โครงการทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการศึกษาวิจัยองคความรูในการจัดการ
Cyber Education
เรื่อง “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)”
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี นโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหถึงมื อ
ประชาชนและสังคมในวงกวางผานระบบการศึกษาไซเบอร (Cyber Education) ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่กําลังไดรับ
ความนิยมในสากล เพราะโรงเรียน สถานที่ทํางาน หรือแมนแตในบานเรือนที่พักอาศัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนสามารถติดตอสูระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู เพื่อการวิจัย เพื่อการทําธุรกิจหรือเพื่อ
ความบันเทิงไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยถึงวิธีการในการนําระบบ ICT ที่เหมาะสมจําเปนตองมี
การศึกษาคนควาเพื่อหาวิธีการที่ดีมาประยุกต มาสนับสนุนระบบการศึกษาไซเบอร จึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
การจัดการศึกษาและตอผูเรียนอยางแทจริง
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) ไดจัดทําโครงการแบงกันรู รวมกันคิด หรือเรียกวา ระบบคิดดี
(KIDs-D: Knowledge Imagination Discovery and Sharing) ซึ่งเปนโครงการจัดสรางหองสมุดดิจิทัลตนแบบ
ใหเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรขอมูลทางดานการเรียนการสอน และความรูทั่วไปในสาขาวิชาตางๆ ที่อยูในรูปแบบ
ของสื่อที่หลากหลาย เชน หนังสือ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด ดนตรี วิดีทัศน เปนตน เพื่อใหนักเรียน
นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไปสามารถคนคืนทรัพยากรขอมูลที่ตองการได พรอมกับเชื่อมโยง
รายการขอมูลนั้นไปยังแหลงทรัพยากรที่ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดทันที อันจะเปนประโยชนตอระบบการศึกษา
ในประเทศไทยเปนอยางมาก พรอมกันนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนใน
เครือยังเขารวมโครงการนี้เพื่อการพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอสังคมไทยดวย
โครงการ Cyber Education สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเล็งเห็นถึงคุณูปการใน
โครงการดังกล าวที่จ ะนํ าประโยชนมาสู การศึ กษาไทยตอไป จึงไดจั ดโครงการสัมมนาเชิ งปฎิบัติการให ครูและ
เจ า หน า ที่ โ รงเรี ย นภายใต ก ารดู แ ลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบคิดดีนํามาใชในการเรียนการสอนและการบูรณาการเขาไป
ในชั้นเรียน เพื่อใหระบบการศึกษาไทยไดมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจสํ า หรั บ ครู แ ละเจ า หน า ที่ โ รงเรี ย นภายใต ก ารดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหสามารถดําเนินการใน
เรื่องตอไปนี่
1. การสรางและการประยุกตใหหองสมุดดิจิตทัล
2. การสรางสื่อการศึกษาเขาสูระบบหองสมุดดิจิตทัล
3. ศึกษาการจัดการหองเรียนแบบ Online และการบูรณาการระบบคิดดีในวิธีการเรียนการสอน
4. เพื่อใหระบบคิดดีเปนเสมือนเครื่องมือที่ชวยขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปผานทางการศึกษาไซเบอร
3. หนวยงานเจาของโครงการ
โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. คณะกรรมการบริหารโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ขนิษฐา
ผูชวยศาสตราจารยศิรินช
ุ
นายมหัทธวัฒน
นายชัยวัฒน
นางสุธาทิพย
นางศิรศ
ิ ศิเกษม
นางสาวจิตติมา

รุจิโรจน
เทียนรุงโรจน
รักษาเกียรติศักดิ์
ชางกลึง
ผนวกสุข
สุโพธิ์ภาค
ชางไม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช
 วยเลขานุการ
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เรื่อง “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจท
ิ ัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)”
5. วัน เวลา และสถานที่ดา
ํ เนินกิจกรรม
ระหวางวันที่ 7 - 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
ณ ศูนย Cyber Education สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผูเขารวมกิจกรรม

จํานวน 50 คน

ครูและเจาหนาที่โรงเรียนภายใตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. หลักสูตรทีเ่ ปดอบรม
• หองสมุดดิจิทล
ั ระบบคิดดี

( 12 ชั่วโมง )

ศึกษาหลักการทํางานและการสรางหองสมุดดิจิทล
ั ภายใตโปรแกรมระบบคิดดี ศึกษารูปแบบของ
การเรียกขอมูล ,การคนหาขอมูล,การจัดการทะเบียนเมทาดาทา,การปรับแตงแบบฟอรมการปอน
ขอมูล,การปอนขอมูลเขาสูระบบ,การบันทึกขอมูลและการบริหารจัดการระบบ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมเขาใจหลักการทํางานของระบบหองสมุดดิจิตตอล “ระบบคิดดี”
2. ผูเขาอบรมสามารถนําขอมูลสือ
่ การศึกษาตาง ๆ เขาระบบคิดดีดวยตนเองได
3. ระบบหองสมุดดิจิตทัล “ระบบคิดดี” สามารถมีจํานวนขอมูลสื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4. นักเรียน นิสต
ิ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถสืบคนขอมูลที่เปนสือ
่ การศึกษา
จากระบบไซเบอรไดอยางสะดวก
5. เกิดความรวมมือทางวิชาการในวงกวางซึ่งจะเปนประโยชนตอ
 การจัดการศึกษาแบบไซเบอรมากขึ้น
-----------------------
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