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          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําโครงการประยุกต

ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ 

ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน

แนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ 

“ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และ

สื่อการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดจัดกิจกรรมที่ 1 : อบรม/ประชุม/สัมมนา สําหรับ

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพื่อชุมชน 2552  เพื่อเผยแพร

ความรู และบริการวิชาการแกชุมชน  ในวันที ่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 -16.15 น. ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผูไดรับการอบรม

จํานวน 32 คน  ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย มีความมุงหวังเพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ และนําเขาจัดเก็บในระบบคิดดีได โดยในเบื้องตนหลังจากหนวยงานอบรมไป

แลว ทางโครงการฯ จะชวยในดานการรวบรวมสื่อสิ่งพิมพของหนวยงาน และนําเขาจัดเก็บในระบบคิดดี 

 



 

                                           1ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดกิจกรรมที่ 1 : อบรม/ประชุม/สัมมนา สําหรับ

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพใน

ระบบคิดดีเพื่อชุมชน 2552  เพื่อเผยแพรความรูและบริการวิชาการแกชุมชน  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 

8.30 -16.15 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  มีผูไดรับการอบรมจํานวน 32 คน  ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย มีความมุงหวัง

เพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ และนําเขาจัดเก็บในระบบคิดดีได โดยใน

เบื้องตนหลังจากหนวยงานอบรมไปแลว ทางโครงการฯ จะชวยในดานการรวบรวมสื่อสิ่งพิมพของหนวยงาน และ

นําเขาจัดเก็บในระบบคิดดี 

  โดยมุงเนนและสงเสริมใหแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ การจัดเก็บอยางเปนระบบ 
และเพ่ือเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ  

การจัดอบรม ไดแบงการอบรมเปน  4 ชวง ดังน้ี    
1. แนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  เพื่อแนะนําประโยชน คุณสมบุติเกี่ยวกับตัวระบบ พรอมทั้งสาธิตการใชงาน 

และการคนหาสื่อจากระบบ 

2. อบรมเรื่อง “การทํา E-book” เพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ให

เจาหนาที่ของหนวยงาน  

3. อบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยในกับเอกสาร และการสรางเอกสาร PDF” เ พื่อปองกันการนาํ

สื่อสิ่งพิมพ หรือเอกสาร ของหนวยงานท่ีจําทําไปดัดแปลง หรือแกไข  

4.  ฝกปฏิบัติ การนําสื่อดิจิทัล เขาจัดเก็บในระบบคิดดี   หลังจากที่ผูเขาอบรม สามารถผลิดสื่อสิ่งพิมพ

แลว ยังไดมีการฝกปฏิบัติ การนําสื่อดิจิทัล เขาจัดเก็บในระบบคิดดี      
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําแบบประเมินสําหรับผูเขารับการอบรม เรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ

ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน ผานระบบ SWU e‐Survey ของมหาวิทยาลัย ที่ http://esurvey.swu.ac.th 
จากการอบรมเร่ือง “การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพื่อชุมชน” มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 32 คน โดยมีผูตอบ

แบบประเมินจํานวน 10 คน เกณฑการประเมิน ดังนี้ ระดับ 5 = มากท่ีสุด ระดับ4 = มาก ระดับ3 = ปานกลาง ระดับ

2 = นอย  ระดับ1 = นอยท่ีสุด  ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
แบงแบบการประเมินออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
1.ดานเนื้อหาการอบรม 

1.1 เนื้อหาการอบรมมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยรวมแลวอยูในเกณฑมาก (4.10) 
1.2 เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทุกประเด็นที่เก่ียวของ โดยรวมแลวอยูในเกณฑมาก (4.00) 
1.3 เนื้อหาการอบรมสามารถนํากลับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑมาก (4.00) 
1.4 เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัย อยูในเกณฑมาก(4.30) 

2.ดานการจัดอบรม 
2.1 กําหนดการและระยะเวลาการจัดอบรมมีความเหมาะสม อยูในเกณฑปานกลาง (3.90)  
2.2 คุณภาพและความพรอมของเอกสารท่ีใชในการอบรม อยูในเกณฑมาก(4.30) 
2.3 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่จัดการอบรม อยูในเกณฑมาก (4.30) 

3. ดานวิทยากร 
3.1 วิทยากรมีความรูในเนื้อหาการอบรมอยางดี โดยรวมแลวอยูในเกณฑมาก (4.30) 
3.2 วิทยากรมีวิธีการอบรมและการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสม อยูในเกณฑมาก  (4.30) 
3.3 วิทยากรเปดโอกาสใหถามปญหาและตอบขอซักถามอยางชัดเจน อยูในเกณฑมาก (4.40)  

4. ดานความรู/ทักษะที่ไดรับจากการอบรม 
4.1 แนะนําระบบคิดดี ที่ มศว พรอมทั้งสาธิตการใชงานระบบ และการคนหาสื่อจากระบบ โดยรวม 

แลวอยูในเกณฑมาก (4.10) 
4.2 การทํา E‐book อยูในเกณฑมาก  (4.50) 
4.3 การจัดการความปลอดภัยใหกับเอกสาร และการสรางเอกสาร PDF อยูในเกณฑมาก (4.30) 
4.4 การนําสื่อดิจิทัล เขาจัดเก็บในระบบคิดดี อยูในเกณฑปานกลาง (3.80) 

5. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1 ดีมาก อยากใหอบรมการทําสื่อสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว  
2 เปนเรื่องท่ีดีครับเพราะชวยใหบุคลากรพัฒนาการรูเรียนรูและเปนประโยชน  
3 อาจจะมีการฝกอบรมโดยเจาะเปนประเด็นๆ ไป  
4 ไมมีขอคิดเห็น ดีที่สุดทุกอยาง แตนาจะเปดอบรมใหกับบุคลากรภายนอก และนักศึกษาที่จําเปน 

ตองการนําสื่อมาเผยแผ   
5 ระบบคิดดีควรเปดโอกาสใหประชาคมสมัครเปนสมาชิกเพื่อรับขาวสารทางอีเมลตามหัวขอหรือ

กลุมท่ีตนเองสนใจ จะชวยกระตุนการใชงานมากขึ้น 
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สรุปตัวช้ีวัดโครงการ 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนใหบริการ รอยละ  86 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 85 
3. ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ  100        
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ภาคผนวก 4 โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพ่ือชุมชน 

1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ซ่ึงเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดต้ังบนระบบใหบริการของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและ

จัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และส่ือการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแก

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อท่ีอยูในรูปของ

แฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจ

ทั่วไปสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะดวกผานอินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู

กันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปงบประมาณ 2553 โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ไดขยายการ

จัดเก็บสื่อเพื่อการเรียนรูชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สื่อสิ่งพิมพ SWU Weekly,  มศว โลกทัศน, จดหมายขาว คูมือ 

บทความ จุลสาร  หรือ สิ่งพิมพอ่ืนๆ เพื่อใหระบบคิดดีเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสนใจสามารถเขา

มาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้  "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว" ยังไดจัดชองทางเชื่อมตอกับระบบคิดดี ที 

มศว เพื่อเปนชองทางในการสืบคนขอมูลที่งายขึ้นอีกชองทางหนึ่ง  

 โครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ซ่ึงเปนโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด จึง

ไดจัดโครงการอบรมเร่ือง “การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพื่อชุมชน”  ภายใตโครงการระบบหองสมุดดิจิทัล

เพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) (กิจกรรมที่ 1) เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาหรือหนวยงานตางๆ ที่มีความ

สนใจจัดเก็บสื่อดิจิทัลชนิดตางๆ ที่มีคุณคาไวในระบบคิดดี ไดเขาใจหลักการและสามารถนําสื่อขึ้นเผยแพรความรู

ในระบบเพื่อเปนบริการวิชาการใหแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนสืบตอไป 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหความรูในการประยุกตไอซีทีที่เหมาะสมในการจัดทําสื่อการเรียนรู 

2. เพื่อเสริมสรางทักษะในการจัดเก็บสื่อเพื่อการเรียนรูชนิดตางๆ เพิ่มมากย่ิงขึ้น 

3. เพื่อใหมีขอมูลในการเผยแพรความรูผานระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ ระบบคิดดี ที่ มศว 

4. เพื่อสงเสริมการจัดการความรู การเผยแพรและการแบงปนความรูและประสบการณรวมกัน 
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

บก13. โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

4. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

5. นางขนิษฐา           รุจิโรจน  ที่ปรึกษา 

6. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

7. อาจารยอุราพร   ศุขะทัต  กรรมการ 

8. นายสมบุญ  อุดมพรย่ิง กรรมการ 

9. นางสุธาทิพย ผนวกสุข  กรรมการ 

10. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค กรรมการ 

11. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

12. นางสาวกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 

13. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการ 

14. นางสาวจิตติมา ชางไม  กรรมการและเลขานุการ 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 -16.15 น.  

6. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (16-302) ชั้น 3 อาคาร 16  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 

โรฒ  

7. คุณสมบัติของผูเขาอบรม  

บุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ดูแลสื่อสิ่งพิมพของหนวยงาน  (จํานวน 40 คน) 

8. วิธีการจัดกิจกรรม 

บรรยาย สาธิต และ ฝกปฏิบัติ 

9. กําหนดการอบรม 

วันท่ี  25  ธันวาคม 2552  

08.30 – 09.00 น ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. แนะนําระบบคิดดี ที่ มศว พรอมท้ังสาธิตการใชงานระบบ และการคนหาสื่อจากระบบ 

     โดย ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.15 น. อบรมเร่ือง “การทํา E-book” 
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     โดย นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล 
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. อบรมเร่ือง “การจัดการความปลอดภัยในกับเอกสาร และการสรางเอกสาร PDF” 

    โดย นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.15 น. ฝกปฏิบัติ การนําสื่อดิจิทัล เขาจัดเก็บในระบบคิดดี   
    โดย นางสาววันทนา ผองภักต 

10. งบประมาณดําเนินการ 

โดยใชงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2553  แผนงาน ขยายโอกาสและการพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต  ผลงาน

การใหบริการวิชาการแกชุมชน  งบเงินอุดหนุน  โครงการ Cyber Education Center จํานวน 10,000 บาท  

(แปดพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 

1. คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไมเกิน 600.-บาท  3,600  บาท 

2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม มื้อละไมเกิน 30.- บาท  2,400  บาท 

3. คาอาหารกลางวัน มื้อละไมเกิน 80.- บาท                    3,200  บาท 

4. คาถายเอกสาร         800  บาท 

รวมเปนเงิน 10,000 บาท 
 (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายทั้งหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ  
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11. 20ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ระบบคิดดี ที่ มศว มีจํานวนสื่อดิจิทัลในระบบเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน มีขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น 

3. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ในการระบบไอซีทีที่ใชในการสรางสื่อดิจิทับ 

4. ผูเขารับการอบรมเขาใจหลักการในการสรางสื่อดิจิทัลในระบบคิดดี ที่ มศว 

5. ผูเขาอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันผานระบบคิดดี ที่ มศว 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 95 

2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการที่ไดรับบริการตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 85 

3. การนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 

4. จํานวนผูขอรับบริการ 40 คน 
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