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                                              0บทสรุปผูบริหาร 

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 

ซ่ึงใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูสูหองสมุด

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553 เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรูชนิดตางๆ 

จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงใหเปนสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนผานระบบคิดดี ที่ 

มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป 

โดยสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว"  เพื่อเพิ่มชองทางในการนําเสนอสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

ที่สะดวกตอการคนคืนขอมูลที่ตีพิมพอยูในสื่อชนิดตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น และไดรับอนุมัติใหจางนิสิตชวยปฏิบัติงาน 

เพื ่อจัดทําสื ่อดิจิทัล  และนําเขาจัดเก็บในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื ่อการศึกษา (ระบบคิดดี) สามารถรวบรวมสื ่อ

ประเภทสิ่งพิมพ และรายการวิทยุ ไดจํานวนท้ังสิ้น 390 ช้ินงาน จาก 13 หนวยงาน 
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                                           1ผลการดําเนินงาน 

จากที่ โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ไดขยายการจัดเก็บสื่อเพื่อการเรียนรู

ชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สื่อสิ่งพิมพ SWU Weekly,  มศว โลกทัศน, จดหมายขาว หรือ สิ่งพิมพอื่นๆ เพื่อใหระบบ

คิดดีเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้  "เว็บไซต

สื่อสิ ่งพิมพ มศว" ยังไดจัดชองทางเชื่อมตอกับระบบคิดดี ที มศว เพื่อเปนชองทางในการสืบคนขอมูลที่งายขึ ้นอีก

ชองทางหนึ่ง และเนื่องจากในปจจุบันสื่อการเรียนรูในรูปของสื่อสิ่งพิมพที่สามารถนํามาเผยแพรเพื่อเปนประโยชนมี

ความหลากหลาย และมีแหลงขอมูลอยูหลายที่ที่พรอมใหนําสื่อเหลานั้นมาแปลงเปนสื่อแบบดิจิทัลและนําเผยแพรให

เปนประโยชนตอการศึกษา โครงการ Cyber Education Center ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อ

การเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553 เพื่อรวบรวมสื่อ

การเรียนรู ชนิดตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงใหเปนสื ่อแบบดิจิทัลเพื ่อการเผยแพรใหเปน

ประโยชนผานระบบคิดดี ที่ มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป  

ทั้งนี้สํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว"  เพื่อเพิ่มชองทางในการนําเสนอสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

ที่สะดวกตอการคนคืนขอมูลที่ตีพิมพอยูในสื่อชนิดตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น และไดรับอนุมัติใหจางนิสิตชวยปฏิบัติงาน 

เพื่อจัดทําสื่อดิจิทัล  และนําเขาจัดเก็บในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)  

 หนวยงานเขารวมโครงการ  มีจํานวน 13 หนวยงาน 

1. คณะมนุษยศาสตร 

2. ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 

3. ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. คณะศึกษาศาสตร 

5. สํานักคอมพิวเตอร 

6. คณะทันตะแพทยศาสตร 

7. คณะเภสัชศาสตร 

8. ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 

9. ศูนยบริการวิชาการ 

10. ศูนยศึกษาทั่วไป 

11. สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 

12. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
13. สถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา (INSTITUTE OF ASIA PACIFIC STUDIES (IAPS))   

 รายการสื่อสิ่งพิมพ /รายการโทรทัศน และรายการวิทยุ มีจํานวนท้ังสิ้น 390 รายการ  
1. รายการมนุษยศาสตรปริทรรศน    จํานวน  103  รายการ 

2. จดหมายขาว คณะมนุษยศาสตร (เข็มขาว...ขาวมนุษย)  จํานวน  1 รายการ 

3. SWU WEEKLY  จํานวน  86  รายการ 

4. บอกเลาเกาสิบ  จํานวน  30  รายการ 

5. มศว ชุมชน  จํานวน  2  รายการ 

6. มศว โลกทัศน  จํานวน  2 รายการ 
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7. หนังสือ/เอกสารนิเทศน  จํานวน  9  รายการ 

8. จดหมายขาว สํานักคอมพิวเตอร  จํานวน  79  รายการ 

9. ขาวประหยัดพลังงาน  จํานวน  21  รายการ 

10. SWU SMILE  จํานวน  2  รายการ 

11. SWU SMILE NEWS  จํานวน  6  รายการ 

12. จุลสารทันตสาละ  จํานวน  13  รายการ 

13. Pharma News Exclusive  จํานวน  2  รายการ 

14. งานยุทธศาสตร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  2  รายการ 

15. สิ่งพิมพงานวิจัย ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต  จํานวน  9  รายการ 

16. CAS@วิชาการ  จํานวน  1  รายการ 

17. จุลสารทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จํานวน  9  รายการ 

18. จ
ว

   

ดหมายขาว สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  จํานวน  12  รายการ 

19. ารสารพฤติกรรมศาสตร  จํานวน  1  รายการ 

สรุปตัวช้ีวัดโครงการ 

จํานวนสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว จํานวน 390 ชิ้น ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวไมนอยกวา 100 ชิ้น 
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ภาคผนวก 1 หนังสืออนุมัติโครงการ  
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ภาคผนวก 2 โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
              กิจกรรมท่ี 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

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

แฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงสื่อการ

เรียนรูไดโดยสะดวกผานอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวางและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปงบประมาณ 2553 โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ไดขยายการ

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

สิ่งพิมพอ่ืนๆ เพื่อใหระบบคิดดีเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเพื่อการพัฒนา

ตนเองได นอกจากนี้  "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว" ยังไดจัดชองทางเชื่อมตอกับระบบคิดดี ที มศว เพื่อเปนชองทาง

ในการสืบคนขอมูลที่งายขึ้นอีกชองทางหนึ่ง และเนื่องจากในปจจุบันสื่อการเรียนรูในรูปของสื่อสิ่งพิมพที่สามารถ

นํามาเผยแพรเพื่อเปนประโยชนมีความหลากหลาย และมีแหลงขอมูลอยูหลายที่ที่พรอมใหนําสื่อเหลานั้นมาแปลง

เปนสื่อแบบดิจิทัลและนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอการศึกษา  

 โครงการ Cyber Education Center ซ่ึงเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ซ่ึงใหความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรูชนิดตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมา

ดําเนินการแปลงใหเปนสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนผานระบบคิดดี ที่ มศว หรือระบบไซเบอร

ไดอยางกวางขวางตอไป 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสืบคนสื่อการเรียนรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ หรือวารสาร ที่มีความพรอมในการนํามาเผยแพรแก

สาธารชนผานระบบไซเบอร 

2. เพื่อดําเนินการดัดแปลงสื่อการเรียนรูใหอยูในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพรผานระบบคิดดี ที่ มศว 

3. เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน มีแหลงเรียนรูเพื่มมากขึ้น 
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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. 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 

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553 

6. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

7. วิธีการจัดกิจกรรม 

1. สืบคน และรวบรวมสื่อการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความพรอม

ในการนํามาเผยแพรผานระบบไซเบอร 
2. จัดหาผูประกอบการในการแปลงสื่อการเรียนรูใหเปนเอกสารดิจิทัล  
3. จัดหานิสิตชวยงานเพื่อการนําสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว (รายละเอียดแผนการทํางาน TOR 

ตามเอกสารแนบทาย) 
4. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

โดยใชงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2553 แผนงาน ขยายโอกาสและการพฒันาการศึกษา  ผลผลิต  ผลงานการใหบริการ

วิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ Cyber Education Center จํานวน 40,000 บาท (สี่หมืน่บาทถวน)  เพื่อเปนคาใชจายใน

รายการดังตอไปนี้ 

1. คาจางเหมาสแกนเอกสาร 20,000  บาท 

2. คาตอบแทนนิสิตชวยงาน ชั่วโมงละ 40.-บาท 18,500  บาท   

3. คาวัสดุ 1,500  บาท   

   • แผน CDR    

  • กลองใสแผนดิสก   

                                                                                         

รวมรายจายในการดําเนินงาน 40,000 บาท 

(สี่หมื่นบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายทั้งหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ   

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยมีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว เพิ่มมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยไดจัดเผยแพรความรูทางสื่อการเรียนรูใหแกชุมชนผานระบบคิดดี ที่ มศว 
3. นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปมีชองทางการศึกษาดวย

ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว ไมนอยกวา 100 ชิ้น 
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ภาคผนวก 3 การจางนิสิตชวยงาน 

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. การแปลงสื่อการเรียนรู ใหอยูในรูปสื่อดิจิทัล    

3. การจัดทําเมทาดาทา(Meta)ของสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล    

4. การนําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ที่ มศว   

5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บในระบบคิดดี ที่ 

มศว 
   

6. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธ 

 
- -  

  


	                                              บทสรุปผู้บริหาร
	                                           ผลการดำเนินงาน
	สรุปตัวชี้วัดโครงการ
	ภาคผนวก 1 หนังสืออนุมัติโครงการ 
	ภาคผนวก 2 โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)              กิจกรรมที่ 3 : จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา
	1. หลักการและเหตุผล
	2. วัตถุประสงค์
	3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
	4. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
	5. ระยะเวลาการดำเนินการ
	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2553
	6. สถานที่ดำเนินการโครงการ
	7. วิธีการจัดกิจกรรม
	8.  งบประมาณดำเนินการ
	9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

	ภาคผนวก 3 การจ้างนิสิตช่วยงาน

