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โครงการ 
ระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา KIDs-D@SWU 

กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธและใหความรู 
ระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชน 

สืบเน่ืองจากการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนํา “ระบบหองสมุดดิจิทัล หรือ ระบบ KIDs-D (Knowledge 
Imagination Discovery and Sharing - Digital)” ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด
ในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดต้ังบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อ
การเรียนรู ของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรู ตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามีคุณคาแกการ
เผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผู สอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ 
สามารถนําสื่อที่อยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของ
มหาวิทยาลัยแกน ักเร ียน  ครูอาจารย และผู สนใจทั ่วไปสามารถเขาถ ึงสื ่อการเร ียนรู ได
โดยสะดวกผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง
กวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไดจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภายใตโครงการบริการวิชาการแกชุมชนวันเด็กแหงชาติ วันที่ 8 มกราคม 2554 ในหัวขอ วันเด็ก
สีขาว เพื ่อโลกสีเขียว เนื ่องในวาระของปมหามงคลครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2544  เพื่อการประชาสัมพันธ และใหความรูใน
ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) แกชุมชน โดยจัดบูธกิจกรรมแบงเปนโซน
ตางๆ ไดแก โซนวิทยุสมัครเลนเพื่อติดตอสื่อสารกับนักบินอวกาศ  โซนการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : computer-assisted instruction) โซนการศึกษา
เรียนรูผานระบบคิดดี ที่ มศว โซนกิจกรรมเลนเกมส แลกรับของรางวัล และโซนแจกเอกสาร 
และสื่อประชาสัมพันธชนิดตางๆ   และผูเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี จํานวน 559 คน     
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กิจกรรม 1 โซนทักทายนักบินอวกาศ 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนทักทายนักบินอากาศ 
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตบนอวกาศ โดยจัดเปนรอบการเขาชมวีดิทัศน เรื่อง “การใช
ชีวิตบนอวกาศรวมท้ังการติดตอส่ือสาร” รอบละ 15 นาที และมีเจาหนาท่ีประจําโซนใหคําแนะนํา 
และมีเด็ก ๆ ใหความสนใจกันมาก 
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กิจกรรม 2 โซนคิดดี ท่ี มศว และCAI เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ จัดโซนคิดดี ที่ มศว และโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI : computer-assisted instruction) เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผูเขารวมกิจกรรมน้ี
จะไดรับความรูดังน้ี 

 ใหความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต มศว และสื่อการเรียนรูตางๆ 
ผานระบบหองสมุดดิจิตอลเพื่อการศึกษา (คิดดี ที่ มศว)  โดยจัดแสดงสื่อการ
เรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ e-book , วีดิทัศน  ท่ีทางโรงเรียนสาธิต มศว (ท้ัง 3 แหง) 
และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  

 ใหความรูเกี่ยวกับการกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ  ความสัมพันธระหวางแมเหล็กและ
ไฟฟา และการทํางานของคลื่นและเครื่องสงวิทยุอยางงาย 

 ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรม 3 โซนจากปกาจู สูเรดิโอ 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนจากปกาจู สู เรดิโอ ซึ่งเปน
โซนกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ที ่ใหความรู ในเรื ่องการกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ 
ความสัมพ ันธ ระหว างแม เหล ็กก ับไฟฟ า  และการทํางานของคลื ่น  และเครื ่องส งว ิท ยุ
ติดตอสื่อสารอยางงาย  มีฐานกิจกรรมจํานวน 10 ฐาน  
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กิจกรรม 4 โซนรหัสลับขามโลก 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนรหัสสลับขามโลก เปนกิจกรรม
คนหากุญแจกกลองสมบัติ ในกลองมีของขวัญ โดยใชทักษะการสื่อสารผานวิทยุสื่อสารเพื่อ
คนหารหัสกุญแจในการเปดกลองสมบัติ และการทํากิจกรรมรวมกันเปนทีม ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจากนักเรียนโรงเรียนบางกะปมาเปนวิทยากรในกิจกรรมนี้  ในกิจกรรมนี้มีนองๆ 
ใหความสนใจมารวมกิจกรรมจํานวนมาก โดยแบงเปนทีมละ 2 คน  ผูเขารวมกิจกรรมคนท่ีหนึ่ง
จะประจําที่กองอํานวยการ ทําหนาที่บอกชุดคําสั่งผานวิทยุสื่อสาร และอีกคนมีหนาที่ออกไป
ตามหารหัสกุญแจ เมื่อไปถึงจุดที่กําหนดใหสงรหัสที่พบผานวิทยุสื่อสารมายังกองอํานวยการ 
ซึ่งจะตองเทียบกับชุดคําสั่งวาจะรหัสตัวตอไปอยูที่ไหน เมื่อถึงจุดสุดทายก็จะเปนรหัสเปดกลอง
สมบัติ 
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กิจกรรม 5 โซนมิติที่ 4 

คณะทํางานบริหารโครงการฯ รวมกับนิตยสาร 100 วัตต จัดโซนมิติที่ 4 กิจกรรมนาฬิกา 
เพื่อใหเด็กๆ เขาใจความสําคัญของนาฬิกา และวงจรของนาฬิกา เมื่อเทียบกับเวลาโลก โดยมี
วิทยากรพี่เล้ียงแนะนําเด็กๆ ประกอบตารางเทียบเวลาและใหนํากลับไปเลนตอท่ีบาน 
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กิจกรรม 6 โซนรางวัลสําหรับคนเกง 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําเกมส “รางวัลสําหรับคนเกง” เพื่อใหเด็ก 
นักเรียน นิสิต ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ไดรวมสนุกกับการถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู 
เรื่องสิ่งแวดลอม การกําเนิดไฟฟาชนิดตางๆ ความสัมพันธระหวางไฟฟาและแมเหล็ก ตอบถูก
ไดรับรางวัล 
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กิจกรรม 7 โซนประชาสัมพันธในรูปของกิจกรรม และเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดโซนประชาสัมพันธ “ระบบคิดดี ที่ มศว” เพื่อ
ประชาสัมพันธใหเด็ก นักเรียน และผูสนใจท่ัวไปรูจัก “ระบบคิดดีที่ มศว” และเผยแพรความรูใน
ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ “ระบบคิดดีท่ี มศว”  รวมถึงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
และการแบงปนความรูรวมกัน  ประกอบดวย 

• ปายประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ท่ี มศว และเว็บไซตสื่อส่ิงพิมพ มศว  
• บอรดนิทรรศการประชาสัมพันธแนะนําเว็บไซตคิดดี ท่ี มศว และเว็บไซตส่ือสิ่งพิมพ มศว  
•  เว็บไซตคิดดี ท่ี มศว (kids-d.swu.ac.th)  
•  แผนพับแนะนําระบบคิดดี ท่ี มศว  
•  แผนพับส่ือสิ่งพิมพ มศว 
• แผนประชาสัมพันธระบบคิดดี ท่ี มศว 
• หนังสือ “รูไว...ปลอดภัยกวา คูมือลดความเสี่ยงในการใชมือถือและอินเตอรเน็ต” 
• หนังสือ “โทร. เทาน้ัน คูมือการใชมือถือปลอดภัย...ไมเสียเปรียบ” 
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มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

• หนังสือ “มือถือในมือเด็ก” 
• หนังสือ “พลังผูบริโภค สรางสรรคโลก โทรคมนาคม” 
• หนังสือ “พลังคน พลังคลื่น” 
• หนังสือ “Play and Learn ฉบับเดือนเมษายน 2554” 
• หนังสือ “Play and Learn ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554” 
• หนังสือ “NIGHT SIGNALS” 
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หนวยงานที่ใหการสนับสนุนจัดงาน 

การจัดบูธกิจกรรมในโครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื ่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 
กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ KIDs-D@SWU แกชุมชนในครั้งนี้ ประสบ
ความสําเร็จอยางสูง เนื่องจากไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนท่ีใหการสนับสนุนในการจัดงานครั้งน้ี มา ณ โอกาสน้ี 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่เขารวมโครงการ 

ดร. ขนิษฐา รุจิโรจน (ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
 มอบอุปกรณการเรียน สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
 มอบอุปกรณการเรียนและของตางๆ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับ
คนเกง 

 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
 จัดทําสื่อคอมพิวเตอรการเรียนรูดวยตนเองและเปนวิทยากรบรรยาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 จัดสงนิสิตมาเปนพี่เลี้ยงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ที่เขารวมโครงการ 

สํานักงานนิตยสาร 100 วัตต   
 เขารวมจัดบูธกิจกรรมกับโครงการฯ  
 จัดสงนางธิดา เดนพฤกษธรรม บรรณาธิการ มาเปนพี่เลี ้ยงแนะนํากิจกรรม
ภายในงาน 

 มอบหนังสือเรื่อง “NIGHT SIGNALS” สําหรับมอบใหแกผูเขาเย่ียมชมภายในงาน 
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 นายสนธยา คุมเสน   
 เปนวิทยากรแนะนํากิจกรรมในโซนจากปกาจู สูเรดิโอ 

นายกมล นาคชุม  
 เปนวิทยากรแนะนํากิจกรรมในโซนทักทายนักบินอวกาศ 

นายฉกาจ รักขนาม  
 เปนพี่เล้ียงแนะนํากิจกรรมภายในงาน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 
 จัดสงนางสาวสุทธิยาภา เดนพฤกษธรรม นักศึกษาช้ันปท่ี 4 มาเปนพีเ่ลีย้งแนะนํา
กิจกรรมภายในงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 จ ัดส งนายอภ ิว ัฒน  จ ิรว ัฒนผล  น ักศ ึกษาชั ้นป ที ่ 1  ภาคว ิชาว ิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมหลักสูตรนานาชาติ มาเปนพี ่เลี ้ยงแนะนํา
กิจกรรมภายในงาน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 จัดสงนายสุทธิชาติ เดนพฤกษธรรม นักศึกษา มาเปนพี่เลี้ยงแนะนํากิจกรรม
ภายในงาน 

โรงเรียนบางกะป 
 จัดสงนักเรียนมาเปนพี่เล้ียงประจําโซนรหัสลับขามโลก  

บริษัท ดีไซนสแตรทีจ้ี จํากัด    
 มอบหนังสือ Play and Learn ฉบับเดือนมีนาคมและเมษายน 2553 สําหรับ
มอบใหผูเขาเย่ียมชมภายในงาน 

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย จํากัด)  
 มอบพัดลมเล็ก ปากกาและเสื้อยืด สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับ
คนเกง 
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บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด  
 มอบปากกาและสมุดโนต สําหรับมอบใหแกผูเขาเยี่ยมชมภายในงานและเปน
ของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท ยูไนเต็ด  อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด  
 มอบสมุดโนต สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท อินเนอรเทค จํากัด 
 มอบชุดกลองดินสอ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

บริษัท ไอ ที คอมเรด คอนซัลแทนท จํากัด   
 มอบอุปกรณการเรียน สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)   
 มอบหนังสือองคความรูตางๆ สําหรับมอบใหผูเขาเยี่ยมชมภายในงาน ดังน้ี 

1. เรื่อง “รูไว...ปลอดภัยกวา คูมอืลดความเสี่ยงในการใชมือถือและอินเตอรเน็ต” 
2. เรื่อง “โทร. เทาน้ัน คูมือการใชมือถือปลอดภัย...ไมเสียเปรียบ” 
3. เรื่อง “มือถือในมือเด็ก” 
4. เรื่อง “พลังผูบริโภค สรางสรรคโลก โทรคมนาคม” 
5. เรื่อง “พลังคน พลังคลื่น” 

 มอบปากกา พัด และพวงกุญแจ สําหรับเปนของรางวัลในโซนรางวัลสําหรับคนเกง 



โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 2 : การประชาสัมพันธและใหความรูระบบ 

KIDs-D@SWU แกชุมชน 

14 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 ความประทับใจและคําขอบคุณผานเมล 

คณะทํางานไดรวบรวมความประทับใจและคําขอบคุณคณะทํางานผานเมลจากผูบริหาร
และผูท่ีเกี่ยวของ ถึงความรูสึกในการจัดกิจรรมในครั้งน้ี 

 

งานวันเด็กผานไปดวยคําชื่นชมจากผูใหญหลายทานไดเห็นน้ําใจ

ของทุกทานที่มาชวยงานกันอยางหนาแนนไมวาจะเปนทีมคุณธิดา 

และทีมสํานักคอมพิวเตอร  กิจกรรมดีมากจนเดนและมีคนเขาซุม

มากที่สุด ผูบริหารบอกวา อยูซุมเรานานที่สุดดวย และชวนใหนํามา

จัดใหมในวัน IT วิชาการดวย  ดีมากๆ เลยคะ ถึงแม ผูอํานวยการ

จะขอกลับไปกอน เพราะไขขึ้นสูง แตทีมงานที่มีความเปนผูจัดการ

ในตัวไดทําใหงานทุกอยางผานไปดวยเกรด A :-D      

ขอบคุณทุกๆ ทานมากๆ นะคะ 

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 

ไดอานเมลแลว แมจะไมไดมีโอกาสไปรวมงาน (ซึ่งนาเสียดายจัง) 

แตจากคําชื่นชม คําขอบคุณจากทุกฝาย ก็ขอแสดงความยินดีและ

ชื่นชมในความตั ้งใจ และเสียสละที่ทุกทานไดทําใหงานประสบ

ความสําเร็จ และนับเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็ก ๆ รุนใหมตอไป 

ดังคําขวัญวันเด็กของปน้ีเลยนะคะ  “รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ” 

ยินดีกับความสําเร็จจากใจจริงคะ 

ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน 

ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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อาจจะมาแสดงความขอบคุณช าไปส ักน ิด  จร ิง  ๆ  แล วค ิดไว

ตลอดเวลาคะวา "ซ้ึงใจทุกคร้ังที่สํานักคอมพิวเตอรมีการจัดงานใด ๆ 

ก็ตาม  คนของสําน ักเรามีนํ้าใจช วยก ันแบบพี ่แบบนองเสมอ " 

โดยเฉพาะครั้งนี้ เราไดสรางเครือขายความสัมพันธกับทีมงานของ

นิตยสาร 100 วัตต ก็ยิ่งซึ้งใจวายังมีกลุมคนที่มีความคิดดี ๆ และ

เสียสละเพื ่อเด็ก ๆ ในบานเมืองเราอยางจริงใจ ทุ มทั ้งแรงกาย 

แรงใจ แรงเงิน และเวลา อยางไมเหน็ดเหนื่อย และขอบคุณพองาน

อาจารยปอนด แมงาน คุณเอ รวมถึงอีกหลายคน คุณแมที่นําลูก ๆ 

มาชวยดวย... กลาวไปคงไมหมด หากมีอะไรที่ขาดตกบกพรองไป 

ก็ขอโทษดวยนะคะ และหวังเปนอยางยิ่งวาวันเด็กปหนาเราจะได

รวมแรงรวมใจกันอีกนะคะ ขอบคุณทุกคน ทั้งนิตยสาร 100 วัตต

และสํานักคอมพิวเตอรคะ ... :) 

ดร.อุราพร ศุขะทัต 

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 

ขอตอบแทนใจของนองๆ ทุกคนท่ีทํางานดวยกันคะ ทานผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร อาจารย และทีมงานทุกทานวาทุกคนยินดี 
มีความสุขที่ไดทํางานรวมกันในครั้งนี้ และครั้งตอๆ ไป ถามี(ขอ
เพียงอยาใกลสอบ) ขอขอบคุณดวยที่ใหโอกาสพวกเราไดคิด เพื่อ
สรางกิจกรรมที่คาดวาจะเปนประโยชนกับการเรียนการสอน ให
โอกาสทุกคนไดพิสูจนความสามารถและศักยภาพของตนเอง ซึ่งเปน
สิ ่ง ที ่น าอ ัศจรรย  ท ุกคนร ับผ ิดชอบงานของต ัว เองอย าง เต ็ม
สติปญญา เมื่อไดทราบแนวคิด ก็ชวยกันขยายออกไปและชวยกัน
สรางสรรคขึ ้นมาดวยตัวเองประทับใจกับผลงานของเด็กๆ อยาง
นองวัต นองดล นองหมิง โรงเรียนบางกะปชื่นชมจริงๆ กับความ
รับผิดชอบ ความตั้งใจ และศักยภาพ กิจกรรมรหัสลับขามโลกเปน
ผลงานของนองๆ กลุมน้ีลวนๆ  เลยคะ คิดและทําอุปกรณมาเอง 
ทุกอยางชางเยาวชนที่เปนความหวังของชาติที่นาประทับใจจริงๆ 
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อุปกรณในชุดพิกาจูสูเรดิโอ เปนฝมือของผูใหญใจดี 2 คน สวนที่
เป นพื ้นฐานอ ิเล ็กทรอน ิกส เป นฝ ม ือค ุณสนธยา  ว ิศวกรจาก
องคการโทรศัพท และชุดสาธิตคุณสมบัติของสายอากาศทิศทาง
แบบยากิ (กิจกรรมเสนมหัศจรรย) เปนฝมือของคุณฉกาจ วิศวกร
บริษัท EEC ชิ้นงานดูเหมือนงาย แตที่จริงตองผานการคิดมากมาย 
เพ่ือจะตอบโจทยสั้นๆ วา งาย งาม ดี ทน ถูก เคลื่อนยายงาย เขาใจ
งาย เห็นภาพไดจริง เปนตัวอยางใหอาจารยทุกคน ไมวาจะอยู
หางไกลเมืองหลวงแคไหน ก็สามารถหาวัสดุในทองถิ่นสรางขึ้นมา
ได  ซึ่งดิฉันก็ประทับใจกับผลงานที่ไดอยางมากๆ  ตรง Solution 
98% เหลือแตสวน "ทน" ที่ยังตองปรับปรุงสักนิด  สวนวิทยากร นอง
ทอป นองเปา นองตั้ม ลูกหมู ชมพู ลิลลี่ ก็สามารถมาก ทําใหเด็ก
ตั้งแตเล็กๆ จนถึงเด็กโตเขาใจได รวมทั้งเด็กๆ ของอาจารยปอนด
ดวย เรียนรูเร็วมาก มีนองผูหญิง 2 คน นารักมาก อดทน สูงานอยู
ก ับพวกเราจนจบ  ยังมีผลงานแฝงของอีกหลายคน  นองๆ  ท่ี
สํานักงาน  100 วัตต นองนันธินีชวยทําปายคําบรรยายอยาง
สวยงาม นารักและ Practical มาก นองเจมส ก็ชวยลงไมลงมือ
ประกอบซอมสราง พี่นิด ชวยประสานงานกับคุณบัณฑิตแหง OGI 
สปอนเซอรการพิมพฉากหลังภาพอวกาศใหเราอยางสวยงามโดยไม
เรียกรองอะไรเลยแมแตท่ีจะแสดงตัวหรือลงโลโก คุณยาย คุณปานิด 
คุณนาจี๊ด และคุณตั้มชวยชมพู Create ชุดพิกาจู วิ่งหาซื้อผาและ
อุปกรณตัดเย็บสําเร็จในเวลา 2 คืน  ไดมาเปนมาสต็อกของงานไป
ดวย นองๆ ท่ีสํานักคอมพิวเตอรทุกคน ยิ่งทํางานหนัก ทั้งสรางสรรค 
ความชื่นชม น่ีเปนสัญญาณวา ถึงเวลาของคนรุนใหมแลว  

พี่ธิดา เดนพฤกษธรรม  

นิตยสาร 100 วัตต และคณะ 
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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ชวยกันจัดงานวันเด็กปนี้ ถาไมไดนํ้าใจจาก 

พี่นองเพื่อนๆ งานนี้คงไมสําเร็จ อยากบอกวาซุมของเราเดนมาก 

จนหลายคนในงานแอบอิจฉา(โดนแอบจิ ๊กนักบินอวกาศไปเปน 

พรีเซ็นเตอรของซุมอื่นดวย) ขอบคุณของขวัญสําหรับเด็กๆ ดวยนะ

คะ  นารักมากๆ ขอบคุณอาหารอรอยๆ หลังเลิกงานดวยนะคะ พี่

ธิดาจากทีมงาน 100 วัตต ฝากบอกขอบคุณพวกเรามาดวยคะ และ

รอรวมงานกันอีกอยู 

คณะทํางาน คิดดี ท่ี มศว  

 

ไม ม ีคําพ ูดใดแทนคําว าขอบคุณในความมีไมตร ีจ ิต  และการ

ขอบคุณทุกเรื่องราวจึงขอยกพระบรมราโชวาทเรื่องปดทองหลังพระ 

ใหพี่นองชาวสํานักคอมพิวเตอร 

”การทํางานดวยน้ําใจรัก ตองหวังผลงานนั้นเปนสําคัญ แมจะไมมี

ใครรูใครเห็นก็ไมนาวิตก เพราะผลสําเร็จนั้นจะเปนประจักษพยานที่

มั่นคง  ที่พูดเชนนี้เหมือนกับสอนใหปดทองหลังพระ  การปดทอง

หลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวโดยมากไม

คอยชอบปดทองหลังพระกันนัก  เพราะนึกวาไมมีใครเห็น  แตถา

ทุกคนพากันปดทองแตขางหนา  ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระ

จะเปนพระที่งามบริบูรณไมได” แอบซึ้งใจในน้ําจิตนํ้าใจของพี่นอง

ชาวสํานักคอมพิวเตอรทุกทานครับ ขอบคุณทุกแรงใจที่ผลักดันให

งานสําเร็จไปไดดวยดี  ขอบคุณครับ  ขอบคุณพี่ธิดาและstaff 

นองๆ พี่ๆ  ทุกทาน ทุกทานเต็มที่ครับ มีอะไรที่จะชวยเหลือบอกมา

ไดเลยครับ ยินดีอยางเต็มที่ครับ” 

อาจารยวัชรพงศ แสงออน 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 ดวยความยินดีครับ รูสึกดีใจมากที่ไดรวมงานกับ พี่ๆ นองๆ ชาว

สํานักคอมพิวเตอร  ในคราวตอๆ ไป เชื่อวาพวกเราจะทําไดดีกวาน้ี

ครับ ปนี้ คอนขางมีเวลาเตรียมตัวนอย ก็ยังทําไดดีขนาดนี้ ในคราว

ตอไป เชื่อไดวาทําไดดีกวานี้แนนอนครับ เชื่อวาปหนา เหลานักบิน 

Thai Regional Airlines ก็จะมารวมชวยงานดวยครับ 

พี่กมล นาคชุม 

 

 

 

ครั ้ง นี ้ถ ือเปนเกียรติอยางส ูงที ่ใหโอกาส  นักเร ียนตัวเล็กๆ  จาก

โรงเรียนบางกะปไดมีโอกาสเขารวมในงาน พวกเรา ตั้งใจทํากัน

อยางเต็มที่  นองหมิง นองเล็กที่สุด ทาบทามมาในวันสุดทายกอน

จะจัดงานจริง แตก็ทํางานไดดีเยี่ยม นองดล ถือวาสัมผัสกับงาน

ดานวิทยุสื่อสารเปนครั้งแรก ก็สามารถทําไดดีที่สุด  

โอกาสหนา  หากจะกรุณาสามารถเรียกใชไดเสมอครับ 

นองวัชระ อมศิริ 

โรงเรียนบางกะป 
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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เบื้องหลังการทํางาน 

คณะทํางานไดรวบรวมภาพเบื้องหลังการทํางานในครั้งนี้ที่ทุกคนไดทุมเทกําลังใจและ
กําลังกาย ต้ังใจจัดกิจกรรม เพื่อสรางความสุขใหแกเด็กๆ ในปน้ี 
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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คณะทํางาน 

โฉมหนาคณะทํางานท่ีสรางความสุขและรอยย้ิมใหแกเด็กๆ และผูเขารวมกิจกรรมในงานวัน
เด็กแหงชาติ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2554  โดยเกิดจากความรวมมือจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีทําใหงานในครั้งน้ีประสบความสําเร็จเปนอยางสูง  
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สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

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

1.  นางขนิษฐา  รุจิโรจน ท่ีปรึกษา 

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  ลิ้มกิจเจริญภรณ กรรมการ 
11. นายประกิจ  ลี่ลาเช่ียวชาญกุล 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 
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22 โครงการ Cyber Education Center (บก.13) 

สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. นายถาวร  หงษทอง สํานักคอมพิวเตอร 

6. นายเจตนิพัทธ  กวยทอง สํานักคอมพิวเตอร 

7. นายอภิชาติ  อุทธา สํานักคอมพิวเตอร 

8. นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม สํานักคอมพิวเตอร 

9. นางสาวนิภาพร  พูลสุด สํานักคอมพิวเตอร 

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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. นายวัชระ  อมศิริ โรงเรียนบางกะป 

10. นายนพพล  พินธุชัลวาล โรงเรียนบางกะป 

11. นายภูวดล  บัวหลวง โรงเรียนบางกะป 
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