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บทสรุปผูบริหาร 

“ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU” เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียน
สาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที ่อยู ในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้น
จัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจทั่วไปสามารถ
เขาถึงส่ือการเรียนรูไดโดยสะดวกผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญในเดือนมกราคม 2553 เพื ่อเผยแพรความรูและบริการวิชาการแกชุมชน  
จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 และโครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” คร้ังที่ 4 ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2553 

ดังนั้น โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นวา โครงการดังกลาวจะมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน
เขารวมกิจกรรมจํานวนมาก  ซึ่งเปนโอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ที่ มศว ใหแกชุมชนเปน
อยางดี จึงไดรวมจัดโครงการเพื่อการประชาสัมพันธและใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(KIDs-D@SWU)แกช ุมชน  โดยจัดบู ตน ิทรรศการ  สาธ ิต  ระบบคิดด ีที ่ มศว” และ  แจกเอกสารและ 
สื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ รวมถึงการจัดเกมสเกี่ยวกับองคความรูในระบบคิดดี ที่ มศว  โดยมีจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 999 คน  ไดแก วันที่ 9 มกราคม 2553 วันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณ
ระหวางตึกริมถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 306 คน และระหวางวันที่ 29-30 
มกราคม 2553 งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและ
การศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 693 คน  และมีผลประเมินการจัดกิจกรรมอยูในเกณฑระดับดีมาก  และระหวางวันที่ 16-20 
กุมภาพันธ 2553 เตรียมที่จะจัดกิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธและใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน รวมกับโครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร  จังหวัดเชียงราย 
ตอไป 
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ในเดือนมกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญเพื่อเผยแพร
ความรูและบริการวิชาการแกชุมชน  จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2553 และ
โครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 4 ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2553  โครงการ 
Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เล็งเห็นวา โครงการดังกลาวจะมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก  
ซึ่งเปนโอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ที่ มศว ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรู
ของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูล
ดิจิทัลขึ้นใหแกชุมชนเปนอยางดี จึงไดรวมจัดโครงการเพื ่อการประชาสัมพันธและใหความรูในระบบ
หองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน โดยจัดบูตนิทรรศการ สาธิต ระบบคิดดีที่ มศว”
และ แจกเอกสารและสื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ รวมถึงการจัดเกมสเกี่ยวกับองคความรูในระบบคิดดี ที่ 
มศว  โดยมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเผยแพรระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
จํานวน 999 คน  ไดแก วันที่ 9 มกราคม 2553 วันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณระหวางตึกริมถนนอโศกมนตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 306 คน และระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2553 งานประชุม
วิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 693 คน 

งานวันเด็กแหงชาติ 

คณะกรรมการบริหารโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : 
การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน) ภายใตโครงการ Cyber Education 
Center สํานักคอมพิวเตอร ไดเขารวมจัดกิจกรรมในโครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ในโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม ศูนย
ศิลปกรรมแหงประเทศไทย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2553  ซึ่งในปนี้จัดใหหัวขอ “สนุก
ฉุกคิด” เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการบริการวิชาการแกชุมชน  โดยมุงเนนเด็กและเยาวชน 
สงเสริมใหแตละโรงเรียนเครือขายสนับสนุนใหเด็กผูมีความสามารถพิเศษ  แสดงความสามารถที่แตกตาง
ตอสาธารณชน เพื่อสนับสนุนนโยบายการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความรวมมือระหวาง
เครือขายและระหวางสถานศึกษา เพื่อเผยแพรกิจกรรมวันเด็ก  มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนเขารวม
กิจกรรมจํานวนมาก  ซึ่งเปนโอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ที่ มศว ใหแกชุมชนเปนอยางดี      
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ในการรวมกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายอันไดแก การ
จัดบูตแสดงนิทรรศการแนะนําประชาสัมพันธ “ระบบคิดดีที่ มศว”  การประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรม
และเอกสารประชาสัมพันธ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเลนเกมส “วงลอคําถาม คิดดี”   ดังนี้ 

กิจกรรม 1 จัดแสดงนิทรรศการแนะนําประชาสัมพันธ “ระบบคิดดีที่ มศว”  

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” ในรูปแผนปาย
ประชาสัมพันธ แบบตั้ง และจัดบอรดนิทรรศการ เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ ระบบคิดดี ที่ 
มศว   เพื่อประชาสัมพันธ และแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  ไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมอยางมาก 
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กิจกรรม 2 กิจกรรมเลนเกมส “วงลอคําถาม คิดดี” 

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทํา เกมส “วงลอคําถาม คิดดี” เพื ่อใหเด็ก นักเรียน นิสิต 
ผูปกครองและประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรมถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรูในกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งได
จ ัด เ ก ็บ ไ ว บนระบบค ิดด ี ที ่ มศว  ทั ้ง  9  ก ลุ ม  ได แก  คณ ิตศาสตร   ภาษาไทย   ว ิทยาศาสตร  
ภาษาตางประเทศ ศิลปศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา และแนะแนว  
เปนการสรางเสริมทักษะการเรียนรู และคนหาคําตอบจากกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 9 กลุม ผานระบบคิดดี 
ที่ มศว  
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กิจกรรม 3 ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” เพื่อ
ประชาสัมพันธใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปรูจัก  “ระบบคิดดีที่  มศว”  และเผยแพรความรู
ในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีที่  มศว”  รวมถึงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และ
การแบงปนความรูรวมกัน  

• เอกสารแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว 
• ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว 
• ใบประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว  
• กระเปาประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว   
• แผน CD สื่อ KIDs-D project แบงกันรู รวมกันคิด  จัดทําโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) (SiPA) 
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5 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการบริหารโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU (กิจกรรมที่ 2 : 
การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน) ภายใตโครงการ Cyber Education 
Center สํานักคอมพิวเตอร ไดเขารวมจัดกิจกรรมในโครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” 
ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2553  ซึ่งในงานดังกลาวจะมีคณาจารย นิสิต และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ เขามารวมงานจํานวนมาก  จึงถือเปน
โอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ที่ มศว ใหแกชุมชนเปนอยางดี   โดยคณะรรมการบริหาร
โครงการฯ ไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายอันไดแก การจัดบูตแสดงนิทรรศการแนะนําประชาสัมพันธ “ระบบ
คิดดีที่ มศว”  การประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเลน
เกมส “ถาม-ตอบ ความรูผานระบบคิดดี ที่ มศว”    

กิจกรรม 1 จัดแสดงนิทรรศการแนะนําประชาสัมพันธ “ระบบคิดดีที่ มศว”  

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” ในรูปแผนปาย
ประชาสัมพันธ แบบตั้ง และจัดบอรดนิทรรศการ เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ ระบบคิดดี ที่ 
มศว   เพื่อประชาสัมพันธ และแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  ไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมอยางมาก 

  

  

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

6 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กิจกรรม 2 กิจกรรมเลนเกมส “ถาม-ตอบ ความรูผานระบบคิดดี ที่ มศว” 

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทํา เกมส  “ถาม-ตอบ ความรูผานระบบคิดดี ที่ มศว” เพื่อให
คณาจารย นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เขามารวมงานประชุมวิชาการ “ศรีนครินท
รวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 และนักเรียนของโรงเรียนตางๆ ที่มารวมกิจกรรม Open Houser ไดรวมกิจกรรม
ถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรูผานระบบคิดดี ที่ มศว  
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7 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กิจกรรม 3 ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการบริหารโครงการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” เพื่อ
ประชาสัมพันธใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปรูจัก  “ระบบคิดดีที่  มศว”  และเผยแพรความรู
ในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีที่  มศว”  รวมถึงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และ
การแบงปนความรูรวมกัน  

• เอกสารแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว 
• ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว 
• ใบประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว  
• กระเปาประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว   
• แผน CD สื่อ KIDs-D project แบงกันรู รวมกันคิด  จัดทําโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) (SiPA) 
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8 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คาใชจายการดําเนินการ 

คาใชจายการดําเนินงานในคร้ังนี้เบิกจายจากงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ.2553 แผนงาน ขยาย
โอกาสและการพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการแกชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการ 
Cyber Education Center ดังรายการตอไปนี้   

1. กระเปาใสดินสอ ปากกา           36,963.15  บาท 

2. คาจางพิมพใบประชาสัมพันธ 2,000.00  บาท 

3. คาจางพิมพปายประชาสัมพันธ 2,354.00  บาท 

4. คาจางพิมพเอกสารประชาสัมพันธ  4,500.00  บาท 

รวมรายจายในการดําเนินงานทั้งหมด 45,817.15  บาท 
(ส่ีหมื่นหาพันแปดรอยสิบเจ็ดบาทสิบหาสตางค) 
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สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําแบบประเมินสําหรับผูเขารวมกิจกรรมเพื่อเผยแพรและการ
ประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน ผานระบบ SWU e-Survey ของมหาวิทยาลัย  
ที่ http://esurvey.swu.ac.th  จํานวน 2 กิจกรรม  มีผูตอบแบบประเมินทั้งส้ิน  218 คน ดังนี้ 

• แบบประเมินการใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี ที่ มศว) ในวันที่ 9 มกราคม 
2553  รวมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  มีผูตอบแบบประเมินทั้งส้ิน  143 คน 

• แบบประเมินการใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี ที่ มศว) ระหวางวันที่ 29-30 
มกราคม 2553 รวมจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4  มีผูตอบ
แบบประเมินทั้งส้ิน  75 คน 

โดยใชเกณฑการประเมินขอคิดเห็นที่มีตอการจัดงานดังกลาว พิจารณาจากคาเฉลี่ยการประเมิน 
แตละขอ โดยแบงเปนระดับประเมินดังนี้  ระดับ 5 = ดีมาก  ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = พอใช ระดับ 2 = เห็น
ควรปรับปรุง และ ระดับ 1 = ไมประเมิน 

งานวันเด็กแหงชาติ 

จากการประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่มศว มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 306 คน โดยมีผูตอบแบบ
ประเมินการใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี ที่ มศว) ระหวางวันที่ 9 มกราคม 2553 
จํานวน 143 คน  เกณฑการประเมิน ดังนี้  ระดับ 5 = ดีมาก  ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = พอใช ระดับ 2 = เห็น
ควรปรับปรุง และ ระดับ 1 = ไมประเมิน  ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. มีการจัดหมวดหมูของกลุมขอมูลอยางเปนระบบ อยูในเกณฑดี (4.52)  

2. มีการใชภาษาในการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสมทําใหทําความเขาใจไดงาย อยูในเกณฑดี (4.58) 

3. มีความสะดวกในการเขาถึงบริการของขอมูลตางๆ อยูในเกณฑดี (4.48) 

4. โดยรวมแลวผูเขารวมกิจกรรม ไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว อยูในเกณฑดี (4.50) 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

• อยากใหมีอยางนี้อีก  

• ดีมากและสนุก  

• เกมสเหมาะกับเด็กดี  

• เปนเกมสที่สรางสรรดี 

• สนุกแถมยังแทรกสาระสําคัญ  

• สุดยอด 
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งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 

จากการประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่มศว  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 693 คน โดยมีผูตอบแบบ
ประเมินการใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี ที่ มศว) ระหวางวันที่ 29 - 30 มกราคม 
2553 จํานวน 75 คน เกณฑการประเมิน ดังนี้  ระดับ 4  = ดีมาก  ระดับ 3 = ดี   ระดับ 2 = พอใช   และ 
ระดับ 1 = เห็นควรปรับปรุง  ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. มีการจัดหมวดหมูของกลุมขอมูลอยางเปนระบบ อยูในเกณฑดี(4.43) 

2. มีการใชภาษาในการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสมทําใหทําความเขาใจไดงาย อยูในเกณฑดี
(4.40) 

3. มีความสะดวกในการเขาถึงบริการของขอมูลตางๆ อยูในเกณฑดี(4.49) 

4. โดยรวมแลวผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว  อยูในเกณฑดี (4.47) 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

• ขอมูลมีมากกวานี้นาจะดี  

• สถานที่แคบไป  
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สรุปผลตัวชี้วัดโครงการ 

1. จํานวนส่ือที่เผยแพรสูชุมชน เปนไปตามแผน คือ 6 ชิ้น  ไดแก  
• เอกสารแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว 
• ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว 
• ใบประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว  
• กระเปาประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว   
• เว็บไซตคิดดี ที่ มศว (kids-d.swu.ac.th) 
• เว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ (publications.swu.ac.th) 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและเขาเยี่ยมชมเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-
D@SWU) เปนไปตามแผน มีจํานวนไมนอยกวา 500 คน  ตั้งแตธันวาคม 2552 – มกราคม 
2553  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 3,178คน ขอมูลจาก 

• จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต คิดดีที่มศว จํานวน 2,179 คน   

• จํานวนผูเขาเยี่ยมชมบูตคิดดี งานวันที่9 มกราคม 2553 และ วันที่29 - 30 มกราคม 
2553 จํานวน  999 คน 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการอยูในระดับ
ดีขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 85 ความพึงพอใจของที่ไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจาก
การบริการ จากการจัดกิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2553 “วันเด็กแหงชาติ” และระหวางวันที่ 
29-30 มกราคม 2553 งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 4  จํานวน 999 
คน อยูในระดับดีมาก ไดรอยละ 100  

โดยคํานวณจาก สูตร 

จํานวนผูรับบริการที่ตอบวานําความรูไปใชประโยชน “มากที่สุด” + “มาก” +“ปานกลาง” X 100 

                                   จํานวนผูรับบริการที่ตอบทั้งหมด 

• วันที่ 9 มกราคม 255  
(คําถามที่นํามาคํานวณ คือ โดยรวมแลวทานไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว) 

                                            (76 + 63+4 ) X 100    =   100    
                                                    143 

•  วันที่29 - 30  มกราคม 2553  
(คําถามที่นํามาคํานวณ คือ โดยรวมแลวทานไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว) 

                                                    (39 + 32+4 ) X 100    =   100    
                                                                 75 
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12 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ขอเสนอแนะ ปญหา และอุปสรรค 

• ตามแผนการดําเนินงานเดิมจะมีเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อแสดงเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา มศว (คิดดี ที่ มศว) ใหเด็กๆ ไดเขาไปใชระบบดังกลาว แตเนื่องจากพื้นที่มีจํากัดและ
ยังไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตไปถึงบริเวณดังกลาว  จึงตองปรับแผนการดําเนินงานใหม 

• พื้นที่ในการจัดกิจกรรมมีพื้นที่นอย จึงไมสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายได 
 

  



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

13 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

งานวันเด็กแหงชาติ  

คณะทํางานไดจัดทําประมวลภาพการจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-
D@SWU แกชุมชน รวมกับโครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะในโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม ศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย  
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 ณ บริเวณระหวางตึกริมถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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14 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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16 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4  

คณะทํางานไดจัดทําประมวลภาพการจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-
D@SWU แกชุมชน ในงานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 29-30 
มกราคม 2553 ณ 29-30 มกราคม 2553 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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18 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 
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19 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 1  
หนังสืออนุมัติโครงการ  
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20 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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21 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 2  
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
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22 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 
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ภาคผนวก 3   
โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวาง
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and 
Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้ง
บนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื ่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-
D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่
หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือ
ผูดูแลส่ือชนิดตางๆ สามารถนําส่ือที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลข้ึนจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการ
ของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะดวกผาน
เคร ือข ายอ ินเทอร เน ็ต  ซึ ่งทําให เก ิดประโยชนในการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ก ันอยางกว างขวางและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   

ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญในเดือนมกราคม 
2553 เพื่อเผยแพรความรูและบริการวิชาการแกชุมชน  จํานวน 2 โครงการ ไดแก  

• โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ในโครงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม ศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2553  ปนี้จัดใหหัวขอ “สนุกฉุกคิด” เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
นโยบายการบริการวิชาการแกชุมชน  โดยมุงเนนเด็กและเยาวชน สงเสริมใหแตละโรงเรียน
เครือขายสนับสนุนใหเด็กผูมีความสามารถพิเศษ  แสดงความสามารถที่แตกตางตอสาธารณชน 
เพื่อสนับสนุนนโยบายการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความรวมมือระหวางเครือขาย
และระหวางสถานศึกษา เพื่อเผยแพรกิจกรรมวันเด็ก  เผยแพรตอสาธารณชน 

• โครงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 29-30 มกราคม 2553 
เพื ่อใหคณาจารย นิสิต และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเกี ่ยวของไดมีโอกาสนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณศึกษาเรียนรูร วมกัน เพื ่อพัฒนาคุณภาพดาน
วิชาการในสาขาตางๆ  และในปนี้ยังจัดงาน Open House ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหประชาชน
ทั่วไป และผู สนใจไดรับขอมูลของมหาวิทยาลัยทั ้งดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรไปพรอมกับการรับรูดานความกาวหนาในการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ Cyber Education Center ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เล็งเห็นวา โครงการดังกลาวจะมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก  
ซึ่งเปนโอกาสดีในการเผยแพรความรูในระบบคิดดี ที่ มศว ใหแกชุมชนเปนอยางดี จึงไดรวมจัดโครงการ
เพื่อการประชาสัมพันธและใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน โดยจัด
บูตนิทรรศการ สาธิต ระบบคิดดีที่ มศว”และ แจกเอกสารและสื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ ภายใน
งานวันเด็ก 9 มกราคม 2553 และประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ”ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 
29-30 มกราคม 2553 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปรูจัก  “ระบบคิดดีที่  มศว”  
2. เพื่อเผยแพรความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีที่  มศว” 
3. เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และการแบงปนความรูรวมกัน 

3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน บก13. โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

4. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

1. นางขนิษฐา รุจิโรจน ที่ปรึกษา 
4. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 
5. อาจารยอุราพร   ศุขะทัต กรรมการ 
6. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
7. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 
8. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค กรรมการ 
9. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 
10. นางสาวสมถวิล บางคําหลวง กรรมการ 
11. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการ 
12. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 
13. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวจิตติมา ชางไม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2552 - 30 มกราคม 2553 
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6. สถานท่ีดําเนินการโครงการ 
• 9 มกราคม 2553 

โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะใน
โครงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม ศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย เนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ  
บริเวณ ระหวางตึกริมถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

• 29-30 มกราคม 2553 
ประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 4 
อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. กลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม  
นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานตาง ๆ  และประชาชนทั่วไป 

8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
ผูเขารวมกิจกรรม โดยประมาณจํานวน 2,000 คน  

9.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 

• นิทรรศการ  สาธิต การใช “ระบบคิดดีที่ มศว” 
• ประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรมและเอกสารประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ  

10. งบประมาณดําเนินการ 
โดยใชงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและการพัฒนาการศึกษา  

ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการแกชุมชน  งบเงินอุดหนุน  โครงการ Cyber Education Center 
จํานวน 50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ     
• กระเปาใสดินสอ ปากกา           37,000  บาท 
• คาจางพิมพใบประชาสัมพันธ 2,000  บาท 
• คาจางพิมพปายประชาสัมพันธ     2,500  บาท 
• คาจางพิมพเอกสารประชาสัมพันธ  4,500  บาท 
• คาวัสดุ  

อุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ต (AIRCARD)             4,000 บาท 

รวมรายจายในการดําเนินงาน 50,000.00  บาท 

 (หาหม่ืนบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายทั้งหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ  
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11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

• นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป 
ไดรับความรูเร่ืองระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ ระบบคิดดี ที่  มศว 

• นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมกันผานระบบคิดดี 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

• จํานวนส่ือที่เผยแพรสูชุมชน 5 ชิ้น 
• จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและเขาเยี่ยมชมเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-

D@SWU) จํานวนไมนอยกวา 500 คน 
• ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 85 
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ภาคผนวก 4 
แบบประเมินการใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา(ระบบคิดดี ท่ี มศว) 

1. วันเด็กแหงชาติ วันที่9 มกราคม 2553 
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2. งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 4 วันที่29 – 30 มกราคม 2553 
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ภาคผนวก 5 
 แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

 แผนการดําเนินงาน งานวันเด็กแหงชาติ วันที่ 9 มกราคม 2553 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ธันวาคม 2552 รางโครงการฯ ผานคณะกรรมการบริหาร  

4 ธันวาคม 2552 ดําเนินการปรับแกไขใหสอดคลองตามมติที่ประชุม ฯ  

7  ธันวาคม 2552 ทําหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ  

15 ธันวาคม 2552 เต รียมเอกสารและประชาสัมพันธ  สําห รับวันที่  
9 มกราคม และ 29-30 มกราคม 2553 

 

18 ธันวาคม 2552 เตรียมจัดซื้อพัสดุ    

23 ธันวาคม 2552 ประชุมวางแผนการทํางานกิจกรรม และสถานท่ี ของ
งานในวันที่ 9 มกราคม 2553   

 

5 มกราคม 2553 จัดทําการประเมินการจัดกิจกรรม ของวันที่ 9 มกราคม 
และวันที่ 29-30 มกราคม 2553 

 

8 มกราคม 2553 จัดเตรียมสถานที่สําหรับวันที่ 9 มกราคม 2553  

9 มกราคม 2553 งานวันเด็กแหงชาติ  

25 มกราคม 2553 ประชุมวางแผนการทํางานกิจกรรม และสถานท่ี ของ
งานในวันที่29-30 มกราคม 2553 

 

27 มกราคม 2553 จัดเตรียมสถานที่สําหรับวันที่ 29-30 มกราคม 2553  

29-30 มกราคม 2553 งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” คร้ังที่ 4  

1 กุมภาพันธ 2553 เตรียมเอกสาร รายงานผลการดําเนินการ  

10 กุมภาพันธ 2553 จัดทํารายงานการดําเนินการโครงการเสนอ 

ผูอํานวยการ 
 

15 กุมภาพันธ 2553 เก็บเอกสารเขาแฟมและปดโครงการ  

15 กุมภาพันธ 2553 นํารายงานข้ึนบนระบบ SWI e-Document Portal  
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 ภาระงานและหนาที่ 

ลําดับ งาน หนาที่ 
ผูรับผิดชอบ 

งานวันเด็กแหงชาติ 
งาน “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” คร้ังที่ 4 

1. งานประสานงาน ดูแลในภาพรวมของงาน 

ประสานงานกับฝายที่
เก่ียวของ 

ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน 
ผูอํานวยการสํานักฯ 
อ.อุราพร ศุขะทัต 
(ที่ปรึกษา) 

คุณวันทนา ผองภักต 

ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน 
ผูอํานวยการสํานักฯ 
อ.อุราพร ศุขะทัต 
(ที่ปรึกษา) 

คุณวันทนา ผองภักต 

2. งานสถานที่ จัดหาอุปกรณตางๆ ใน
การจัดบูธกิจกรรม 

ประสานงานกับฝายที่
เก่ียวของ 

จัดบูธกิจกรรม 

เก็บอุปกรณการจัดบูธ
กิจกรรมหลังเสร็จงาน 

คุณวันทนา ผองภักต 

คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

คุณสมถวิล บางคําหลวง 

คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 

คุณจิตติมา ชางไม 

คุณพรทิพย พงษสวัสดิ์ 

คุณสุวิมล คงศักด์ิตระกูล 

คุณดิเรก อึ้งตระกูล 

คุณถาวร หงษทอง 

คุณเจตนิพัทธ

คุณวันทนา ผองภักต 

คุณนคร บริพนธมงคล 

คุณดิเรก อึ้งตระกูล 

และทีมงานฝายปฏิบัติการ
และบริการ 
และนิสิตชวยงาน 

3. งานเครือขาย ดูแลการเช่ือมตอ
เครือขายประจําบูธ
กิจกรรม 

สํารองเครื่องคอมพิวเตอร 
standalone ระบบคิดดี 
ที่ มศว 

คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

คุณวันทนา ผองภักต 

คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

คุณวันทนา ผองภักต 

4. งานลงทะเบียน รับลงทะเบียนเขารวม
เย่ียมชมบูธกิจกรรม 

แจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ 

แจกแบบสํารวจความพึง
พอใจการเย่ียมชมบูธ
กิจกรรม 

คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 

คุณจิตติมา ชางไม 

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 

 

คุณสมถวิล บางคําหลวง 

คุณมณฑลี 

และนิสิตชวยงาน 
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ลําดับ งาน หนาที่ 
ผูรับผิดชอบ 

งานวันเด็กแหงชาติ 
งาน “ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ” คร้ังที่ 4 

รับแบบสํารวจและมอบ
ของที่ระลึก 

5. โซนกิจกรรม โซนแนะนํา
ประชาสัมพันธระบบคิดดี 

คุณวันทนา ผองภักต 
คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

คุณสมถวิล บางคําหลวง 

คุณมณฑลี 

และนิสิตชวยงาน 

  โซนกิจกรรม เลนเกมส  คุณสมถวิล บางคําหลวง 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

คุณสุวิมล คงศักด์ิตระกูล 

คุณสมถวิล บางคําหลวง 

คุณมณฑลี 

และนิสิตชวยงาน 

6. งานประชาสัมพนัธ ถายภาพกิจกรรม และนํา
ขึ้นเว็บไซตประมวลภาพ
กิจกรรม 

คุณสมบุญ อุดมพรย่ิง 

คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

คุณสมบุญ อุดมพรย่ิง 

และนิสิตชวยงาน 

6. งานพัสดุ จัดหาพัสดุในการจัด
โครงการ 

คุณกรัณฑรัตน ศรีกาหลง 
คุณสาวิตรี  

คุณกรัณฑรัตน ศรีกาหลง 
คุณสาวิตรี  

7. งานการเงิน เบิกจายคาใชจายในการ
จัดโครงการ 

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 

8. งานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

จัดทําผลการประเมิน
โครงการ 

จัดทํารายงานผล
ดําเนินงานโครงการ 

นําเอกสารรายงานผล
ดําเนินงานโครงการ จัดเก็บ
บนระบบ SWU  
e-Document 

คุณวันทนา ผองภักต 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

คุณสมบุญ อุดมพรย่ิง 

คุณวันทนา ผองภักต 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 

คุณสมบุญ อุดมพรย่ิง 

หมายเหตุ :  ในชองผูรับผิดชอบ  ชื่อที่ขีดเสนใต เปนหัวหนางาน 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

31 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 6 
 ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขาเย่ียมชมนิทรรศการ 

งานวันเด็กแหงชาติ 

  



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

32 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

33 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

34 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

35 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

36 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

37 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

38 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

39 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

40 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

41 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

42 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

43 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 
 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

44 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

งานประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 4 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

45 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

46 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

47 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

48 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

49 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

50 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

51 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

52 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

53 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

54 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

55 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

56 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

57 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

58 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

59 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

60 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

61 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

62 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

63 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

64 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

65 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

66 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

67 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

68 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

69 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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