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                                              บทสรุปผูบริหาร 

ในปงบประมาณ 2554 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 15 กุมภาพันธ 2554 ถึง 15 เมษายน 2554 เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรูชนิด

ตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงใหเปนสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนผานระบบ

คิดดี ท่ี มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป 

โดยสํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว"  เพื่อเพิ่มชองทางในการนําเสนอสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

ที่สะดวกตอการคนคืนขอมูลที่ตีพิมพอยูในสื่อชนิดตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น และไดรับอนุมัติใหจางนิสิตชวยปฏิบัติงาน 

เพื่อจัดทําสื่อดิจิทัล  และนําเขาจัดเก็บในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี) สามารถรวบสื่อประเภท

สิ่งพิมพ และรายการวิทยุ ไดจํานวนท้ังสิ้น 267 ชิ้นงาน จาก 6 หนวยงาน 
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                                           ผลการดําเนินงาน 

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 15 กุมภาพันธ 2554 ถึง 15 เมษายน 2554 เพื่อรวบรวม

สื่อการเรียนรูชนิดตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงใหเปนสื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปน

ประโยชนผานระบบคิดดี ท่ี มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป  

ท้ังนี้สํานักคอมพิวเตอรไดพัฒนา "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว"  เพื่อเพิ่มชองทางในการนําเสนอสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

ที่สะดวกตอการคนคืนขอมูลที่ตีพิมพอยูในสื่อชนิดตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น และไดรับอนุมัติใหจางนิสิตชวยปฏิบัติงาน 

เพื่อจัดทําสื่อดิจิทัล  และนําเขาจัดเก็บในระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)  
มีหนวยงานเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน  6 หนวยงานไดแก 

1. คณะมนุษยศาสตร 

2. ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 

3. คณะศึกษาศาสตร 

4. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

6. สํานักคอมพิวเตอร 

 

รายการหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ /รายการวิทยุ มีจํานวนทั้งสิ้น 267 รายการ แบงตามประเภทของสื่อไดดังน้ี 
1. รายการมนุษยศาสตรปริทรรศน   จํานวน 45 รายการ 

2. SWU WEEKLY จํานวน 72 รายการ 

3. บอกเลาเกาสิบ จํานวน 14  รายการ 

4. มศว ชุมชน จํานวน 5 รายการ 

5. มศว โลกทัศน จํานวน 7 รายการ 

6. หนังสือ/เอกสารนิเทศน จํานวน 13 รายการ 

7. สารานุกรม   จํานวน  39 รายการ 

8. หนังสือท่ีระลึกวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   จํานวน  26 รายการ 

9. หนังสือท่ีระลึก อดีตเพื่ออนาคต จํานวน 5 รายการ 

10. หนังสือท่ีระลึก งานถวายผาพระกฐินพระราชทาน มศว จํานวน 17 รายการ 

11. จดหมายขาวประกันคุณภาพการศึกษา มศว จํานวน  5 รายการ 
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12. จดหมายขาว 5S สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 

13. ขาวประหยัดพลังงาน จํานวน 17 รายการ 

 

คาใชจายการดําเนินการ 

 ใชงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการ  งบเงินอุดหนุน บก13 : โครงการ Cyber Education Center  จํานวน 19,924.16 บาท   

(หนึ่งหมื่นเกาพนัเการอยย่ีสิบสีบ่าทสิบหกสตางค) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 
 

1. คาจางเหมาสแกนเอกสาร 12,934.16 บาท  

2. คาตอบแทนนิสิตชวยงาน ชั่วโมงละ 40.-บาท 5,600  บาท   
3. คาวัสดุ 1,390  บาท   

• แผน CDR    

• กลองใสแผนดิสก   

                                                                                         
รวมรายจายในการดําเนินงาน 19,924.16 บาท 

 (หนึ่งหมื่นเกาพันเการอยย่ีสิบสี่บาทสิบหกสตางค) 

หมายเหตุ : รายจายท้ังหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ  

สรุปตัวช้ีวัดโครงการ 

ดีกวาแผนท่ีวางไว จากที่กําหนด 70 ชิน้งาน  สามารถรวบรวมสือ่ดิจิทัล เพื่อนําเขาระบบคิดดี ไดจํานวน 267 

ชิ้นงาน  
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ภาคผนวก 1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
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ภาคผนวก 2 หนังสืออนุมัติโครงการ  
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ภาคผนวก 3 แผนการเตรียมดําเนินงานและภาระงาน  

คณะทํางาน 

1. นางขนิษฐา                      รุจิโรจน ท่ีปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

3. อาจารยอุราพร                 ศุขะทัต กรรมการ 

4. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการ 

5. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

6. นางศิริศศิเกษม       สุโพธิ์ภาค         กรรมการ 

7. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

8. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการ 

9. นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท  กรรมการ 

10. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

ภาระหนาท่ี 

 ภาระงาน 

ลําดับ งาน หนาท่ี ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. งานประสานงาน  ดูแลในภาพรวมของงาน 

 ปร ะ ส าน ง านก ับ ฝ า ย ท่ี

เกี่ยวของ 

สมบุญ/ดร.ขนิษฐา / ผอ / 

อ.อุราพร ท่ีปรึกษา 

วันทนา 
 

 

2. รวบรวมสื่อ

สิ่งพิมพจาก

หนวยงาน 

 ป ร ะ ส า น ง า น ต ิด ต อ

หนวยงานที่มีสื ่อสิ่งพิมพท่ี

สามารถเผยแพรได 

 บันท ึกข อความขอความ

อ น ุเ ค ร า ะ ห ข อ สื ่อ จ า ก

หนวยงาน 

 บ ัน ท ึก ข อ ค ว า ม ส ง สื ่อ

สิ ่งพิมพคืนหนวยงานหลัง

เสร็จสิ้น 

วันทนา/ประกิจ/ภภัทรสรณ  

3. นิสิตชวยงาน  บันทึกขอจางนิสิตชวยงาน

จัดหานิสิต  

วันทนา/ปวรุตม 
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ลําดับ งาน หนาท่ี ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 จัดหานิสิตชวยงาน 

 ใบลงเวลาทํางานของนิสิต

ชวยงาน 

4. การจัดจาง การ

จัดซ้ือพัสดุ  

 จ ัด ห า บ ร ิษ ัท จ า ง เ ห ม า

สแกนเอกสาร 

 จัดซ้ือพัสดุ 

วันทนา/สาวิตรี/สุธาทิพย  

5. งานสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานผลดําเนินงาน

โครงการ 

 นําเอกสารรายงานผล

ดําเนินงานโครงการ จัดเก็บ

บนระบบ SWU  

e-Document 

 รายงานผลการดําเนินงาน

บนเว็บไซตโครงการคิดดี

(http://kids-

dproject.swu.ac.th/) 

สมบุญ/วันทนา 
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ภาคผนวก 4 โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพในระบบคิดดีเพ่ือชุมชน 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 3 : จัดหาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดจัดทําโครงการประยุกตระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) ตามขอตกลงความรวมมือระหวาง

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) และมหาวิทยาลัย

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

Sharing - Digital)” ซ่ึงเปนระบบที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดในลักษณะ “แบงกันรู รวมกันคิด” มาติดต้ังบน

ระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตชื่อ “ระบบคิดดีท่ี มศว” หรือ “KIDs-D@SWU”  เพื่อ

เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บสื่อการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตฯ และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่หนวยงานเห็นวามี

คุณคาแกการเผยแพรใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยครูผูสอนหรือผูดูแลสื่อชนิดตางๆ สามารถ

นําสื่อท่ีอยูในรูปของแฟมขอมูลดิจิทัลขึ้นจัดเก็บและเผยแพรบนระบบใหบริการของมหาวิทยาลัยแกผูสนใจทั่วไป

สามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูไดโดยสะดวกผานอินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในปงบประมาณ 2554 โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU) ไดขยายการจัดเก็บสื่อเพื่อ

การเรียนรูชนิดอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น เชน สื่อสิ่งพิมพ SWU Weekly,  มศว โลกทัศน, จดหมายขาว หรือ สิ่งพิมพอ่ืนๆ 

เพื่อใหระบบคิดดีเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองได 

นอกจากนี้  "เว็บไซตสื่อสิ่งพิมพ มศว" ยังไดจัดชองทางเชื่อมตอกับระบบคิดดี ที มศว เพื่อเปนชองทางในการ

สืบคนขอมูลที่งายขึ้นอีกชองทางหนึ่ง และเนื่องจากในปจจุบันสื่อการเรียนรูในรูปของสื่อสิ่งพิมพท่ีสามารถนํามา

เผยแพรเพื่อเปนประโยชนมีความหลากหลาย และมีแหลงขอมูลอยูหลายท่ีท่ีพรอมใหนําสื่อเหลานั้นมาแปลงเปน

สื่อแบบดิจิทัลและนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอการศึกษา  

โครงการ Cyber Education Center ซ่ึงเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งให

ความสําคัญตอการเผยแพรความรูสูชุมชนมาโดยตลอด จึงไดจัดโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูสูหองสมุด

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรูชนิดตางๆ จากหนวยงานและผูสนใจมาดําเนินการแปลงใหเปน

สื่อแบบดิจิทัลเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนผานระบบคิดดี ท่ี มศว หรือระบบไซเบอรไดอยางกวางขวางตอไป 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสืบคนสื่อการเรียนรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ หรือวารสาร ที่มีความพรอมในการนํามาเผยแพรแก

สาธารชนผานระบบไซเบอร 

2. เพื่อดําเนินการดัดแปลงสื่อการเรียนรูใหอยูนีรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพรผานระบบคิดดี ท่ี มศว 
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3. เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน มีแหลงเรียนรูเพื่มมากขึ้น 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  

บก13. โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

4. คณะกรรมการบริหารโครงการ  

1. นางขนิษฐา                       รุจิโรจน ท่ีปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

3. อาจารยอุราพร                  ศุขะทัต กรรมการ 

4. นายสมบุญ อุดมพรย่ิง กรรมการ 

5. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

6. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการ 

7. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 

8. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการ 

9. นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท กรรมการ 

10. นางสาววันทนา ผองภักต กรรมการและเลขานุการ 

11.นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 ถึง 15 เมษายน 2554 

6. สถานที่ดําเนินการโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

7. วิธีการจัดกิจกรรม 

1. สืบคน และรวบรวมสื่อการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความพรอม

ในการนํามาเผยแพรผานระบบไซเบอร 

2. จัดหาผูประกอบการในการแปลงสื่อการเรียนรูใหเปนเอกสารดิจิทัล เนื่องจากเอกสารมีเปนจํานวนมาก 

และบางชิ้นงานเปนเอกสารเกา ตองสแกนเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพ   

3. จัดหานิสิตชวยงานเพื่อการนําสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว  

(รายละเอียดแผนการทํางาน TOR ตามเอกสารแนบทาย) 

4. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธอีกชองทางหนึ่ง 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต  ผลงานการใหบริการวิชาการ  งบเงินอุดหนุน บก13 : โครงการ Cyber Education Center  จํานวน 

20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในรายการดังตอไปนี้ 

1. คาจางเหมาสแกนเอกสาร 13,000  บาท 

2. คาตอบแทนนิสิตชวยงาน ชั่วโมงละ 40.-บาท 5,600  บาท   
3. คาวัสดุ 1,400  บาท   

• แผน CDR    

• กลองใสแผนดิสก   

                                                                                         
รวมรายจายในการดําเนินงาน 20,000 บาท 

 (สองหมื่นบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายท้ังหมดเปนประมาณการ   ขอถัวจายทุกรายการ  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยมีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว เพิ่มมากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยไดจัดเผยแพรความรูทางสื่อการเรียนรูใหแกชุมชนผานระบบคิดดี ท่ี มศว 

3. นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปมีชองทางการศึกษาดวย

ตนเองเพิ่มมากขึ้น 

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

มีจํานวนสื่อดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว ไมนอยกวา 70 ชิ้น 
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รายละเอียดการจางนิสิตชวยงาน 

โครงการระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (KIDs-D@SWU) 

กิจกรรมที่ 3 : จัดหาส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูสูหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
 
หนาท่ีรับผิดชอบ 

1. การจัดทําเมทาดาทา(Meta)ของสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล 

2. การนําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว  

4. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธ 

 

แผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอน 
กุมภาพันธ 

2554 

มีนาคม  

2554 

เมษายน  

2554 

1. รวบรวมสื่อสิ่งพิมพจากหนวยงาน   

2. การแปลงส่ือการเรียนรู ใหอยูในรูปสื่อดิจิทัล    

3. การจัดทําเมทาดาทา(Meta)ของสื่อสิ่งพิมพดิจิทัล    

4. การนําสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลจัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี มศว   
5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บในระบบคิดดี ท่ี 

มศว 
   

6. จัดทําสําเนาสื่อดิจิทัลลงแผน CDR เพื่อการประชาสัมพันธ 
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