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บทสรุปผูบริหาร                                               

 

          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 ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพร

บนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจทั ่วไปสามารถเขาถึงสื ่อการเรียนรู ได

โดยสะดวกผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กันอยางกวางขวางและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) ไดมีการพัฒนาระบบหองสมุดดิจิทัล  

เพื่อใหมีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และทันสมัย 

โครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด   จากที่โครงการ 

Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ไดจัดอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดี

เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พื่อใหบุคลากรทางการศึกษาหรือหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย ที่มี

ความสนใจจัดเก็บสื่อดิจิทัลชนิดตางๆ ที่มีคุณคาไวในระบบคิดดี ไดเขาใจหลักการและสามารถนําสื ่อขึ ้นเผยแพร

ความรูในระบบแลวนั้น    ทางโครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) สําหรับ

บุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานตางๆภายนอก นําระบบหองสมุดดิจิทัล ไปประยุกตใชในงาน  เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน ทางจากที่โครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) จึงได

จัดการจัดอบรมเรื่อง HyLib DSpace: Training the Trainers   ระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 -

16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ  ใหแกเจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานตางๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการติดตั้ง การใชงาน 

และการสํารองขอมูลของระบบหองสมุดดิจ ิทัล มีผู ไดร ับการอบรมจํานวน 44 คน จากหนวยงานเขารวม 26 

หนวยงาน   

โดยทางทีมงานมีความมุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหหนวยงานที่เขารับการอบรมในครั้งนี้ นําไปปฏิบัติใชงานได

จริง และสามารถถายทอดความรู เกี่ยวกับระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใหแกผูสนใจ และหนวยงานอื่นๆ เพื่อ

ขยายเครือขายหองสมุดดิจิทัลสืบตอไป 
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                                           0ผลการดําเนินงาน 

สืบเน่ืองจากการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําโครงการ
ประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ 
KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานแนวคิดใน
ลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดต้ังบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตช่ือ “ระบบคิดดีที่ 
มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพ่ือเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่
หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ 
สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย 
และผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะดวกผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะน้ีทางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) ไดมีการพัฒนา
ระบบหองสมุดดิจิทัล  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และทันสมัย  

ในชวงป 2552-2553 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียไดดําเนินการพัฒนาระบบหองสมุดผสม (Hybrid Library 

System) ซึ่งผนวกรวมซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source) ดานหองสมุด 3 ซอฟตแวรขึ้นภายใตช่ือระบบ HyLib เพ่ือให
ผูใชสามารถคนหาขอมูลจากทั้งระบบหองสมุดแบบบูรณาการ (Integrated Library System)  และระบบคลังขอมูลดิจิทัล 
(Digital Repository)  หรือระบบคลังขอมูลสถาบัน (Institutional Repository System)  ผานหนาจอคนหาหลักเพียง
หนาจอเดียวระบบ HyLib ที่ทางสถาบันฯ พัฒนาขึ้นประกอบดวยซอฟตแวรเปดเผยรหัสดังน้ี 

•  VuFind   ซอฟตแวรระบบคนหาทรัพยากร (Resource Discovery System) 

•  Koha  ซอฟตแวรระบบหองสมุดแบบบูรณาการ (Integrated Library System) 

•  DSpace  ซอฟตแวรระบบคลังขอมูลดิจิทัล (Digital or Institutional Repository System) 

โครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด   จากที่โครงการ Cyber 

Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ไดจัดอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพ่ือชุมชน เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาหรือหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจจัดเก็บสื่อดิจิทัล
ชนิดตางๆ ที่มีคุณคาไวในระบบคิดดี ไดเขาใจหลักการและสามารถนําสื่อขึ้นเผยแพรความรูในระบบแลวน้ัน    ทางโครงการ 
Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) สําหรับบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานตางๆภายนอก นํา
ระบบหองสมุดดิจิทัล ไปประยุกตใชในงาน  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน ทางจากที่โครงการ Cyber Education 

Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) จึงไดจัดการจัดอบรมเรื่อง HyLib DSpace: Training the Trainers ใหแก
เจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานตางๆ  เพื่อเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการติดต้ัง การใชงาน และการสํารองขอมูลของ
ระบบหองสมุดดิจิทัล  โดยทางทีมงานมีความมุงหวังเปนอยางย่ิงที่จะใหหนวยงานที่เขารับการอบรมในครั้งน้ี นําไปปฏิบัติใช
งานไดจริง และสามารถถายทอดความรู เก่ียวกับระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ใหแกผูสนใจ และหนวยงานอื่นๆ เพ่ือขยาย
เครือขายหองสมุดดิจิทัลสืบตอไป 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดโครงการอบรม เรื่อง HyLib DSpace: Training the Trainers  ระหวางวันที่ 

12-14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16  

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใหแกเจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานตางๆ  เพื่อ

  



 

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

 

โครงการ Cyber Education Center (บก.13) ประจําป 2552 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 2 SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

7. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

9. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

10. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 
11. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
12. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
13. สนง.คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
14. สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

15. สนง.พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

16. สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

17. สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพฐ.) 

18. สํานักหอสมุดแหงชาติ 

19. โรงเรียนสารวิทยา 
20. โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

21. โรงเรียนนครสวรรค 
22. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 

23. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

24. โรงเรียนเทพศิรินทร 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
ผลดําเนินงาน

 กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 
 

1ประมวลภาพกิจกรรม 

  

 

  

SWUCC Projectโครงการ Cyber Education Center (บก.13) ประจําป 2552  หนา 3 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University  

  



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
ผลดําเนินงาน

 กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 
 

 
 

  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําแบบประเมินสําหรับผูเขารับการอบรม เรื่อง “HyLib DSpace : 

Training the Trainers”  ผานระบบ SWU e-Survey ของมหาวิทยาลัย ที่ http://esurvey.swu.ac.th จากการอบรม
เรื่อง ““HyLib DSpace : Training the Trainers””  โดยมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 10 คน จากผูเขารับการ

อบรม 44 คน เกณฑการประเมิน ดังนี้ ระดับ 5 = มากท่ีสุด ระดับ4 = มาก ระดับ3 = ปานกลาง ระดับ2 = นอย  

ระดับ1 = นอยท่ีสุด  ซ่ึงสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
1. เจาหนาที่ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน อยูในเกณฑดี (4.28) 

2. การประชาสัมพันธและการประสานงานของการอบรมคร้ังนี้มีความเหมาะสม อยูในเกณฑปานกลาง 

(3.92) 

3. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดอบรม อยูในเกณฑปานกลาง (3.88) 

4. บรรยากาศของสถานท่ีอบรมเอ้ืออํานวยตอผูเขารวมอบรม อยูในเกณฑมาก (4.08) 

5. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในเกณฑมาก (4.16) 

6. วิทยากรโดยรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเสริมความรู ทักษะ ประสบการณ ใหแกทาน อยูใน

เกณฑมาก (4.24) 

7. ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากการอบรม อยูในเกณฑมาก (4.36) 

8. ทานสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช อยูในเกณฑมาก (4.24) 
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9. กิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตรเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความ สามารถของทาน อยูใน

เกณฑมาก (4.16) 

10. ความพึงพอใจโดยรวมของการอบรมครั้งนี้ อยูในเกณฑมาก (4.32) 

11. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

• อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เพราะจะไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันมากขึ้น  

• โครงการนี้เปนโครงการที่เปนประโยชนตอขาพเจาเปนอยางยิ่งสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรม 

ไปถายทอดและประยุกตใช ก ับการปฏิบ ัต ิงานไดด ียิ ่ง อยากใหม ีโครงการลักษณะนี ้อ ีกคะ 

ขอขอบคุณทีมงานอบรมทุกๆ ทานคะ  

• เนื้อหาดี โครงการเย่ียม อาหารอรอย ถูกใจอยากมาอีกครับ   

• อาหารอรอยมากกก อิอิ อยากใหจัดอบรมอีกครับยังไงหากมีหลักสูตรอื่นเปดอบรม(ฟรี อิอิ) สงขาว

มาไดนะครับ ม.วลัยลักษณ ^_^  

• ควรจัดการอบรมการลงรายการ Metadata เพิ่มเติมตางหาก และควรมีการการอบรมการปรับแตง 

Dspace อยางตอเนื่อง  

• รถติดมากครับ... นาจะลองเปลี่ยนเปน มศว. องครักษ หรือ AIT จะดีมากๆเลยครับ ในเรื่องสถานท่ี

ครับ ขอเสนอครับ... สวนอยางอ่ืนดีหมดครับ.. อ.โจ นารักดีครับ...อธิบายไดชัดเจนครับ  

• วิทยากร ดร.พงศธวัข ทําหนาที่ไดดีมาก แนะนํา อธิบาย และแกปญหาไดดี // เจาหนาที่ (คุณอุม) 

ดูแลผูเขาอบรมไดดี// อยากใหเปดอบรมเกี่ยวกับ open source ตัวอื่น ๆ เรื่อย ๆ ครับ เพราะ

เปนการสงเสริมการใช open source ที่ดีครับ (ขออภัย หากซํ้ากับรายการกอนนี้ เพราะไมแนใจ

วา จะเขาไปในระบบหรือเปลา เนื่องจากหนาเว็ปปดไปครับ)  

• อยากใหอบรมใหครบ package ทั้ง KOHA , VuFind และการเปลี่ยนหนาตา Theme ของ DSpace 

ขอชมเจาหนาท่ีอัธยาศัยดีมาก  

• ขอใหมีการอบรมตอเนื่อง ตอไป 

สรุปตัวช้ีวัดโครงการ 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ไดรอยละ

86.4 

2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการที่ไดรับบริการตอประโยชนจากการบริการ ดีกวาแผนที่กําหนดไว  ได

รอยละ 87.2 

3. จํานวนผูขอรับบริการ ดีกวาแผนที่กําหนดไว มีจํานวนผูเขาอบรม จํานวน 44 คน 
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 3 โครงการอบรมเรื่อง โครงการอบรมเรื่อง “HyLib DSpace : Training the Trainers” 

1. หลักการและเหตุผล 

ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี

ครินทรวิโร

ขั้น

ก

วก

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียไดดําเนินการพัฒนาระบบหองสมุดผสม 

yLib ท่ีทางสถาบันฯ พัฒนาขึ้นประกอบดวยซอฟตแวรเปดเผยรหัสดังน้ี 

y System) 

 

ภาคผนวก

 สืบเน่ืองจากการ

น ฒ ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D) ตาม

ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

พ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D 

(Knowledge Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน

แนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีท่ี มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพ่ือเปนแหลงรวบรวมและ

จัดเก็บส่ือการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และส่ือการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแ

การเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลส่ือชนิดตางๆ 

สามารถนําส่ือท่ีอยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บ และเผยแพรบนระบบใหบริการของ

มหาวิทยาลัยแกนักเรียน ครูอาจารย และผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะด

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางกวางขวางและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในชวงป 2552-2553 

(Hybrid Library System) ซึ่งผนวกรวมซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source) ดานหองสมุด 3 

ซอฟตแวรขึ้นภายใตชื่อระบบ HyLib เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาขอมูลจากท้ังระบบหองสมุดแบบ

บูรณาการ (Integrated Library System) และระบบคลังขอมูลดิจิทัล (Digital Repository) หรือ

ระบบคลังขอมูลสถาบัน (Institutional Repository System) ผานหนาจอคนหาหลักเพียงหนาจอ

เดียว  

ระบบ H

• VuFind  ซอฟตแวรระบบคนหาทรัพยากร (Resource Discover

• Koha  ซอฟตแวรระบบหองสมุดแบบบูรณาการ (Integrated Library System) 

• DSpace  ซอฟตแวรระบบคลังขอมูลดิจิทัล (Digital or Institutional Repository 

System) 
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ปจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียไดดําเนินการติดตั้งระบบ HyLib ใหแกหองสมุดคณะ

บริหารธุรกิจและการจัดการ (School of Management) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และหองสมุด

สถาบันคริสตศาสนศาสตร (Bangkok Institute of Theology) ซึ่งเปนหนวยงานภายใต

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเสร็จสิ้นแลว และอยูระหวางการติดตั้งระบบใหแกหองสมุดสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรและการจัดการสารสนเทศของสถาบันฯ 

ดังน้ัน โครงการ Cyber Education Center  (โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) ซึ่งเปนโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหความสําคัญตอการเผยแพรความรู

สูชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดการอบรมเร่ือง  “HyLib DSpace: Training the Trainers”” ใหแก

เจาหนาที่ดานเทคนิคและเจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานการศึกษาและหนวยงาน

ภาครัฐตางๆ เพื่อใหความรูความเขาใจดานการติดตั้งและการใชงานระบบ HyLib DSpace ซึ่งเปน

สวนประกอบหนึ่งของระบบ HyLib (Hybrid Library System)  

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการระหวางเจาหนาที่ดานเทคนิคและเจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของ

หนวยงานการศึกษาและหนวยงานภาครัฐตางๆ เพื่อการเผยแพรใหความรูแกชุมชน 

2. เพื่อใหความรูความเขาใจและการติดต้ังระบบ HyLib DSpace รวมถึงการใชงานระบบดังกลาว 

3. เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และการแบงปนความรูรวมกัน 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

บก13. โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

4. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

1. นางขนิษฐา รุจิโรจน ที่ปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

3. อาจารยอุราพร   ศุขะทัต กรรมการ 

4. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการ 

5. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

6. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการ 

7. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

8. นางสาววันทนา  ผองภักต กรรมการและเลขานุการ  

9. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ระหวางวันท่ี 12-14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 -16.15 น.   



 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน ผลดําเนินงาน
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6. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (16-301) ชั้น 3 อาคาร 16  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  

7. คุณสมบัติของผูเขาอบรม  

   เจาหนาที่ดานเทคนิค เจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานการศึกษา และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ  

8. วิธีการจัดกิจกรรม 

บรรยาย สาธิต และ ฝกปฏิบัติ 

9. กําหนดการอบรม 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553  

08.30-08.45 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.45-09.00 น.  กลาวเปดการอบรม  

   โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ 

  09.00-10.30 น.   แนะนําระบบหองสมุดผสม HyLib และ HyLib DSpace  
     โดย ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น.  การติดต้ัง โปรแกรม ระบบ HyLib DSpace  

   โดย ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  การติดต้ังโปรแกรม ระบบ HyLib DSpace (ตอ)  

   โดย ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย 

14.30-14.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

     14.45-16.00 น.  การกําหนดคาระบบ HyLib DSpace ที่จําเปน (รวมถึงการคนหาขามระบบ และ

การตั้งคาสถิติ)    

   โดย ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2553  

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น.  การสรางชุมชน การกําหนดสิทธิผูใชงาน และการกําหนด Work Flow 

     โดย นางสาวกรชนก ดิษฐวิทย 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น.  การจัดการทะเบียนเมทาดาทาและทะเบียนรูปแบบแฟมขอมูล 
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   โดย นางสาวกรชนก ดิษฐวิทย 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  การปรับแตงแมแบบปอนขอมูล (Template) 

   โดย นางสาวกรชนก ดิษฐวิทย 

14.30-14.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

14.45-16.15 น.  การปรับแตง Theme ของ HyLib DSpace 

   โดย คุณนภชาติ กัลยาณพันธ 

 

 

14 พฤษภาคม 2553 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ Dublin Core Metadata Set และวิธีลงรายการ 

   โดย นางณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ  

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น.  การกําหนดใชเมทาดาทากับเนื้อหาประเภทตางๆ 

   โดย นางณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  การปอน แกไข และลบรายการขอมูลใน DSpace 

   โดย นางณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ 

14.30-14.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

14.45-16.15 น.  การสํารองขอมูลและกูขอมูล 

   โดย ดร.พงศธวัช ชีพพิมลชัย 

 

10. งบประมาณดําเนินการ 

คาใชจายการดําเนินงานในคร้ังนี้เบิกจายจากงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและ

การพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน  โครงการ Cyber Education Center 

จํานวน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 

คาใชจาย     

• คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไมเกิน 600.- บาท  10,800.00    บาท 

• คาอาหารวางและเครื่องด่ืม มื้อละไมเกิน 50.- บาท   9,000.00    บาท 

• คาอาหารกลางวัน มื้อละไมเกิน 100.- บาท    9,000.00    บาท 

• คาเย็บปกและเขาเลม     1,000.00    บาท 



 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
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• คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,260.00 บาท 

คาวัสดุ       5,940.00  บาท 

•  แผน CD ปากกา หมึกพิมพคอมพิวเตอร และกระดาษ  

รวมรายจายในการดําเนินงาน                                                37,000.00  บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายทั้งหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ  
  

  



 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
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11. 18ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการไดรวมกันจัดเก็บสื่อการเรียนรูที่มีคุณคาเพื่อการ

เผยแพรแกชุมชน 

3. เจาหนาที่ดานเทคนิค เจาหนาที่ผูดูแลระบบหองสมุดของหนวยงานการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ

ตางๆ  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณรวมกัน 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 95 

2. ความพึงพอใจของผูเขารับบริการที่ไดรับบริการตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 85 

3. จํานวนผูขอรับบริการ 30 คน 
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