
 

  

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทํา

โครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุด
ดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียน
สาธิตฯ และสื ่อการเรียนรู ตางๆ ที ่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพร
บนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงสื ่อการเรียนรู ได
โดยสะดวกผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กันอยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดกิจกรรมสําคัญในเดือนมกราคม 2554 
เพื่อเผยแพรความรูและบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนวันเด็กแหงชาติ วันท่ี 
8 มกราคม 2554 ในหัวขอ วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว เนื่องในวาระของปมหามงคลครบรอบ 84 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2554 เพื่อสรางตนแบบการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ที่สนุกฉุกคิด ปลอดภัย เขาใจเศรษฐกิจพอเพียง และสรางสํานึกรักษโลกและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางตนแบบ
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานท่ีสนับสนุน จากธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 

โครงการ Cyber Education Center ซ่ึงเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เล็งเห็นวา โครงการดังกลาวจะมีเด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก  ซ่ึงเปน
โอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ท่ี มศว ใหแกชุมชนเปนอยางดี จึงไดรวมจัดโครงการเพื่อการ
ประชาสัมพันธ และใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน  โดยจัดบูธกิจกรรม
แบงเปนโซนตางๆ ไดแก โซนวิทยุสมัครเลนเพื่อการสื่อสารกับนักบินอวกาศ  โซนใหความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โซนการศึกษาเรียนรูผานระบบคิดดี ท่ี มศว  โซนกิจกรรมเลนเกมส 
แลกรับของรางวัล และโซนแจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ  ภายในงานวันเด็กแหงชาติ วันท่ี 
8  มกราคม  2554 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อรวมเฉลิมฉลองวาระมหามงคล 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในปพุทธศักราชการ 2554 
2. เพื่อสรางตนแบบการจัดงานวันเด็กแหงชาติที่สนุกฉุกคิด ปลอดภัย เขาใจเศรษฐกิจพอเพียง และสรางสํานึก

รักษโลกและส่ิงแวดลอม 
3. เพื่อใหเด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ไดรับความรูเกี่ยวกับระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

หรือ “ระบบคิดดีท่ี  มศว” 
4. เพื่อใหเด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน 
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3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  
โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

4. ระยะเวลาการดําเนินการ 
วันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 08.30 -16.30 น.  

5. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

ณ SWUNIPLEX (ลานอโศกมนตรี) ระหวางอาคารบริการวิชาการ และอาคารนวัตกรรม  

6. กลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม  
เด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป  

7. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวนประมาณ 500 คน  

8.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
รูปแบบการจัดกิจกรรมภายใตโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ และใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน  โดยแบงออกเปนบูธกิจกรรม 5 โซนดังนี้  

โซน ช่ือโซน รายละเอียด 

1. โซนทักทายนักบินอวกาศ 
(โดยความรวมมือจากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)) 

•  เปนโซนใหความรูการใชเครื่องมือสื่อสารทาง
วิทยุสมัครเลน  

•  ผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสในการสนทนาผาน
ทางวิทยุสื่อสาร และเกมสจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

2. โซน CAI เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  • เปนโซนใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI)   

• ผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

3. โซนคิดดี ที่ มศว  • เปนโซนใหความรูดานตางๆ ผานสื่อการเรียนรู
ของโรงเรียนสาธิต มศว และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่เก็บในระบบหองสมุดดิจิตอล
เพื่อการศึกษา (คิดดี ที่ มศว)  

• จัดแสดงสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิเชน 
 e-book , วีดีทัศน  
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โซน ช่ือโซน รายละเอียด 

• จัดทําปายประชาสัมพันธแนะนําระบบคิดดี  
ที่ มศว  และเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว รวมถึง
เอกสารประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว และ
เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว 

4. โซนรางวัลคนเกง  • เปนโซนกิจกรรมเลนเกมส  
“สอยคําถาม หาคําตอบ แลกรางวัล”  

• คําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
• ตอบถูก มอบของรางวัล 

5. โซนแจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ
ชนิดตางๆ 

• เปนโซนใหความรูตางๆ แกผูเขารวมกิจกรรม 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ไดรวมเฉลิมฉลองวาระมหามงคล 7 รอบ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในปพุทธศักราชการ 2554 
2. เด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ไดเขารวมงานวันเด็กแหงชาติ “วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว” 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดจิตสํานึกรักษโลกและสิ่งแวดลอม 
3. เด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป ไดรับความรูเกี่ยวกับระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ 

“ระบบคิดดีที่  มศว” 
4. เด็ก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันผาน 

“ระบบคิดดี ที่ มศว” 

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. จํานวนสื่อที่เผยแพรสูชุมชนหรอืผานเว็บไซต จํานวน 5 ชิ้น 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและเขาเย่ียมชมเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

จํานวนไมนอยกวา 500 คน 
3. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการที่ไดรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 85 


