
"ห้องสมดุสตางค์ มงคลสุข"
กับการประยุกต์ใช้ 

Open Source Softwares และ Web 2.0

รุจเรขา อัศวษิณุ
งานสารสนเทศและห้องสมดุสตางค์ มงคลสุข 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล

http://stang.sc.mahidol.ac.th
16 ธันวาคม 2550



แนะนําเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข



การนําเสนอครั้งนี้
ใช้โปรแกรม OpenOffice.org : Impress

และพิมพข์้อความด้วยฟอนต์ 
DIP-SIPA-Font : TH Chakra Petch

 มาดูกันว่า ... ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
ใช้ Open Source ทําอะไรบ้าง ?



1) Stang Mongkolsuk Library Blog
http://stanglibrary.wordpress.com

• ใช้โปรแกรม Wordpress ในการสร้าง Blog

– Wordpress เป็น Blog Publishing System ที่ไดร้ับรางวัล Best Open 
Source Social Networking Content Management System (CMS 
Award ปี 2007)  

• เริ่มเขียน blog ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 (.. เขยีนทุกวัน)

• วัตถุประสงค์
– เพื่อบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

– เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของห้องสมุด

– แนะนําหนังสือ / ให้ความรู้ทางวิชาการ / เรื่องราวที่เป็นแนวคดิเพื่อจรรโลงใจ 
ให้กําลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

– เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสือ่สารกับเพื่อนรว่มงาน และผู้ใช้บริการ





Web 2.0 อื่นๆ ทีใ่ช้ใน Blog

• Flickr Photos
• Vod:pod Videos
• Meebo Instant Messaging (IM)

Chat Live!
stang-librarian@hotmail.com  



2) เวบ็ไซต์ "ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท"
http://stang.sc.mahidol.ac.th/ituserclub

• ก่อตั้งชมรมตั้งแต่ 30 มกราคม 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 450 ราย 
และเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน CoPs การจัดการความรู้ ของสํานักพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ชมรมฯ มีกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเป็นระยะๆ 

• ที่สําคัญคือ "งานสัมมนา IT Update 2007" เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. 50 
เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการใช้ Open Source อย่างจริงจัง

• เปลี่ยนการทาํเว็บ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
มาเป็น CMS ด้วยโปรแกรม Joomla! เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550







3) เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวของหอ้งสมดุ 
ติดตั้ง Open Source เป็นทางเลือกใหม่

• เครื่องคอมพวิเตอร์สําหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 

• เครือ่งคอมพวิเตอร์สําหรับผู้ใช้บริการ
• เครือ่งคอมพวิเตอร์สําหรับฝึกอบรม 

โปรแกรมทีใ่ช้บ่อย :
- Mozilla FireFox
- FileZilla
- XnView
- OpenOffice.org : Write, Impress
- ฟอนต์ไทยทีน่ิยมใชก้ัน :

National Fonts, TEPClub Fonts, DIP-SIPA Fonts



4) โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน 
(Stang Mongkolsuk Library KM) 

• เริม่มาดาํเนินโครงการ มาตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2549

• เป็นการเสวนาแบบสบายๆ ทกุเช้า 
เวลา 8.30-9.00 น. แลกเปลี่ยน 
ความรูต้ามอัธยาศยั และตาม 
ความชอบของแต่ละคน 

• เดมิใช้โปรแกรม Microsoft 
Powerpoint ในการนําเสนอ

• ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้น
มา ทกุคนใช้โปรแกรม 
OpenOffice.org : Impress





5) โครงการสร้าง Digital Hall of Fame บน Wikipedia 

• ดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2550

• จัดทําชีวประวัติบุคคลสําคัญ นกัวิทยาศาสตร์ดีเด่น นกัวิจัยดีเด่น 
และคณาจารย์ที่นาํชื่อเสียงมาสู่คณะวิทยาศาสตร์ บนวกิิพีเดีย
สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org จํานวน 52 เว็บเพจ 
ควบคู่ไปกับการจัดทํา Hall of Fame บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.sc.mahidol.ac.th  และ 
http://stang.sc.mahidol.ac.th



Physical Hall-of-Fame ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข



Digital Hall-of-Fame ที่เว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข



Digital Hall-of-Fame ที่วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 



ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจ

• คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และคุณสุภาพร ชยัธัมมะปกรณ ์(TIAC) 
สําหรับ Open Source Softwares / OpenOffice.org

• เจ้าของ Blog “My Library in 365 Days”
http://projectlib.wordpress.com 

• BU Joomla! ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://joomla.bu.ac.th

• ทีมงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทุกคน


