต.ค.51-ก.พ. 52) มีการเสวนา (เวลา 
8.30-9.00 น.) มาแลวจํานวน 32 ครั้ง  

เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมชมรมผูใชไอที 
มหิดล-พญาไท 

นายสรวง อุดมวรภัณฑ   เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มาต้ังแต ม.ค. 
2550 จนถึงปจจุบัน และปงบประมาณ
นี้ (ต.ค.51-ก.พ. 52) มีการฝกอบรม
ตามโครงการ R2R เรื่อง "โครงการ
พัฒนาความรูดานโอเพนซอรสและฟรี
แวร ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล" รุนท่ี 1-2 จํานวน 
6 ครั้ง (13.30-16.30 น.) 

 กิจกรรมเครือขายผูดูแล
เว็บไซต webmaster ของ
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล   เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
มาต้ังแต มี.ค. 2551 จนถึงปจจุบัน และ
ปงบประมาณนี้ (ต.ค.51-ก.พ. 52) 
เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร 
ชนะเลิศการประกวด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทเว็บไซต 
ยอดนิยม และไดเริ่มใหมีการนําเสนอ
เว็บไซตระดับภาควิชา ในท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 

 
 



KM2 : คลังความรู (Knowledge Asset : KA) 
ดาน หัวขอเร่ือง คุณอํานวย รายงาน 

เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 

แหลงบริการสารสนเทศและคลัง
ความรูทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การแพทย (Stang Mongkolsuk 
Digital Library) 

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 
นส. เฉิดฉันทร ราชบุรณะ 
นส. นุชสรา บุญครอง 

  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มาต้ังแต พ.ศ. 
2542 จนถึงปจจุบัน และปงบประมาณ
นี้ (ต.ค.51-ก.พ. 52) ไดริเริ่มจัดทําคลัง
ความรูทางดานสารสนเทศ ในรูปแบบ 
Wiki และ Blog เพิ่มเติมบนเว็บไซต
ของหองสมุด 
http://stang.sc.mahidol.ac.th 

เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 

ฐานขอมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแตป 1967 
ถึงปจจุบัน (Research Publication 
Database) 

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 
นส. เฉิดฉันทร ราชบุรณะ 
 

  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มาต้ังแต พ.ศ. 
2546 จนถึงปจจุบัน และปงบประมาณ
นี้ (ต.ค.51-ก.พ. 52) ไดปรับปรุง
รูปแบบการนําเสนอขอมูลใหดียิ่งข้ึน 
และกองบริหารงานวิจัย สํานักงาน
อธิการบดี ไดกําหนดใหคณะ/สถาบัน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ใช
เปนตนแบบ ในการนําเสนอขอมูล
ผลงานวิจัยบนเว็บไซตของสวนงาน
ใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 

เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 

คลังความรูคูมือปฏิบัติงาน (E-
manual Collection)  
1. ข้ันตอนและเทคนิคการ

ใหบริการตอบคําถามและชวย
การคนควาทางวิชาการ 

 
2. คูมือการบริการสําเนาเอกสาร

ระหวางหองสมุด * 
 
3. คูมือวิธีการจัดเตรียมเลม

วารสาร (ไทยและ
ตางประเทศ) กอนออก
ใหบริการ 

 

 
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย 
 

 

 
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย 
นส. รัตนชนก ยอดพินิจ 

 
นส. รัตนชนก ยอดพินิจ 
 

 

 

 
 
  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
กําลังอยูในระหวางการเตรียมตนฉบับ 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
stang.sc.mahidol.ac.th/E-Manual 
 
  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
กําลังอยูในระหวางการเตรียมตนฉบับ 
 



4. คูมือการดําเนินงานราน
จําหนายหนังสือหองสมุด
สตางค มงคลสุข 

นส. อาภาภรณ อัจฉริยสุชา   เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : 
กําลังอยูในระหวางการเตรียมตนฉบับ 
 
 

เครื่องมือและ
เทคโนโลยี 

คลังความรูคูมือประกอบการ
บรรยายและฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับ
สมาชิกชมรมผูใชไอทีมหิดล-
พญาไท 
1. How EndNote can help you 

with your Research and 
Thesis 

2. การใช SyStat SigmaPlot10 
อยางงาย 

3. การสรางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสและ e-book 
ดวย Adobe Acrobat 7.0 
Professional 

4. การสรางแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสดวย Adobe 
Live Cycle Designer 

5. เลาเรื่องดวยภาพ โดยใช
โปรแกรม Photo Story 

6. การตัดตอไฟล VDO ดวย 
Windows Movie Maker 

7. การเทคนิคการวาดแผนผัง 
ดวยโปรแกรม Visio 

8. การ Backup Computer ดวย 
Norton Ghost 

9. การสราง Poster ผลงานวิจัย 
ดวยโปรแกรม Adobe 
Photoshop 

 

 

 

 

 

 
นายสรวง อุดมวรภัณฑ 
 

 
นายสรวง อุดมวรภัณฑ 

 
นส. วรัษยา สุนทรศารทูล 
 

 

 
นส. วรัษยา สุนทรศารทูล 
 

 
นส. วรัษยา สุนทรศารทูล 
 
นส. วรัษยา สุนทรศารทูล 
 
นายพิชิต ลีรุงนาวารัตน 
 
นายพิชิต ลีรุงนาวารัตน 
 
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย 
 

 
stang.sc.mahidol.ac.th/E-Handout 
 
 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
 
  เริ่มดําเนินการแลว 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
  เริ่มดําเนินการแลว 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 
 
* ดําเนินการเสร็จแลว 

 
 



KM3 : การจัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) 
ช่ือคูมือ ผูรับผิดชอบ รายงาน 

1. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานวิธีการเบิก
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
2. คูมือข้ันตอนการจัดซื้อวารสาร

ภาษาตางประเทศ (จายโดย Bank Draft) 
 
3. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ และ

เบิกจายคาวัสดุครุภัณฑ และสิ่งพิมพของ
หองสมุด 

 
 

นส. สุภัคจิรา วงศกิจเจริญ 
 
 
นส. สุภัคจิรา วงศกิจเจริญ 
 
 
นส. สุภัคจิรา วงศกิจเจริญ 

  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : กําลังอยูในระหวางการ
เตรียมตนฉบับ 
  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : กําลังอยูในระหวางการ
เตรียมตนฉบับ 
  เริ่มดําเนินการแลว 
หมายเหตุ : กําลังอยูในระหวางการ
เตรียมตนฉบับ 
 
 

 
KM4 : โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research; R2R) 
 
ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ  

และผูรวมวิจัย 
รายงาน 

1. การศึกษาความคุมคาใน
การจัดซื้อ-จัดหาสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือของ
หองสมุดสตางค มงคลสุข 

นายสมภพ แสนสมบูรณสุข 
นส. มันฑนา สุนันตา 

อยูในระหวางการเขียนโครงการ และจัดตรียมเอกสารเพ่ือยื่นเสนอ
ขอรับทุนวิจัยและพัฒนาองคกร คณะวิทยาศาสตร 

2. การศึกษาพฤติกรรม
ความตองการการใช
หนังสืออานนอกเวลาของ
นักศึกษาและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นส. อาภาภรณ อัจฉริยสุชา 
นส. บุญญาวดี พงษศิลา 

อยูในระหวางการเขียนโครงการ และจัดตรียมเอกสารเพ่ือยื่นเสนอ
ขอรับทุนวิจัยและพัฒนาองคกร คณะวิทยาศาสตร 

3. โครงการพัฒนาความรู
ดานโอเพนซอรสและฟรี
แวร ของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร 

นส. วรัษยา สุนทรศารทูล 
นายสรวง อุดมวรภัณฑ 
นายพิชิต ลีรุงนาวารัตน 

ไดรับทุนวิจัยและพัฒนาองคกร คณะวิทยาศาสตร เปนเงิน 47,000 
บาท ระยะเวลา ก.พ.-มิ.ย. 52 (5 เดือน)  ขณะนี้กําลังอยูในระหวาง
ดําเนินการวิจัย 
 
หมายเหตุ : แกไขชื่อโครงการ 

  
 


