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บทสรุปผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําโครงการ
ประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge Imagination Discovery and Sharing - 
Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อ
เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บส่ือการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และส่ือการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามี
คุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไดจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชนวันเด็กแหงชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554 ในหัวขอ วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว เนื่อง
ในวาระของปมหามงคลครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 
2544  เพื่อการประชาสัมพันธ และใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แก
ชุมชน  โดยจัดบูธกิจกรรมแบงเปนโซนตางๆ ไดแก โซนวิทยุสมัครเลนเพื่อติดตอสื่อสารกับนักบินอวกาศ  
โซนการเรียนรูดวยตนเอง โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โซนการศึกษาเรียนรูผาน
ระบบคิดดี ที ่ มศว  โซนกิจกรรมเลนเกมส แลกร ับของรางว ัล  และโซน  โซนแจกเอกสาร  และสื ่อ
ประชาสัมพันธชนิดตางๆ   และผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 559 คน  และมีผลประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมกิจกรรมในการไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการอยูในเกณฑระดับดีมาก 
คิดเปนรอยละ 100   

การจัดบูธกิจกรรมในโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 2 : 
การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชนในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จอยางสูง 
เนื ่องจากไดรับความรวมมืออยางดียิ ่งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน คณะกรรมการจัดงานคร้ังนี้ขอขอบคุณผูเขารวมงานและหนวยงานตางๆ มา ณ โอกาสนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 
โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา KIDs-D@SWU 

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดตั้งบนระบบ

ใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อ

เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บส่ือการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และส่ือการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามี

คุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ 

สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัย

แกน ักเร ียน ครูอาจารย และผูสนใจทั ่วไปสามารถเขาถึงสื ่อการเร ียนรู ไดโดยสะดวกผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไดจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชนวันเด็กแหงชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554 ในหัวขอ วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว เนื่อง

ในวาระของปมหามงคลครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 

2544  เพื่อการประชาสัมพันธ และใหความรูในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แก

ชุมชน  โดยจัดบูธกิจกรรมแบงเปนโซนตางๆ ไดแก โซนวิทยุสมัครเลนเพื่อติดตอสื่อสารกับนักบินอวกาศ  

โซนการเรียนรูดวยตนเอง โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : computer-assisted 

instruction) โซนการศึกษาเรียนรูผานระบบคิดดี ที่ มศว โซนกิจกรรมเลนเกมส แลกรับของรางวัล และโซน 

โซนแจกเอกสาร และส่ือประชาสัมพันธชนิดตางๆ   และผูเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ จํานวน 559 คน     
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กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 
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                 ตนไม                        เกาอ้ี                         ปายประชาสัมพันธ 

 
แผนผังบูธโครงการคิดดี ที่ มศว 

กิจกรรม 1 โซนทักทายนักบินอวกาศ 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนทักทายนักบินอากาศ เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการใชชีวิตบนอวกาศ โดยจัดเปนรอบการเขาชมวีดิทัศน เรื่อง “การใชชีวิตบนอวกาศรวมทั้งการ
ติดตอส่ือสาร” รอบละ 15 นาที และมีเจาหนาที่ประจําโซนใหคําแนะนํา และมีเด็กๆ ใหความสนใจกันมาก 

  

 โซนจากปกาจู สูเรดิโอ 
 โซนวทิยุสมัครเลน 

1.1  ฉันเปนนักบิน

อวกาศ 

บอ

ร ด

ป ร

ะ ช

า สั

มพั

นธ  

 โซนรางวัลสําหรับคนเกง 

 โซนลงทะเบียน ,สแตมป

บ ัตร  แจกเอกสาร  และสื ่อ



 โซนมิติที่ 4  

   

 โซนรหัสลับขามโลก  

โตะรับ

ข อ ง

รางวัล 

ฉากถายรูปรวมกับ

นักบินอวกาศ 

 โซน คิดดี ที่ มศว และ CAI 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

3 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  

  

  

  



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

4 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กิจกรรม 2 โซนคิดดี ที่ มศว และCAI เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ จัดโซนคิดดี ที่ มศว และโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
(CAI : computer-assisted instruction)  เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผูเขารวมกิจกรรมนี้จะไดรับความรูดังนี้ 

 ใหความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต มศว และสื่อการเรียนรูตางๆ ผานระบบ
หองสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา (คิดดี ที่ มศว)  โดยจัดแสดงสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 
อาทิ e-book , วีดิทัศน  ที่ทางโรงเรียนสาธิต มศว (ทั้ง 3 แหง) และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน  

 ใหความรูเกี่ยวกับการกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ  ความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟา และ
การทํางานของคล่ืนและเคร่ืองสงวิทยุอยางงาย 

 ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม 
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6 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

กิจกรรม 3 โซนจากปกาจู สูเรดิโอ 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนจากปกาจู สู เรดิโอ ซึ่งเปนโซน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ที่ใหความรูในเรื่องการกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ ความสัมพันธระหวาง 
แมเหล็กกับไฟฟา และการทํางานของคลื่น และเครื่องสงวิทยุอยางงาย ติดตอสื่อสาร  มีฐานกิจกรรม
จํานวน 10 ฐาน ดังนี้ 

 

ฐานที่ 1 :  อํานาจของสนามแมเหล็ก 
ข้ัวแมเหล็กเหมือนกันจะผลักกัน ข้ัวแมเหล็กตางกันจะดูดกัน 

ฐานที่ 2 :  การกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแสง 
เนื้อหา เมื่อโซลารเซลไดรับแสง จะผลิตกระแสไฟฟา จะเห็นเข็ม
มิเตอรกระดิก หรือมอเตอรใบพัดหมุน 

 

ฐานที่ 3 :  การกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟา  
เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวด จะเกิดสนามแมเหล็ก สังเกต
จากเข็มเย็บผา (ซึ่งถูกทําใหเปนแมเหล็กถาวร) จะเคล่ือนไหว 

ฐานที่ 4 :  ไฟฟาเคมี 
โลหะ 2 ชนิด เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจากกรด จะเกิดกระแสไฟฟา  

1. ใชถานหุมดวยกระดาษทิชชู และอลูมิเนียมฟอยด ใส
น้ําสม (กรด) ที่กระดาษ หรือ 

2. สนามแมเหล็ก สังเกตจากเข็มเย็บผา (ซึ่งถูกทําใหเปน
แมเหล็กถาวร) จะเคล่ือนไหว 
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ฐานที่ 5 :    ไฟฟาสถิตย 
ห ว ีผ ม  ห ร ือ ใ ช พ ล า สต ิก ข ัด ถ ูก ับ ผ า  ก า ร ข ัด ส ีทํ า ใ ห
อิเลคตรอนหลุดออกมาอยูที่ผิว เรียกวาประจุไฟฟา ซึ่งมีแรง
ดูด และแรงผลัก 

ฐานที่ 6 :  กําเนิดคลื่นวิทยุ ; รหัสมอส 
กระแสไฟฟาไหลผานขดลวดทําใหเกิดสนามแมเหล็ก และ
สนามไฟฟาตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผกระจายออกไปในอากาศ 
เรียกวา คล่ืนวิทยุ ใชเคร่ืองรับวิทยุรับฟงได 

 

ฐานท่ี 7 :  การกําเนดิไฟฟาโดยใหสนามแมเหลก็ 
ตัดผานขดลวด 

แกว งแม เหล ็กให สนามเคลื ่อนผ านขดลวด  จะเก ิด
กระแสไฟฟา สังเกตจากเข็มมิเตอร  

การกําเนิดสนามแมเหล็กโดยปอนไฟฟาใหขดลวด 
เมื ่อมีกระแสไฟไหลผานขดลวดจะเกิดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา ทําใหตะปูเปนแมเหล็กดูดเข็มเย็บผาได 

ฐานที่ 8 :  สนามแมเหล็กมีผลตอการเคลื่อนที่ของ
กระแสไฟฟา 

กระแสไฟฟาไหลเพราะการเคลื ่อนที ่ของอ ิเล ็กตรอน  เอา
แมเหล็กจอไสเทียนไฟฟาจะสั่น แสดงวา สนามแมเหล็กมีผลตอ
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

 

ฐานที่ 9 :  สนามแมเหล็กมีผลตอโลหะ 
อํานาจแมเหล็กจะมีผลตอโลหะแตละชนิดตางกัน สังเกต
จากความแรงของเหรียญที่ไหลผานรางไมเทากัน 
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ฐานที่ 10 :  การเคลื่อนที่ของคลื่น 

การจําแนกประเภทของคลื่นโดยใชลักษณะการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคตัวกลาง เปนเกณฑ จะจําแนกประเภทของคลื่นได 2 
ประเภท ไดแก  

1. คลื่นตามขวาง (transverse wave) หมายถึงคลื่นที่
อนุภาคตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของคลื่น ไดแก คลื่นในเสนเชือก คลื่นน้ํา และ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาทุกชนิด  

2. คลื่นตามยาว (longitudinal wave) หมายถึงคลื่นที่
อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับทิศทางการ
เคล่ือนที่ของคล่ืน ไดแก คล่ืนในสปริง คล่ืนเสียง 
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กิจกรรม 4 โซนรหัสลับขามโลก 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนรหัสสลับขามโลก เปนกิจกรรม
คนหากุญแจกกลองสมบัติ ในกลองมีของขวัญ โดยใชทักษะการสื่อสารผานวิทยุสื่อสารเพื่อคนหารหัส
กุญแจในการเปดกลองสมบัติ และการทํากิจกรรมรวมกันเปนทีม ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากนักเรียน
โรงเรียนบางกะปมาเปนวิทยากรในกิจกรรมนี้  ในกิจกรรมนี้มีนองๆ ใหความสนใจมารวมกิจกรรมจํานวน
มาก โดยแบงเปนทีมละ 2 คน  ผูเขารวมกิจกรรมคนที่หนึ่งจะประจําที่กองอํานวยการ ทําหนาที่บอก
ชุดคําส่ังผานวิทยุสื่อสาร และอีกคนมีหนาที่ออกไปตามหารหัสกุญแจ เมื่อไปถึงจุดที่กําหนดใหสงรหัสที่พบ
ผานวิทยุสื่อสารมายังกองอํานวยการ ซึ่งจะตองเทียบกับชุดคําสั่งวาจะรหัสตัวตอไปอยูที่ไหน เมื่อถึงจุด
สุดทายก็จะเปนรหัสเปดกลองสมบัติ 
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กิจกรรม 5 โซนมิติที่ 4 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนมิติที่ 4 กิจกรรมนาฬิกา เพื่อใหเด็กๆ 
เขาใจความสําคัญของนาฬิกา และวงจรของนาฬิกา เมื่อเทียบกับเวลาโลก โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงแนะนํา 
เด็กๆ ประกอบตารางเทียบเวลาและใหนํากลับไปเลนที่บาน 
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กิจกรรม 6 โซนรางวัลสําหรับคนเกง 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําเกมส “รางวัลสําหรับคนเกง” เพื่อใหเด็ก นักเรียน นิสิต 
ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ไดรวมสนุกกับการถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู เรื่องสิ่งแวดลอม การกําเนิด
ไฟฟาชนิดตางๆ ความสัมพันธระหวางไฟฟาและแมเหล็ก  ตอบถูกไดรางวัล 
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กิจกรรม 7 โซนประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรม และเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดโซนประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” เพื่อประชาสัมพันธให
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจทั่วไปรูจัก  “ระบบคิดดีที่  มศว”  และเผยแพรความรูในระบบหองสมุด
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีที่  มศว”  รวมถึงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และการแบงปนความรู
รวมกัน  ประกอบดวย 

• ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว  
• บอรดนิทรรศการประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว  
•  เว็บไซตคิดดี ที่ มศว (kids-d.swu.ac.th)  
•  แผนพับแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  
•  แผนพับส่ือส่ิงพิมพ มศว 
• แผนประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว 
•  หนังสือ “รูไว...ปลอดภัยกวา คูมือลดความเส่ียงในการใชมือถือและอินเตอรเน็ต” 
• หนังสือ “โทร. เทานั้น คูมือการใชมือถือปลอดภัย...ไมเสียเปรียบ” 
• หนังสือ “มือถือในมือเด็ก” 
• หนังสือ “พลังผูบริโภค สรางสรรคโลก โทรคมนาคม” 
• หนังสือ “พลังคน พลังคล่ืน” 
• หนังสือ “Play and Learn ฉบับเดือนเมษายน 2554” 
• หนังสือ “Play and Learn ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554” 
• หนังสือ “NIGHT SIGNALS” 
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คาใชจายการดําเนินการ 

คาใชจายการดําเนินงานในครั้งนี้เบิกจายจากงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ.2554 ใชงบประมาณ
แผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต  ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ  งบเงินอุดหนุน บก13 : โครงการ Cyber Education Center  จํานวน 17,139 บาท  (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งรอยสามสิบเกาบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 

1. คาจางพิมพเอกสารประชาสัมพันธ          4,100.-  บาท 

2. อุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ต (AIRCARD) 4,900.-  บาท 

3. คาวัสดุ (กระดาษ, แผนฟวเจอรบอรด, เทปกาว ฯลฯ) 999.-  บาท 

4. คาวัสดุสําหรับการเลนเกมสกิจกรรม (กุญแจลอกรหัส) 240.- บาท 

5. คาตอบแทนวิทยากร 7,200.- บาท 

รวมรายจายในการดําเนินงานทั้งหมด 17,139.-  บาท 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 

คณะทํางานไดจัดทําแบบประเมินการจัดงานในวันที่ 8 มกราคม 2554 ผานระบบ SWU e-Survey 
ของมหาวทิยาลัย ที ่http://esurvey.swu.ac.th  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ 160  
คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดในคร้ังนี ้559 คน คิดเปนรอยละ 28.6  โดยมีแบงเกณฑการประเมิน  
ดังนี้  ระดับ 4 = ดีมาก  ระดับ 3 = ดี  ระดับ 2 = พอใช  ระดับ 1 = เหน็ควรปรับปรุง ระดับ 0 = ไมประเมิน ซึ่ง
สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในซุมคิดดี ที่ มศว  อยูในเกณฑระดับดี (3.53)  

2. มีความสะดวกในการเขาถึงบริการของขอมูลตางๆ อยูในเกณฑระดับดี (3.46) 

3. การใชงานระบบคิดดี ที่ มศว มีความสะดวกในการเขาถึงบริการของขอมูลตางๆ อยูใน
เกณฑระดับดี (3.47) 

4. โดยรวมแลวทานไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว อยูในเกณฑระดับดี (3.52) 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

• บุคลากรนอยไปนิด  

• นาจะมีฐานสําหรับเด็กเล็กดวย 

• ทําดีแลวสูๆนะคะ 

• ควรคิดลําดับการเดินใหเด็กไดรู มีจุดเร่ิมตนไปจนถึงจุดปลายทาง 

• ขอบคุณครับ 

• สถานที่จัดบูธนอยไป ทําใหการเรียนรูในแตละฐานไมสะดวกและมีเสียงรบกวน 

• ฟงคําบรรยายไมคอยไดยิน เนื่องจากเสียงรอบขางดังมาก 

• ดีแลวครับ 

• ทําดีแลวคะขอใหมีอยางนี้ทุกๆ ปคะ 

• มีทุกปนะคะ 

• ขอจัดเพื่อเด็กๆ ทุกปคะ 

• ตองพยายามอธิบายใหเด็กรู 

• เพิ่มการทดลองงายๆ เพิ่มข้ึน 

• ดีทุกอยางครับ 
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สรุปผลตัวชี้วัดโครงการ 

1. จํานวนส่ือที่เผยแพรสูชุมชนในคร้ังนี้ มีจํานวน 8 ชิ้น สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว(จํานวนสื่อ
ที่เผยแพรสูชุมชน 5 ชิ้น) ไดแก  

• แผนพับแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว 
• ใบประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว  
• โปรแกรมชวยสอน (CAI)   

 แนะนําระบบคิดดี ที่ มศว 
 ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 การกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ 
 ความสัมพันธระหวางแมเหล็กกับไฟฟา 
 การทํางานของคล่ืน และเคร่ืองสงวิทยุอยางง 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและเขาเยี่ยมชมเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
(KIDs-D@SWU) ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 มีจํานวน 839 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนด
ไว (จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมีจํานวนไมนอยกวา 500 คน)  จําแนกไดดังนี้ 

• เขาเยี่ยมชมเว็บไซตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) จากต้ังแต
วันที่ 1 – 12 มกราคม 2554  จํานวน 280 คน  (ขอมูลจากสถิติเว็บไซต มศว  
URL: http://counter.swu.ac.th/monthly_stat.asp?id=kidsd) 

• จํานวนผูเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554  มีจํานวน 559 คน 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่ไดรับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการอยูในเกณฑ
ระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาเกณฑความพึงพอใจที่กําหนดไว (อยูในระดับดีขึ้น
ไป ไมนอยกวารอยละ85) จากการจัดกิจกรรมในวันที่ 8 มกราคม 2554  

โดยคํานวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

คําถามที่นํามาคํานวณ คือ โดยรวมแลวทานไดรับความรูจากขอมูลในคิดดี ที่ มศว  
 (91 + 61 + 8) X 100 = 100 

160 
 

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

                                             จํานวนผูรับบริการท่ีตอบทั้งหมด 
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หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนจัดงาน 

การจัดบูธกิจกรรมในโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) กิจกรรมที่ 2 : 
การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชนในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จอยางสูง 
เนื ่องจากไดรับความรวมมืออยางดียิ ่งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน คณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ดังกลาวขางตนที่ใหการสนับสนุนในการจัด
งานคร้ังนี้ มา ณ โอกาสนี้ 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่เขารวมโครงการ 

ดร. ขนิษฐา รุจิโรจน (ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
 มอบอุปกรณการเรียน สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
 มอบอุปกรณการเรียนและของตางๆ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 
 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
 จัดทําสื่อคอมพิวเตอรการเรียนรูดวยตนเองและเปนวิทยากรบรรยาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 จัดสงนิสิตมาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ที่เขารวมโครงการ 

สํานักงานนิตยสาร 100 วัตต   
 เขารวมจัดบูธกิจกรรมกับโครงการฯ  
 จัดสงนางธิดา เดนพฤกษธรรม บรรณาธิการ มาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 
 มอบหนังสือเรื่อง “NIGHT SIGNALS” สําหรับมอบใหแกผูเขาเยี่ยมชมภายในงาน 

 นายสนธยา คุมเสน   
 เปนวิทยากรแนะนํากิจกรรมในโซนจากปกาจู สูเรดิโอ 

นายกมล นาคชุม  
 เปนวิทยากรแนะนํากิจกรรมในโซนทักทายนักบินอวกาศ 

นายฉกาจ รักขนาม  
 เปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 จัดสงนางสาวสุทธิยาภา เดนพฤกษธรรม นักศึกษาชั้นปที่ 4 มาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 จัดสงนายอภิวัฒน จิรวัฒนผล นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคมหลักสูตรนานาชาติ มาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 จัดสงนายสุทธิชาติ เดนพฤกษธรรม นักศึกษา มาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

โรงเรียนบางกะป 
 จัดสงนักเรียนมาเปนพี่เล้ียงประจําโซนรหัสลับขามโลก  

บริษัทดีไซนสแตรทีจี้ จํากัด    
 มอบหนังสือ Play and Learn ฉบับเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2554 สําหรับมอบใหผู
เขาเยี่ยมชมภายในงาน 

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย จํากัด)  
 มอบพัดลมเล็ก ปากกาและเส้ือยืด สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด  
 มอบปากกาและสมุดโนต สําหรับมอบใหแกผูเขาเยี่ยมชมภายในงานและเปนของรางวัลในโซน
รางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท ยูไนเต็ด  อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด  
 มอบสมุดโนต สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท อินเนอรเทค จํากัด 
 มอบชุดกลองดินสอ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท ไอ ที คอมเรด คอนซัลแทนท จํากัด   
 มอบอุปกรณการเรียน สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)   
 มอบหนังสือองคความรูตางๆ สําหรับมอบใหผูเขาเยี่ยมชมภายในงาน ดังนี้ 

1. เร่ือง “รูไว...ปลอดภัยกวา คูมือลดความเส่ียงในการใชมือถือและอินเตอรเน็ต” 
2. เร่ือง “โทร. เทานั้น คูมือการใชมือถือปลอดภัย...ไมเสียเปรียบ” 
3. เร่ือง “มือถือในมือเด็ก” 
4. เร่ือง “พลังผูบริโภค สรางสรรคโลก โทรคมนาคม” 
5. เร่ือง “พลังคน พลังคล่ืน” 

 มอบปากกาและพวงกุญแจ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 
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 ความประทับใจและคําขอบคุณผานเมล 

คณะทํางานไดรวบรวมความประทับใจและคําขอบคุณคณะทํางานผานเมลจากผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของ ถึงความรูสึกในการจัดกิจรรมในคร้ังนี้ 

 

งานวันเด็กผานไปดวยคําชื่นชมจากผูใหญหลายทานไดเห็นน้ําใจของ

ทุกทานที่มาชวยงานกันอยางหนาแนนไมวาจะเปนทีมคุณธิดา และทีม

สํานักคอมพิวเตอร  กิจกรรมดีมากจนเดนและมีคนเขาซุ มมากที่สุด 

ผูบริหารบอกวา อยูซุมเรานานที่สุดดวย และชวนใหนํามาจัดใหมในวัน 

IT วิชาการดวย  ดีมากๆ เลยคะ ถึงแม ผูอํานวยการจะขอกลับไปกอน 

เพราะไขขึ้นสูง แตทีมงานที่มีความเปนผูจัดการในตัวไดทําใหงานทุก

อยางผานไปดวยเกรด A :-D      

ขอบคุณทุกๆ ทานมากๆ นะคะ 

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 

ไดอานเมลแลว แมจะไมไดมีโอกาสไปรวมงาน (ซึ่งนาเสียดายจัง) แต

จากคําชื่นชม คําขอบคุณจากทุกฝาย ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชม

ในความตั้งใจ และเสียสละที่ทุกทานไดทําใหงานประสบความสําเร็จ 

และนับเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็ก ๆ รุนใหมตอไป ดังคําขวัญวันเด็กของ

ปนี้เลยนะคะ  “รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ” 

ยินดีกับความสําเร็จจากใจจริงคะ 

ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน 

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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อาจจะมาแสดงความขอบคุณชาไปสักนิด จริง ๆ แลวคิดไวตลอดเวลา

คะวา "ซึ้งใจทุกครั้งที่สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดงานใด ๆ ก็ตาม คน

ของสํานักเรามีน้ําใจชวยกันแบบพี่แบบนองเสมอ" โดยเฉพาะครั้งนี้ เรา

ไดสรางเครือขายความสัมพันธกับทีมงานของนิตยสาร 100 วัตต ก็ยิ่ง

ซึ ้งใจว าย ังม ีกลุ มคนที ่ม ีความคิดดี ๆ  และเสียสละเพื ่อเด ็ก  ๆ  ใน

บานเมืองเราอยางจริงใจ ทุ มทั ้งแรงกาย แรงใจ แรงเงิน และเวลา 

อยางไมเหน็ดเหนื่อย และขอบคุณพองานอาจารยปอนด แมงาน คุณ

เอ รวมถึงอีกหลายคน คุณแมที่นําลูก ๆ มาชวยดวย... กลาวไปคงไม

หมด หากมีอะไรที่ขาดตกบกพรองไป ก็ขอโทษดวยนะคะ และหวังเปน

อยางยิ่งวาวันเด็กปหนาเราจะไดรวมแรงรวมใจกันอีกนะคะ ขอบคุณ

ทุกคน ทั้งนิตยสาร 100 วัตตและสํานักคอมฯ คะ ... :) 

ดร.อุราพร ศุขะทัต 

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 

ขอตอบแทนใจของนองๆ ทุกคนที่ทํางานดวยกันคะ ทานผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร อาจารย และทีมงานทุกทานวาทุกคนยินดี มี
ความสุขที่ไดทํางานรวมกันในครั้งนี้ และครั้งตอๆ ไป ถามี(ขอเพียง
อยาใกลสอบ) ขอขอบคุณดวยที่ใหโอกาสพวกเราไดคิด เพื่อสราง
กิจกรรมที่คาดวาจะเปนประโยชนกับการเรียนการสอน ใหโอกาสทุก
คนไดพิสูจนความสามารถและศักยภาพของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่นา
อัศจรรย ทุกคนรับผิดชอบงานของตัวเองอยางเต็มสติปญญา เมื่อได
ทราบแนวคิด ก็ชวยกันขยายออกไปและชวยกันสรางสรรคขึ้นมาดวย
ตัวเองประทับใจกับผลงานของเด็กๆ อยางนองวัต นองดล นองหมิง 
โรงเรียนบางกะปชื ่นชมจริงๆ กับความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และ
ศักยภาพ กิจกรรมรหัสลับขามโลกเปนผลงานของนองๆ กลุมนี้ลวนๆ  
เลยคะ คิดและทําอุปกรณมาเองทุกอยางชางเยาวชนที่เปนความหวัง
ของชาติที่นาประทับใจจริงๆ อุปกรณในชุดพิกาจูสูเรดิโอ เปนฝมือของ
ผูใหญใจดี 2 คน สวนที่เปนพื้นฐานอิเล็กทรอนิกสเปนฝมือคุณสนธยา 
วิศวกรจากองคการโทรศัพท และชุดสาธิตคุณสมบัติของสายอากาศ
ทิศทางแบบยากิ (กิจกรรมเสนมหัศจรรย) เปนฝมือของคุณฉกาจ 
วิศวกรบริษัท EEC ชิ้นงานดูเหมือนงาย แตที่จริงตองผานการคิด
มากมาย เพื่อจะตอบโจทยสั้นๆ วา งาย งาม ดี ทน ถูก เคลื่อนยายงาย 
เขาใจงาย เห็นภาพไดจริง เปนตัวอยางใหอาจารยทุกคน ไมวาจะอยู
หางไกลเมืองหลวงแคไหน ก็สามารถหาวัสดุในทองถิ่นสรางขึ้นมาได  
ซึ่งดิฉันก็ประทับใจกับผลงานที่ไดอยางมากๆ  ตรง Solution 98% 
เหลือแตสวน "ทน" ที่ยังตองปรับปรุงสักนิด  สวนวิทยากร นองทอป 
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นองเปา นองต้ัม ลูกหมู ชมพู ลิลลี่ ก็สามารถมาก ทําใหเด็กตั้งแตเล็กๆ 
จนถึงเด็กโตเขาใจได รวมทั้งเด็กๆ ของอาจารยปอนดดวย เรียนรูเร็ว
มาก มีนองผูหญิง 2 คน นารักมาก อดทน สูงานอยูกับพวกเราจนจบ 
ย ังม ีผลงานแฝงของอ ีกหลายคน  น องๆ  ที ่สําน ักงาน  100 ว ัตต 
นองนันธินีชวยทําปายคําบรรยายอยางสวยงาม นารักและ Practical 
มาก  นองเจมส  ก็ช วยลงไม ลงม ือประกอบซ อมสร าง  พี ่น ิด  ชวย
ประสานงานกับคุณบัณฑิตแหง OGI สปอนเซอรการพิมพฉากหลัง
ภาพอวกาศใหเราอยางสวยงามโดยไมเรียกรองอะไรเลยแมแตที ่จะ
แสดงตัวหรือลงโลโก คุณยาย คุณปานิด คุณนาจี ๊ด และคุณตั้มชวย
ชมพู Create ชุดพิกาจู วิ่งหาซื้อผาและอุปกรณตัดเย็บสําเร็จในเวลา  
2 คืน  ไดมาเปนมาสต็อกของงานไปดวย นองๆ ที่สํานักคอมพิวเตอร
ทุกคน ย่ิงทํางานหนัก ทั้งสรางสรรค ความชื่นชม นี่เปนสัญญาณวา ถึง
เวลาของคนรุนใหมแลว  

พี่ธิดา เดนพฤกษธรรม  

นิตยสาร 100 วัตต และคณะ 

 

ขอขอบคุณทุกๆ ทานที ่ชวยกันจัดงานวันเด็กปนี ้ ถาไมไดน้ําใจจาก 

พี่นองเพื่อนๆ งานนี้คงไมสําเร็จ อยากบอกวาซุมของเราเดนมาก จน

หลายคนในงานแอบอิจฉา(โดนแอบจิ ๊กนักบินอวกาศไปเปนพรีเซ็น

เตอรของซุมอื่นดวย) ขอบคุณของขวัญสําหรับเด็กๆ ดวยนะคะ  นารัก

มากๆ ขอบคุณอาหารอรอยๆ หลังเลิกงานดวยนะคะ พี่ธิดาจากทีมงาน 

100 วัตต ฝากบอกขอบคุณพวกเรามาดวยคะ และรอรวมงานกันอีกอยู 

คณะทํางาน คิดดี ที่ มศว  

 

 ดวยความยินดีครับ รูสึกดีใจมากที่ไดรวมงานกับ พี่ๆ นองๆ ชาวสํานัก

คอมพิวเตอร  ในคราวตอๆ ไป เชื่อวาพวกเราจะทําไดดีกวานี้ครับ ปนี้ 

คอนขางมีเวลาเตรียมตัวนอย ก็ยังทําไดดีขนาดนี้ ในคราวตอไป เชื่อได

วาทําไดดีกวานี้แนนอนครับ เชื่อวาปหนา เหลานักบิน Thai Regional 

Airlines ก็จะมารวมชวยงานดวยครับ 

พี่กมล นาคชุม 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

22 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ไมมีคําพูดใดแทนคําวาขอบคุณในความมีไมตรีจิต และการขอบคุณ

ทุกเรื่องราวจึงขอยกพระบรมราโชวาทเรื่องปดทองหลังพระ ใหพี่นอง

ชาวสํานักคอมฯ 

”การทํางานดวยน้ําใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมีใครรู

ใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่มั่นคง  

ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ  การปดทองหลังพระนั้น 

เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวโดยมากไมคอยชอบปดทอง

หลังพระกันนัก  เพราะนึกวาไมมีใครเห็น  แตถาทุกคนพากันปดทอง

แตข างหนา   ไมม ีใครปดทองหลังพระเลย  พระจะเปนพระที ่งาม

บริบูรณไมได” แอบซึ ้งใจในน้ําจิตน้ําใจของพี ่นองชาวสํานัก

คอมพิวเตอรทุกทานครับ ขอบคุณทุกแรงใจที่ผลักดันใหงานสําเร็จไป

ไดดวยดี  ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ธิดาและstaff นองๆ พี่ๆ  ทุกทาน ทุก

ทานเต็มที ่ครับ มีอะไรที ่จะชวยเหลือบอกมาไดเลยครับ ยินดีอยาง

เต็มที่ครับ” 

อาจารยวัชรพงศ แสงออน 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

 

ครั้งนี้ถือเปนเกียรติอยางสูงที่ใหโอกาส นักเรียนตัวเล็กๆ จากโรงเรียน

บางกะปไดมีโอกาสเขารวมในงาน พวกเรา ตั้งใจทํากันอยางเต็มที่  

นองหมิง นองเล็กที่สุด ทาบทามมาในวันสุดทายกอนจะจัดงานจริง แต

ก็ทํางานไดดีเยี่ยม นองดล ถือวาสัมผัสกับงานดานวิทยุสื่อสารเปนครั้ง

แรก ก็สามารถทําไดดีที่สุด  

โอกาสหนา  หากจะกรุณาสามารถเรียกใชไดเสมอครับ 

นองวัชระ อมศิริ 

โรงเรียนบางกะป 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

คณะทํางานไดจัดทําประมวลภาพการจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูระบบ  
KIDs-D@SWU ในงานวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ บริเวณลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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เบ้ืองหลังการทํางาน 

คณะทํางานไดรวบรวมภาพเบื้องหลังการทํางานในครั้งนี้ที ่ทุกคนไดทุมเทกําลังใจและกําลังกาย 
ต้ังใจจัดกิจกรรม เพื่อสรางความสุขใหแกเด็กๆ ในปนี้ 
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39 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คณะทํางาน 

โฉมหนาคณะทํางานที่สรางความสุขและรอยยิ้มใหแกเด็กๆ และผูเขารวมกิจกรรมในงานวันเด็ก
แหงชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554  โดยเกิดจากความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ทําใหงานในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง  
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40 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบKIDs-D@SWU แกชุมชน  

1.  นางขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษา 

2.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

3.  อาจารยอุราพร  ศุขะทัต กรรมการ 

4.  นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 

5.  อาจารยจาริณี  มาเวหา กรรมการ 

6.  อาจารยวัชรพงศ  แสงออน กรรมการ 

7.  นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 

8.  นายไพโรจน   ผาสุวรรณ กรรมการ 

9.  นายปวริศร  เมธานันท กรรมการ 

10.  นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ กรรมการ 

11. นายประกิจ  ล่ีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

12. นางสาวจิตติมา  ชางไม กรรมการ 

13.  นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 

14. นางสาววันทนา  ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 

15.  นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

1. นางสาวจิตติมา  ชางไม สํานักคอมพิวเตอร 

2. นายอุดร  วงษไทย สํานักคอมพิวเตอร 

3. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล สํานักคอมพิวเตอร 

4. นางสาวนิชนันท  วงศเสงี่ยม สํานักคอมพิวเตอร 

5. นายถาวร  หงษทอง สํานักคอมพิวเตอร 

6. นายเจตนิพัทธ  อินสุด สํานักคอมพิวเตอร 

7. นายอภิชาต  อุทธา สํานักคอมพิวเตอร 

8. นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม สํานักคอมพิวเตอร 

9. นางสาวนิภาพร  พูลสุด สํานักคอมพิวเตอร 
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41 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

10. นางสาวประภาวรินทร  ชมชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร 

11. นางสาวอรณิชา  วงศเพชรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

12. นายนิธิกร  กุลธีระธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน  

1. นางสาวนางธิดา  เดนพฤกษธรรม นิตยสาร 100 วัตต 

2. นายสนธยา  คุมเสน องคการโทรศัพท 

3. นายกมล  นาคชุม สายการบินรีจินัล 

4. นายฉกาจ  รักขนาม EEC INDUSTRIAL ENGINEERING CO., LTD.  

5. นายสุทธิชาติ  เดนพฤกษธรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

6. นางสาวสุทธิยาภา เดนพฤกษธรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

7. นายศุภฤกษ สิทธิวงศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

8. นายอภิวัฒน  จิรวัฒนผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

9. นายวัชระ  อมศิริ โรงเรียนบางกะป 

10. นายนพพล  พินธุชัลวาล โรงเรียนบางกะป 

11. นายภูวดล  บัวหลวง โรงเรียนบางกะป 
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42 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
ภาคผนวก 1  

หนังสืออนุมัติโครงการ  
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43 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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44 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 
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45 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

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

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 2  
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
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47 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 3 
 แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

1. ชื่อบูธกิจกรรม 

ไอที : คิดดี ที่ มศว  

(หมายเหตุ : ทางมหาวิทยาลัยจัดทําปายช่ือให) 

โครงการ Cyber Education (บก.13) เขารวมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแกชุมชนวันเด็ก
แหงชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554 ปนี้จัดใหหัวขอ “วันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว”  เนื่องในวาระของป
มหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2554 

2. สถานที่จัดงานและพื้นที่จัดกิจกรรม 

สถานที่จัดงาน บริเวณลานระหวางตึกอโศก  

ขนาดของพื้นที่บูธกิจกรรม 3 X 9 เมตร (รอมหาวิทยาลัยแจงตําแหนงพื้นที่จัดบูธกิจกรรม)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        หมายเหตุ   

               ตนไม                 เกาอ้ี                    ปายประชาสัมพันธ 
  

จากปกาจู สูเรดิโอ 
 โ ซ น วิ ท ยุ

ส มั ค ร เ ล น 

1 . 1 ฉ ัน เ ป น น ัก บ ิน

อวกาศ 

 โซน คิดดี และ CAI 

บอ

ร ด

ป ร

ะ ช

า สั

มพั

นธ  

 เกมสสอยคําถามหาคําตอบแลกรางวัล 

โซนลงทะเบียน ,สแตมป

บ ัตร  แจกเอกสาร  และสื ่อ



1.3 มิติที่ 4  

  

1.4 รหัสลับขามโลก  

โตะรับ

ข อ ง

รางวัล 

ฉากถายรูปรวมกับ

นักบินอวกาศ 
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48 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3. รูปแบบกิจกรรม 

รูปแบบการจัดบูธกิจกรรม แบงออกเปน 7 โซน 
 
   โซน 1 ทักทายนักบินอวกาศ  

เปนโซนใหความรูเกี ่ยวกับการใชชีวิตบนอวกาศ รวมทั้ง
การติดตอสื่อสารโดยไดรับความรวมมือจากนิตยสาร 100
ว ัตต  สําน ักงานคณะกรรมการก ิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) และคณะ 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อให เข าใจความสําคัญของความรู ด าน
อวกาศ 

2. แนะนําใหรูจักกับชีวิตในอวกาศ  
3. การติดตอกับนักบินอวกาศ  
4. เขาใจความหมายเบื้องตนของสัญญาณจาก

อวกาศ 

วิธีการดําเนินกิจกรรม   

สนทนากับนักบินอวกาศ ผานทางวิทยุส่ือสาร รอบละ 30 นาที 

อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 อุปกรณวิทยุส่ือสาร และเคร่ืองมือที่ใชในกิจกรรม (จากหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กทช. ) 

 จอภาพ LCD 32 นิ้ว   จํานวน  1 เคร่ือง  
 โนตบุค             จํานวน  1 เคร่ือง 
 เกาอ้ีลูกเตา จํานวน  6  ตัว 
 ฉากสถานีอวกาศนานาชาติ และแทน 

    
โซน 2  เรียนรูสื่อการสอนผานระบบคิดดี ที่ มศว  และCAI 

วัตถุประสงค 

1. เปนโซนใหความรูเกี่ยวกับส่ือการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และส่ือการเรียนรูตางๆ ผานระบบ
หองสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา (คิดดี ที่ มศว)  โดยจัดแสดงส่ือการเรียนรูในรูปแบบตางๆ  อาทิ 
e-book , วีดีทัศน  ที่ทางโรงเรียนสาธิต มศว (ทั้ง 3 แหง) และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
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49 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

จัดทํา  ปายประชาสัมพันธแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  และเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว รวมถึง
เอกสารประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว  

2. เปนโซนใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองไฟฟา(สําหรับกิจกรรมจากปกาจูสูเรดิโอ) 
3. เปนโซนใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม (สําหรับกิจกรรมสอยดาว) 

 

อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 โตะ(ยาว) จํานวน 2 ตัว 
 เกาอ้ี จํานวน  6 ตัว 
 โนตบุค              จํานวน  6 เคร่ือง 

 

   โซน 3 จากปกาจู สูเรดิโอ  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสัมผัสวิธีการกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ 
2. เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางแมเหล็กกับไฟฟา 
3. เพื่อใหเห็นการทํางานของคล่ืน และเคร่ืองสงวิทยุอยางงาย 

วิธีการดําเนินกิจกรรม  

มีLab 10 ฐานยอยใหทดลองตามลําดับ   จาก 100 watts เปนผูนํามา 

อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 โตะ(ยาว) จํานวน 3  ตัว 
 เกาอ้ี จํานวน  3  ตัว 
 LOGO ปกาจู  
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50 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 
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   โซน 4 รหัสลับขามโลก 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเขาใจประสิทธิภาพของการรับสงขอความทางวิทยุ 
2. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม 

วิธีการดําเนินกิจกรรม 

 ใชเวลา รอบละ 30 นาที  
 เปนการเลนเกม โดย 

1. แบงเด็กเปนทีมละ 2 ฝาย มีกลองสมบัติที่ตองเปดดวยรหัส  
2. ฝายที่ประจํากองอํานวยการ จะมีชุดคําส่ัง 
3. อีกฝายมีหนาที่ออกไปตามหารหัส เมื่อไปถึงจุดที่กําหนดใหสงรหัสที่พบผานวิทยุสื่อสาร

มายังกองอํานวยการ ซึ่งจะตองเทียบกับชุดคําส่ังวาจะรหัสตัวตอไปอยูที่ไหน 
4. เมื่อถึงจุดสุดทายก็จะเปนรหัสเปดกลองสมบัติ 

อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 โตะ(ยาว) จํานวน 1  ตัว 
 กลองพรอมกุญแจ จํานวน  4 กลอง 
 ปายคลองคอสําหรับผูเขารวมกิจกรรม และเจาหนาที่ 
 วิทยุส่ือสาร 

  โซน 5 มิติที่ 4 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของการเทียบเวลา  
2. เทียบเวลาในโลก 
3. เทียบเวลาในวงจรอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  
4. ความหมายและผลของการทํา Over clock  

วิธีการดําเนินกิจกรรม 

1. ใหความรูและแนะนําการเทียบเวลาในโลก  
2. สอนทําแผนเทียบเวลา และใหเด็กนํากลับบาน 
3. เอกสารเปรียบเทียบเวลา 
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อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 โตะ(กลม)  จํานวน 1 ตัว 
 เกาอ้ี  จํานวน  2 ตัว 
 กระดาษสีแข็งหลากสี   
 ตัวเจาะรูกระดาษ  
 ปายตัวอยางแผนเทียบเวลา   จํานวน 1 อัน 

   โซน 6  โซนรางวัลสําหรับคนเกง 

เปนโซนกิจกรรมเลนเกมส “สอยคําถามหาคําตอบแลกรางวัล”  

คําถามเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม และความรูรอบตัว 

ตอบถูก มอบของรางวัล 

อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม 

 โตะ(ยาว) จํานวน 2  ตัว 
 เกาอ้ี จํานวน  2  ตัว 
 ตนไมคําถาม            จํานวน  1  ตน 

   โซน 7 รับลงทะเบียน แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ 

เปนโซนใหความรูตางๆ  ใหรูปแบบบอรด/ปายประชาสัมพันธ เอกสารประชาสัมพันธ ใหแกผูเขารวม
กิจกรรมไดรับความรู  

วิธีการดําเนินกิจกรรม 

 บอรด/ปายประชาสัมพันธ 
 ส่ือประชาสัมพันธ  ดังนี้ 

 แผนพับแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว  จํานวน 1,000 แผน 

 แผนพับส่ือสิ่งพิมพ มศว จํานวน 1,000 แผน 

 ใบประชาสัมพันธ KIDs-D@SWU จํานวน  3,500 แผน 

 ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือสิ่งพิมพ มศว  

 เว็บไซตคิดดี ที่ มศว (kids-d.swu.ac.th)  

 หนังสือ จากหนวยงาน สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 

 อยางละ  500 ชุด 

 หนังสือจาก ดีไซน สแตรทีจี้ จํากัด จํานวน 2,000 เลม 
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ภาระหนาที่ 

 ภาระงาน 

ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
1. งานประสานงาน  ดูแลในภาพรวมของงาน 

 ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของ 
ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน /  
ผูอํานวยการ / 
อ.อุราพร ศุขะทัต ที่ปรึกษา 
วันทนา  

2. งานสถานที่  จัดหาอุปกรณตางๆ ในการ
จัดบูธกิจกรรม 

 ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของ 
 จัดบูธกิจกรรม 
 เก็บอุปกรณการจัดบูธกิจกรรม
หลังเสร็จงาน 

วันทนา, อ.วัชรพงศ  
ประกิจ/จิตติมา/ชัยวัฒน 
ปวริศร/ไพโรจน 
อุดร/ถาวร/ประกิจ/ดนัย 
บุคลากร ชั้น 2 3 และ4 
 
 
 

3. งานเครือขาย  ดูแลการเชื่อมตอเครือขาย
ประจําบูธกิจกรรม 

ประกิจ  โซนคิดดี 
อ.วัชรพงศ  โซนนักบินอวกาศ 

4. งานลงทะเบียน  ร ับลงทะเบ ียนเข าร วมเยี ่ยม
ชมบูธกิจกรรม 

 แจกเอกสารประชาสัมพันธ 
 แจกแบบสํารวจความพึงพอใจ
การเยี่ยมชมบูธกิจกรรม 

 รับแบบสํารวจและมอบของที่
ระลึก 

 ของที่ระลึกสําหรับผูบริหาร 
จํานวน 20 ชุด 

ภภัทรสรณ 
จิตติมา/ถาวร/ประกิจ 
 
 

5. โซนกิจกรรม  โซนวิทยุสมัครเลนเพ่ือ
ติดตอส่ือสารกับนักบินอวกาศ  
ฉันเปนนักบินอวกาศ 

100 watts  
อ.วัชรพงศ แสงออน  
เจ าหนาที ่จากหนวยงานว ิทยุ 
นายกมล  นาคชุ ม  แล ะ เ ด ็ก
ชวยงาน 1 ทาน 
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ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
 โซนมิติที่4 
 ปายตัวอยางแผนเทียบเวลา  
 เอกสารแนะนําวิธีใชงาน 

นิชนันท 
อ.นิภาพร 
 

 จากปกาจู สูเรดิโอ 
 

 

สนธยา (100 วัตต) 
สุทธิยาภา และนิสิต/นักเรียน 
ชวยงาน จํานวน  8 คน 

 รหัสลับขามโลก นิตยสาร 100watts  
ธิดา  
สุทธิยาภา/วัชระ/อภิวัฒน 

 โซนแนะนําประชาสัมพันธ
ระบบ และสาธิตการใชงาน
ระบบคิดดี ที่ มศว และ  

 CAI  
- ปกาจูสูเรดิโอ 
- สิ่งแวดลอม และวันเด็ก 

อ.จาริณี / อ.วัชรพงศ 
อภิชาต / ธันยธร 

 โซนกิจกรรม เลนเกมส แลก
รับของรางวัล 

 ของรางวัล 
 เก็บแบบฟอรมประเมิน 

สุธาทิพย 
กรัณฑรัตน 
วันทนา 

6. งานประชาสัมพันธ  ถายภาพกิจกรรม และนําขึน้
เวบ็ไซตประมวลภาพกิจกรรม 

สมบุญ  เก็บบรรยากาศ
ภายในงาน 
ดนัย ถายภาพประจําบูธ 
ปวริศร  ถายคลิปภายในบูธ 

7. ดูแลการยืมคุรุภัณฑ 
/เครื่องใชสํานักงาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 7 
เคร่ือง 

 จอ LCD 1เครือ่ง 
 เคร่ืองKios พรอมคอมพวิเตอร 
จํานวน 1 เครือ่ง 

 เกาอ้ีลูกเตา จํานวน 6 ตวั 
 ปลั้กไฟ จํานวน 6 ตวั 
 โตะกลม จํานวน 1 ตัว 

อุดร 
สันติ/สาวิตรี 
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ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
 โตะยาว จํานวน 2 ตวั 
 ปายประชาสมัพันธพรอมขาตั้ง  

8. เดินไปรับหนังสือ
สําหรับแจกเด็ก  

 เดินทางไปรับหนังสือจาก
บริษัท 2 แหง  
- หนวยงาน สถาบันคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (สบท.) 

- ดีไซน สแตรทีจ้ี จํากัด 

ประกิจ/ถาวร 

9. ปายคลองคอ  เจาหนาที ่
 ผูเลนเกมสรหัสลับขามโลก 

ปวริศร 

10. คูปองอาหาร/
เครื่องด่ืม 

 ดูแลเรื่องรับอาหารกลางวนั/
เคร่ืองด่ืม  

จิตติมา  
ประกิจ/ถาวร/อภิชาติ 

11. งานสรปุนผลการ
ดําเนินงาน 

 จัดทําผลการประเมินโครงการ 
 จัดทํารายงานผลดําเนินงาน
โครงการ 

 นําเอกสารรายงานผลดําเนินงาน
โครงการ จัดเก็บบนระบบ SWU  
e-Document 

วันทนา 
สมบุญ / ภภัทรสรณ 

หมายเหตุ :  ในชองผูรับผิดชอบ  ชื่อที่ขีดเสนใต เปนหัวหนางาน 
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บอรดนิทรรศการ /เอกสารประชาสัมพันธ 

 

      

ปายประชาสัมพันธ rollup แผนพับคิดดี ที่ มศว  
และเว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ 

ใบประชาสัมพันธคิดดี ที มศว 

 

 

ใบประชาสัมพันธคิดดี ที มศว บอรดนิทรรศการแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และ 
เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว 

  อ่ืนๆ  

1. อุปกรณสําหรับจัดบูธกิจกรรม  
 มหาวิทยาลัยจัดหา 

o โตะขนาด 1.5 เมตร   จํานวน  6 ตัว   

o เกาอ้ี   จํานวน 16 ตัว  

 สํานักคอมพิวเตอรจัดหา 

o เคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง (สําหรับโซนวิทยุสมัครเลน) 
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o โนตบุคจํานวน 2 เครื่อง (สําหรับโซนวิทยุสมัครเลน) 
o โนตบุคจํานวน 4 เครื่อง (สําหรับโซน CAI และคิดดี) 
o  อุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ต (AIRCARD) จํานวน 1 อัน 
o ตนไมปลอม จํานวน 1 ตน  
o กุญแจล็อกชนิดเปดดวยรหัส     
o LOGO ปกาจู                        

 นิตยสาร 100 Watt จัดหา 

o วิทยุส่ือสาร 10 เครื่อง 
o ฉากสถานีอวกาศนานาชาติ และแทน 

 ปายประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว และฟวเจอรบอรดสีมวง กระดาษกาว สําหรับติด

บอรด กระดาษสีสําหรับเกมสสอยคําถาม  

2. เอกสารประชาสัมพันธ และอ่ืนๆ  

 บอรดนิทรรศการ/ปายประชาสัมพันธ 

o ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือสิ่งพิมพ มศว  
o บอรดนิทรรศการประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ที่ มศว และเว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว  

 ส่ือประชาสัมพันธ  ดังนี้ 

o  เว็บไซตคิดดี ที่ มศว (kids-d.swu.ac.th)  
o แผนพับแนะนําระบบคิดดี ที่ มศว จํานวน 1,000 แผน 
o  แผนพับส่ือส่ิงพิมพ มศว จํานวน 1,000 แผน 
o  แผนประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว ในรูปแบบปฏิทินป2554 ขนาดพกพา จาํนวน 

3,500 แผน 
o แผนประชาสัมพันธระบบคิดดี ที่ มศว ในรูปแบบที่ค่ันหนังสือ จํานวน 100 แผน 
o  หนังสือ จากหนวยงาน สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 

อยางละ 500 เลม  
• รูไว...ปลอดภัยกวา คูมือลดความเส่ียงในการใชมือถือและอินเตอรเนต็ 
• โทร. เทานัน้ คูมือการใชมือถอืปลอดภัย...ไมเสียเปรียบ 
• มือถือในมือเด็ก 
• พลังผูบริโภค สรางสรรคโลก โทรคมนาคม 
• พลังคน พลังคล่ืน 

o หนังสือ จาก บริษัทดีไซน สแตรทีจี้ จํากัด   

• Play and Learn ฉบับเดือนเมษายน 2554 จํานวน 1,000 เลม 
• Play and Learn ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554 จํานวน 1,000 เลม 

o หนงัสือ NIGHT SIGNALS จากหนวยงานนิตยสาร 100 วัตต   
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กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

57 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 4 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

58 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาคผนวก 5 
 ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารวมงาน 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

59 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

60 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

61 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

62 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

63 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

64 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

65 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

66 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

67 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

68 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

69 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

70 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

71 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

72 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

73 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

74 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

75 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

76 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

77 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

78 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

79 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 

ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

80 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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