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0โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 3 : จัดหาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได

จัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา 

“ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปน

ระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการ

เรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บ

และเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกผู สนใจทั่วไปสามารถเขาถึงสื ่อการเรียนรู ไดโดยสะดวกผาน

อินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในปงบประมาณ 2553 โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ไดขยายการจัดเก็บ

สื่อเพื่อการเรียนรูชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สื่อสิ่งพิมพ SWU Weekly,  มศว โลกทัศน, จดหมายขาว หรือ สิ่งพิมพ

อื่นๆ เพื่อใหระบบคิดดีเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได 

นอกจากนี้  "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว" ยังไดจัดชองทางเชื่อมตอกับระบบคิดดี ที มศว เพื่อเปนชองทางในการสืบคน

ขอมูลที่งายขึ้นอีกชองทางหนึ่ง และเนื่องจากในปจจุบันสื่อการเรียนรูในรูปของสื่อสิ่งพิมพที่สามารถนํามาเผยแพรเพื่อ

เปนประโยชนมีความหลากหลาย และมีแหลงขอมูลอยูหลายที่ที่พรอมใหนําสื่อเหลานั้นมาแปลงเปนสื่อแบบดิจิทัลและ

นําเผยแพรใหเปนประโยชนตอการศึกษา  

โครงการ Cyber Education Center ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ซึ ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรู สู ช ุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการจัดหาสื ่อดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู สู

หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรูชนิดตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงให

เปนสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนผานระบบคิดดี ที่ มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสืบคนสื่อการเรียนรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ หรือวารสาร ที่มีความพรอมในการนํามา

เผยแพรแกสาธารชนผานระบบไซเบอร 

2. เพื่อดําเนินการดัดแปลงสื่อการเรียนรูใหอยูนีรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพรผานระบบคิดดี ที่ มศว 

3. เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน มีแหลงเรียนรูเพื่มมากขึ้น 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

บก13. โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
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44. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

1. นางขนิษฐา                       รุจิโรจน ที่ปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

3. อาจารยอุราพร                   ศุขะทัต กรรมการ 

4. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการ 

5. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

6. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค กรรมการ 
7. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

8. นางสาวกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 

9. นายไพโรจน ผาสุวรรณ กรรมการ 

10. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวจิตติมา ชางไม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553 

6. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

7. วิธีการจัดกิจกรรม 

1. สืบคน และรวบรวมสื่อการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีความพรอม

ในการนํามาเผยแพรผานระบบไซเบอร 

2. จัดหาผูประกอบการในการแปลงสื่อการเรียนรูใหเปนเอกสารดิจิทัล  

3. จัดหานิสิตชวยงานเพื่อการนําสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว  

(รายละเอียดแผนการทํางาน TOR ตามเอกสารแนบทาย) 

4. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง 

  

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยมีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว เพิ่มมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยไดจัดเผยแพรความรูทางสื่อการเรียนรูใหแกชุมชนผานระบบคิดดี ที่ มศว 

3. นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีชองทางการศึกษาดวย

ตนเองเพิ่มมากขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

• มีจํานวนสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว ไมนอยกวา 100 ชิ้น 

• มีจํานวนผูเขาเย่ียมชม ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระหวางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553 

ไมนอยกวา 200 คน (คิดจากจํานวน counter ที่เขาชมผานเว็บไซต คิดดีที่ มศว และเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ 

มศว)



 

รายละเอียดการจางนิสิตชวยงาน 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 3 : จัดหาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
 
หนาท่ีรับผิดชอบ 

1. การจัดทําเมทาดาทา(Meta)ของสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 

2. การนําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว  

4. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธ 

แผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน 
มกราคม  

2553 

กุมภาพันธ 

2553 

มีนาคม  

2553 

1. รวบรวมสื่อสิ่งพิมพจากหนวยงาน  ‐  - 

2. การแปลงส่ือการเรียนรู ใหอยูในรูปสื่อดิจิทัล    

3. การจัดทําเมทาดาทา(Meta)ของสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล     

4. การนําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว    
5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บในระบบคิดดี ที่ 

มศว 
   

6. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธ 

 
- -  
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