แนวทางการดาเนินงานเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่านระบบคลังความรู้ SciMath

โดย
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คานา
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ พั ฒ นาสื่ อ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจานวนมาก แต่ยังจากัดเรื่องของ
การเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป การเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี แต่ในการเผยแพร่สื่อฯ ทางเว็บไซต์นั้น จาเป็นต้อง
จัดทาเมทาดาทา (Metadata) เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและการนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ จึงได้จัดทาเอกสารเรื่อง “แนวทางการดาเนินงานเผยแพร่สื่อ
ดิ จิ ทั ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ร ะบบคลั ง ความรู้ SciMath” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ท าสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กุมภาพันธ์ 2561
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สารบัญ

แนะนาระบบคลังความรู้ Scimath
Metadata และการจัดทา Metadata
- ความหมายของ Metadata
- Metadata ที่ใช้ในระบบคลังความรู้
- ตัวอย่างการใส่รายละเอียดสื่อดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้
- ตัวอย่างการจัดทา Thumbnail ของสื่อดิจิทัลในระบบคลังความรู้
บทบาทหน้าที่และการดาเนินการนาเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่
- บทบาทหน้าที่
- ขั้นตอนการนาเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่
บรรณาณุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก นิยามประเภทสื่อ (Resource Type) ตามมาตรฐาน DC Metadata ที่ สสวท. เลือกใช้
ภาคผนวก ข ประเภทสื่อแบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
ภาคผนวก ค ตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์ม Metadata

หน้า
4
5
7
9
17
22
23

27
28
29
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แนะนาระบบคลังความรู้ SciMath
ระบบคลั งความรู้ SciMath (http://www.scimath.org/) เป็น เว็บไซต์ ห นึ่งของศูนย์เ รียนรู้ ดิ จิ ทั ล
ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ส ว ท . (IPST Learning Space:
https://learningspace.ipst.ac.th/) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหา
ถูกต้องทางวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง

ภาพที่ 1 ระบบคลังความรู้ SciMath
ในระบบคลั ง ความรู้ SciMath มี ก ารจั ด หมวดหมู่ (Category) ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ไว้ 8 หมวดหมู่ คื อ
หมวดหมู่วีดิทัศน์ คลังภาพ บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน E-Books และ Apps เมื่อต้องการ
นาเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้นั้น สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการนาเข้าสื่อดิจิทัลมี 2 ส่วน ดังนี้
สื่อดิจิทัล (Digital Media) และรายละเอียดสื่อ (Metadata)

ภาพที่ 2 สื่อดิจิทัล (Digital Media) และรายละเอียดสื่อ (Metadata)
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Metadata และการจัดทา Metadata
ความหมายของ Metadata
รายละเอียดสื่อ (Metadata) หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล” เป็นข้อมูลที่ใช้กากับและอธิบายข้อมูล
หลัก หรือกลุ่มข้อมูล สิ่งที่อธิบายอยู่ใน Metadata จะช่วยทาให้ทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูล
อย่างเช่น ชื่อเจ้าของงานนั้น ชื่องาน หัวเรื่อง และคาสาคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
ได้โดยสะดวก
แต่เดิมนั้น Metadata ถูกใช้ในงานห้องสมุด เพื่อการสืบค้นในห้องสมุด เป็นสิ่งที่ บรรณารักษ์คุ้นเคย
เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันเมื่อ ข้อมูลได้ปรับเปลี่ยนมาสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น การนา Metadata มาประกอบ
อธิบายข้อมูลดิจิทัลจึงมีความจาเป็นด้วยเช่นกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ และสืบค้น
ข้อมูลในเว็บไซต์ สาหรับในระบบคลังความรู้ SciMath ได้มีการจัดทา Metadata ของสื่อเพื่อแสดงในเว็บไซต์
ไว้เช่นกันดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 3
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สื่อดิจิทัล

Metadata

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง Metadata ของรูปภาพในระบบคลังความรู้ SciMath
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Metadata ที่ใช้ในระบบคลังความรู้ SciMath
ในการจัดทา Metadata ของสื่อดิจิทัลแต่ละรายการสาหรับนาเข้าในระบบคลังความรู้ จาเป็นต้อง
จัดทา Metadata จานวนทั้งสิ้น 13 หัวข้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (Search) แนะนาให้ใส่ให้ครบทุก
หัวข้อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตาราง Metadata ที่ต้องจัดทาเพื่อนาเข้าสื่อดิจิทัล
Metadata

วีดิทัศน์

คลังภาพ

บทความ

โครงงาน

บทเรียน

แผนการสอน

E-Books

Apps

1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด
(Description)
3. หัวเรือ่ งและ
คาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสือ่
(Resource Type)
5. ประเภทสื่อแบ่งตาม
ผลผลิตของ สสวท.
(IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right
Management)
7. รหัส (Resource
Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
ตามปีปฏิทิน
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของ
งาน (Author or
Creator)
10. รูปแบบไฟล์
(Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
วิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น
(Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย
(Audience)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

จัดทาโดย System Admin
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

253 x 360 pixel

360 x 360 pixel

Other

URL
Playlist
Thumbnail
(กว้าง x สูง)

360 x 253 pixel

Mobile

Desktop

หมายเหตุ ( ✓ ) คือจาเป็นต้องใส่ ( - ) คือไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้
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รายละเอียดของข้อมูลในแต่ละหัวข้อ (Field) ใน Metadata
1. ชื่อเรื่อง (Title) ใส่ชื่อของสื่อดิจิทัล
2. รายละเอียด (Description) ใส่รายละเอียดที่สามารถอธิบายเนือ้ หาของสื่อดิจิทัล
3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords) ใส่คาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องหรือใส่ชื่อเรื่อง โดยต้องคั่นด้วยจุลภาค
ในแต่ละคา เช่น Science Kids, ฝน, ฟ้า
4. นิยามประเภทสื่อ (Resource Type) ตามมาตรฐาน DC Metadata ที่ สสวท. เลือกใช้ ใส่ประเภทของสื่อ
เช่น วีดิทัศน์ ประเภทสื่อของวีดิทัศน์ คือ Moving Image (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก)
5. ประเภทสื่อแบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type) ใส่ประเภทที่แบ่งตามผลผลิตของ สสวท. เช่น หลักสูตร
หนังสือเรียน รายการโทรทัศน์ (ดูรายละเอียดภาคผนวก ข)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management) ใส่รายละเอียดของเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
7. รหัส (Resource Identifier) ใส่เลขทะเบียนของสื่อวีดิทัศน์ ในที่นี้จะใช้ Item ID ของสื่อที่สร้างขึ้น ซึ่งจัดทา
โดย System Admin
8. วันที่เสร็จ (Date) ใส่วนั เดือน ปี ที่ผลิตสื่อดิจิทัล หากไม่สามารถระบุวันได้ ผู้ดูแลระบบจะกาหนดวันให้เป็น
วันที่ 1 ของเดือน
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) ใส่ชื่อสาขาที่เป็นเจ้าของผลงาน เช่น ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ หรือหากเป็นผลงานร่วมกันให้ใส่ชื่อสาขาร่วมกัน เช่น สาขาคณิตศาสตร์ภาคบังคับ และฝ่ายนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้
10. รูปแบบไฟล์ (Format) ใส่ชนิดของไฟล์ เช่น .mp4, .mov, .mpeg, .jpg, .png
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา (Discipline) ใส่ชื่อวิชาของเนื้อหา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
12. ระดับชัน้ (Education Level) ใส่ระดับชัน้ เช่น ป.1 ม.1 หรือ ทุกระดับชัน้
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) ใส่กลุ่มเป้าหมายของสื่อดิจิทัล เช่น ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป
สาหรับหัวข้อในส่วนของ Other เพื่อใส่รายละเอียดอื่นๆ ของสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ URL และ Playlist เป็นรายละเอียด
ของสื่อวีดิทัศน์ เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นสื่อที่นาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube แล้วจึงนาลิงก์จาก Youtube มา
ใส่ไว้ในระบบคลังความรู้ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสะดวกในการเผยแพร่ และควรใส่ลิงก์ของ Playlist ไว้
เพื่อให้ทราบว่าอยู่หมวดหมู่ใดใน Youtube รายละเอียดดังนี้
1. URL คือ ลิงก์ของสื่อดิจิทัล รวมถึงลิงก์ของวีดิทัศน์และ Apps ซึ่งมี 2 ประเภท คือ Mobile และ Desktop
2. Playlist คือ ลิงก์รายการ/หมวดหมู่ของวีดิทัศน์ใน Youtube
3. Thumbnail คือ ภาพที่บอกรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าชมสนใจมากยิ่งขึ้น
จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการนาเข้าสื่อดิจิทัลพร้อมกับใส่ Metadata แล้ว ผู้ใช้ (User) สามารถ
อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ของสื่อนั้น เพื่อการนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และนอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาสื่อ
ดิจิทัลที่ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างการใส่รายละเอียดสื่อดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้
ตัวอย่างที่ 1 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของวีดิทัศน์
ที่มา : http://www.scimath.org/science-kids-2554/item/6730-2014-03-27-06-29-54
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

Science Kids พิชิตปริศนา ตอนที่ 1 เมื่อฝนฟ้ามาเยี่ยมเยือน
เหล่า Science Kids แห่งหมู่บ้านป่าหรรษานาทีมโดย "อาร์ว"ี่ นกฮูกผู้รอบรู้
ต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องไสยศาสตร์ และความงมงาย ที่ถูกพวก Black Magic นา
โดย "แพนโด้" หมอผีกามะลอใช้ไสยศาสตร์คอยปั่นหัวชาวบ้านให้เข้าใจผิด
ตลอดเวลา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Science Kids พิชติ ปริศนา
3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
Science Kids, ฝน, ฟ้า
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
Moving Image
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type) รายการโทรทัศน์
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
7. รหัส (Resource Identifier)
6730
8. วันที่เสร็จ (Date)
1 มกราคม 2554
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
(Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
.mp4
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
12. ระดับชั้น (Education Level)
ทุกระดับชั้น
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป
Other
URL
https://www.youtube.com/watch?v=fwjX9DlCrfw&feature=youtu.be
Playlist
https://www.youtube.com/watch?v=fwjX9DlCrfw&list=PL4UzarOhctkftGEq1nVc9DyE8usLDugThumbnail

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 2 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของรูปภาพ
ที่มา : http://www.scimath.org/image/item/6766-raphanus
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL
Playlist
Thumbnail

ไชเท้า
ไชเท้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Raphanus sativus Linn. อยู่ในวงศ์
Crutiferae หัวไชเท้าหรือผักกาดหัว มีถิ่นกาเนิดในประเทศจีน และได้
แพร่หลายไปทั่วตามการอพยพย้ายถิ่นของคนจีน นิยมรับประทานเป็น
อาหาร ใช้ทาเป็นแกงจืด แกงส้ม ต้มจับฉ่าย หรือเอามาดองเค็ม ตากแห้ง
ทาเป็นหัวไชโป๊ แล้วนามาปรุงเป็นอาหารทานกับข้าวต้มกุย๊
พืช, หัวไชเท้า, ไชเท้า
Image
ภาพถ่าย ภาพวาด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6766
14 ธันวาคม 2553
วรพรรณ ทิณพงษ์
.jpg
ชีววิทยา
ทุกระดับชั้น
ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป

http://www.scimath.org/image/item/6766-raphanus
-

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 3 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของบทความ
ที่มา : http://www.scimath.org/article-biology/item/7797-6
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL
Playlist
Thumbnail

6 สิ่งสกปรกที่จาเป็นต้องสัมผัส
การล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หยิบจับ หรือทาสิ่งอื่นใดที่ต้องมี
ความสะอาดและถูกสุขอนามัยเป็นพื้นฐาน เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครู
อาจารย์มักจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ ตระหนักอยู่เสมอ ด้วยการล้างมือนั้นเป็นวิธีการ
ขั้นแรกในการปกป้องตัวเราจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากเชื้อโรครอบตัว
รวมทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตัวเราสูผ่ ู้อื่น แม้วา่ การ
พยายามหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสิ่งสกปรกจะเป็นเรื่องยาก เพราะหลายสิ่ง
รอบตัวที่เราจาเป็นต้องจับ มีบทบาทที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจาวัน
ล้างมือ, สุขอนามัย, ความสะอาด
Text
บทความ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
7797
04 มกราคม 2561
พรรณพร กะตะจิตต์
.html
ชีววิทยา
ม.4, ม.5, ม.6
ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป

http://www.scimath.org/article-biology/item/7797-6
-

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 4 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของโครงงาน
ที่มา : http://www.scimath.org/project/item/6653-smart-home-6653
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)
ให้นาบทคัดย่อมาใส่

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน
(Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL
Playlist
Thumbnail

Smart Home บ้านอัจฉริยะ
ผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าวิกฤติพลังงาน และการมิได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
อย่างเพียงพอของผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทยเป็นวาระสาคัญของชาติ
เราจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโครงการนี้ไม่เพียงแค่อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
ทั่วไปแต่ยังคานึงถึงผู้สูงอายุและผูพ้ ิการด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตนเองได้ง่ายๆผ่านการสั่งงานทาง Web
application ผู้พัฒนามีความคิดทีจ่ ะพัฒนาชุดโปรแกรมนี้ควบคู่กับการสั่งงาน
ด้วยสียง เพื่ออานวยความสะดวกผู้พิการยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีการนา sensor
มาปรับใช้ในลักษณะของระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการ
เกิดขึ้นได้เพราะผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารของประทศไทยนั้นมีศักยภาพ
Smart Home, บ้านอัจริยะ, บ้าน, web, application
Text
โครงงาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6653
01 มกราคม 2541
นายทศวิน จ้างประเสริฐ, นายเหมชาติ เชื้อโชติ, นายนิพัฒน์ จงเจริญศิริ
คอมพิวเตอร์
ปริญญาโทขี้นไป
http://www.scimath.org/project/item/6653-smart-home-6653
-

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 5 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของบทเรียน
ที่มา : http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL
Playlist
Thumbnail

กาเนิดระบบสุริยะ (Origin of Solar System)
ระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่น ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวาร
(moon) ที่ค้นพบแล้ว 166 ดวง ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) 5 ดวง
กับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 4 ดวง กับวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ อีกนับล้าน
ชิ้น ซึ่งรวมถึง ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) วัตถุในแถบไคเปอร์(Kuiper
Belt) ดาวหาง (comet) สะเก็ดดาว (meteoroid) และฝุ่นระหว่างดาว
เคราะห์ (Interplanetary dust cloud)
กาเนิดระบบสุริยะ,ระบบสุรยิ ะ, สุริยะ, Solar System
Text
บทเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
7316
14 มิถุนายน 2560
สมศักดิ์ เสนาใหญ่
.html
ฟิสิกส์
ม.4, ม.5, ม.6
นักเรียน
http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-ofsolar-system
-

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 6 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของแผนการสอน
ที่มา : http://www.scimath.org/lessonplan/item/6735-2017-05-11-10-20-33
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภท (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท.
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน
(Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL
Playlist
Thumbnail

แบบจาลองอะตอม
สสารแต่ละชนิดล้วนประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สดุ เรียกว่า อะตอม มี
นักวิทยาศาสตร์เสนอแบบจาลองอะตอมและได้มีการเปลีย่ นแปลงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน จากแบบจาลองอะตอมทาให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วย
อนุภาคมูลฐาน คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
แบบจาลองอะตอม, แบบจาลอง, อะตอม
Text
แผนการสอน
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
6735
26 พฤษภาคม 2560
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
.doc
เคมี
ม.5
ครู
http://www.scimath.org/lessonplan/item/6735-2017-05-11-1020-33
-

(360 x 253 pixels)
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ตัวอย่างที่ 7 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของ E-Books
ที่มา : http://www.scimath.org/ebooks/item/6893-4-6-6-6893
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)

คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 6
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 6

3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน
(Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL

คู่มือครู, คณิตศาสตร์, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Interactive Resource
คู่มือครู : E-books
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6893
26 พฤษภาคม 2560
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

Playlist

-

.swf
คณิตศาสตร์
ม.4, ม.5, ม.6
ครู

http://www.scimath.org/ebooks/item/6893-4-6-6-6893

Thumbnail

(253 x 360 pixels)
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ตัวอย่างที่ 8 การใส่รายละเอียด (Metadata) ของ Apps
ที่มา : http://www.scimath.org/apps/item/6939-2017-05-15-13-11-08
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. รายละเอียด (Description)
3. หัวเรื่องและคาสาคัญ (Keywords)
4. ประเภทสื่อ (Resource Type)
5. ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
6. ลิขสิทธิ์ (Right Management)
7. รหัส (Resource Identifier)
8. วันที่เสร็จ (Date)
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator)
10. รูปแบบไฟล์ (Format)
11. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline)
12. ระดับชั้น (Education Level)
13. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)
Other
URL

ธาตุและสารประกอบ
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ธาตุและสารประกอบ, ธาตุ, สารประกอบ
Interactive Resource
สื่อประกอบการเรียนรู้ : Mobile Application
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
6939
15 พฤษภาคม 2560
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักเรียน
Appstore :
Mobile

Playlist
Thumbnail

https://itunes.apple.com/th/app/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8
%9A/id1031516656?l=th&mt=8

Google Play : Desktop -

(360 x 360 pixels)
หมายเหตุ หมวดหมู่ Apps ที่จดั เก็บข้อมูลโปรแกรมทีผ่ ู้ใช้สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นั้น แบ่งประเภทของโปรแกรมออกเป็น
2 แบบ คือ แบบที่สนับสนุนการใช้งานบนมือถือ (Mobile) และแบบที่สนับสนุนการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)
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การจัดทา Thumbnail ของสื่อดิจิทัลในระบบคลังความรู้
การจัดทา Thumbnail เพื่อแสดงภาพตัวอย่างที่สื่อถึงรายละเอียดของเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ช่วยดึงดูด
ให้ ผู้ ใ ช้ ส นใจเข้ า มาใช้ ง านมากขึ้ น ขนาด Thumbnail ที่ เ หมาะสมกั บ การแสดงผลบนระบบคลั ง ความรู้
SciMath มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อ ดังนี้
- สื่อประเภทวีดิทัศน์ ภาพถ่าย บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน ใช้ Thumbnail ขนาด
360 x 253 pixels
- E-books ใช้ Thumbnail ขนาด 253 x 360 pixels และ
- Apps ใช้ Thumbnail ขนาด 360 x 360 pixels
ในที่นี้ขอยกตัว อย่ างการจั ดทา Thumbnail ของสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งใช้ Thumbnail ขนาด 360 x 253
pixels (กว้าง x สูง) โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังต่อไปนี้
1. จัดทาต้นแบบ (Template) ด้วยโปรแกรม Photoshop (ตัวอย่างนี้จัดทาด้วย Photoshop CS6)
โดยการสร้างไฟล์งานใหม่ ไปที่เมนู File > New… ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การจัดทาต้นแบบ (Template) ของ Thumbnail
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2. ตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ ข อง Thumbnail พร้ อ มทั้ ง ก าหนดขนาดของ Thumbnail ของวี ดิ ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ข นาด
360 x 253 pixels โดยกาหนดความละเอียด (Resolution) เป็น 72 dpi ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การกาหนดรายละเอียดต่างๆ ของต้นแบบ (Template)
เมื่อกาหนดรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะได้ Template ของ Thumbnail ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ภาพต้นแบบ (Template) ขนาด 360 x 253 pixels
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3. เปิดวีดิทัศน์ที่ต้องการจัดทา Thumbnail ขึ้นมา และหาภาพที่สื่อความหมายของวีดิทัศน์มากที่สุด
กดปุ่ม Print Screen หรือ PrtScr บนแป้นคีย์บอร์ดจะได้ภาพที่ capture ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ภาพหน้าจอที่ capture แล้วจากวีดิทัศน์บน Youtube
4. นาภาพที่ได้จากการ Print Screen มาวางในโปรแกรม Photoshop โดยไปที่เมนู Edit > Paste
ลงในไฟล์ Thumbnail ที่สร้างไว้ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การนาภาพจากการ Print Screen มาวางในต้นแบบ (Template)
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5. จากภาพจะเห็นว่าภาพที่ได้จากการ Print Screen นั้นมีขนาดใหญ่กว่า Thumbnail ที่สร้างไว้ จึง
ให้ทาการปรับขนาดของภาพโดยไปที่เมนู Edit > Transform > Scale ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การปรับขนาดของภาพ
หลั ง จากนั้ น จะได้ ก รอบภาพขึ้ น มา จึ ง จะสามารถย่ อ ขนาดของภาพนั้ น ให้ เ ท่ า กั บ ขนาดของ
Thumbnail ที่สร้างไว้แล้ว ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ภาพ Thumbnail ของสื่อวีดิทัศน์
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6. บันทึกภาพ Thumbnail ที่ได้โดยตั้งชื่อของภาพตามลาดับรายการสื่อนั้นๆ แล้ว Save as เป็น
.jpg ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การบันทึกภาพ Thumbnail เป็นไฟล์ชนิด JPEG
นอกจากนี้ ในการบันทึกไฟล์ภาพให้มีความคมชัด สามารถกาหนด Quality ได้ที่ Image Options ใน
ที่นี้แนะนาให้กาหนดเป็น Maximum หลังจากนั้นกด OK ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การบันทึกไฟล์ .jpg ด้วยความละเอียดสูง
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บทบาทหน้าที่และการดาเนินการนาเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่
การน าเข้ า สื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เผยแพร่ ผ่ า นระบบคลั ง ความรู้ ป ระกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะมี
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนาเข้าสื่อเพื่อเผยแพร่
ที่

บทบาท

หน้าที่

ผู้ดาเนินการหลัก

1

ผู้สร้างสื่อ
(Content Creator)

1.
2.
3.
4.

รับผิดชอบดาเนินการจัดทาสื่อ
สาขาต่างๆ ที่จดั ทา
จัดทา Metadata
สื่อดิจิทลั
ตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการของสื่อ / เนื้อหา
ร่วมทดสอบการใช้งานสื่อบนระบบทดสอบ (UAT)
และระบบที่ใช้งานจริง (Production) ร่วมกับ
ผู้บริหารจัดการสื่อ (Content Manager)

2

ผู้บริหารจัดการสื่อ
(Content Manager)

1. ประสานงานกับผู้สร้างสื่อ (Content Creator)
2. พิจารณารายละเอียด (Metadata)
3. ตรวจสอบการใช้งานสื่อดิจิทัล ร่วมกับผู้สร้างสื่อ
(Content Creator) บนระบบทดสอบ (UAT) และ
ระบบที่ใช้งานจริง (Production) ก่อนนาไป
เผยแพร่

3

ผู้ดูแลระบบคลังความรู้
(System Admin)

1. นาเข้าสื่อ และ Metadata ในระบบทดสอบ (UAT) ฝ่ายนวัตกรรม ฯ
และ ระบบที่ใช้งานจริง (Production)
2. ตรวจสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบน SciMath ร่วมกับ
ผู้สร้างสื่อ (Content Creator) บนระบบทดสอบ
(UAT) และระบบที่ใช้งานจริง (Production) ก่อน
นาไปเผยแพร่
3. จัดทา Short URL* และ QR Code* และนาส่ง
ข้อมูลให้ผู้บริหารจัดการสื่อ
(Content Manager)
4. เผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่สอื่

ฝ่ายนวัตกรรม ฯ

หมายเหตุ: Short URL และ QR Code เป็นการจัดทาเพื่อใช้ในหนังสือเรียนและคู่มือครู
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ขั้นตอนการนาเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ
1.1. เริ่มจาก Content Creator จัดส่งสื่อดิจิทัล พร้อม Metadata ที่จัดทาเสร็จแล้วให้ Content
Manager
1.2. Content Manager ตรวจสอบสื่อดิจิทัล และ Metadata โดยพิจารณารายละเอียดดังนี้
1.2.1. Metadata กรอกครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
1.2.2.ทดสอบสื่อเบื้องต้นว่าใช้งานได้หรือไม่
หมายเหตุ Content Manager จะไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและลิขสิทธิ์ของสื่อ
นั้นได้
กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะดาเนินตามขั้นตอน 1.3 – 1.4 แต่กรณีที่ตรวจสอบแล้วผ่านจะเข้า
สู่ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
1.3. Content Manager จะแจ้งให้ Content Creator ทราบ
1.4. Content Creator รับทราบปัญหาและดาเนินการแก้ไขต่อไป หลังจากนี้ Content Creator นา
สื่อและ/หรือ Metadata ที่แก้ไขแล้วส่งให้ Content Manager และเริ่มดาเนินการตามข้อ 1.2
อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 นาเข้า
2.1 System Admin นาเข้าสื่อดิจิทัล และ Metadataในระบบทดสอบ (UAT)
2.2 System Admin ทดสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบน UAT
กรณีที่ทดสอบไม่ผ่านจะดาเนินตามขั้นตอน 2.3 – 2.4 แต่กรณีที่ทดสอบแล้วผ่านจะเข้าสู่ขั้นตอน
ที่ 2.5 ต่อไป
2.3 Content Manager จะแจ้งให้ Content Creator ทราบ
2.4 Content Creator รั บ ทราบปั ญหาและให้ ผู้ พัฒ นาสื่ อ แก้ ไขต่ อ ไป Content Creator นาสื่ อ ที่
แก้ไขแล้วส่งให้ Content Manager และเริ่มดาเนินการตามข้อ 2.1 อีกครั้ง
2.5 System Admin สร้าง URL Short URL* และ QR Code* แล้วนาส่งให้ Content Manager
2.6 Content Manager แจ้งให้ Content Creator มาทดสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบน UAT
2.7 Content Creator พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
2.7.1 URL Short URL* และ QR Code* สามารถใช้งานได้หรือไม่
2.7.2 สื่อดิจิทัลแสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่
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หมายเหตุ ทั้งนี้ Content Manager จะต้องเน้นย้ากับ Content Creator ว่า URL Short URL*
และ QR Code* เป็นตัวทดสอบ ยังไม่สามารถนาไปใช้งานจริงหรือเผยแพร่ได้
กรณีที่ทดสอบไม่ผ่านจะดาเนินตามขั้นตอน 2.8- 2.9 แต่กรณีที่ทดสอบแล้วผ่านจะเข้าสู่
ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
2.8 Content Manager แจ้งปัญหา System Admin ดาเนินการแก้ไข
2.9 System Admin ดาเนินการแก้ไข แล้วแจ้งให้ Content manager ทราบ เพื่อเริ่มดาเนิน การ
ตามข้อ 2.6 อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 เผยแพร่
3.1 Content Manager แจ้ง System Admin ให้นาสื่อดิจิทัล และ Metadata นาขึ้น ระบบใช้งาน
จริง (Production)
3.2 System Admin นาเข้าสื่อดิจิทัล พร้อม Metadata ใน Production และทาการทดสอบ
3.3 System Admin สร้าง URL Short URL* และ QR Code* ที่ใช้งานจริง แล้วนาส่งให้ Content
Manager
3.4 Content Manager แจ้งให้ Content Creator มาทดสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบน Production
3.5 Content Creator พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.1 URL Short URL* และ QR Code* สามารถใช้งานได้หรือไม่
3.5.2 สื่อดิจิทัลแสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่
กรณีที่ทดสอบไม่ผ่านจะดาเนินตามขั้นตอน 3.6 – 3.7 แต่กรณีที่ทดสอบแล้วผ่านจะ
ดาเนินการตามข้อ 3.8 ต่อไป
3.6 Content Manager แจ้งปัญหา System Admin ดาเนินการแก้ไข
3.7 System Admin ดาเนินการแก้ไข แล้วแจ้งให้ Content manager ทราบ เพื่อเริ่มดาเนิน การ
ตามข้อ 3.4 อีกครั้ง
3.8 System Admin เผยแพร่สื่อออกทางระบบคลังความรู้ เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ
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ภาพที่ 10 กระบวนการเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่าน IPST Learning Space
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ภาคผนวก ก นิยามประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ (Resource Type) ตามมาตรฐาน DC Metadata ที่ สสวท. เลือกใช้
ประเภทสื่อ (Resource Type) ตามมาตรฐาน DC Metadata ที่ สสวท. เลือกใช้ได้แก่ Text, Image,
MovingImage, Interactive Resource และ Software ซึ่งมีนิยามและรายละเอียดดังตาราง
ประเภท
Text

Image

MovingImage

Interactive
Resource

Software

นิยาม

หมายเหตุ

แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย
ข้อความสาหรับอ่าน
(A resource consisting
primarily of words for
reading.)
A visual representation
other than text.

Examples include books, letters,
dissertations, poems, newspapers,
articles, archives of mailing lists. Note
that facsimiles or images of texts are
still of the genre Text.
Examples include images and
photographs of physical objects,
paintings, prints, drawings, other images
and graphics, animations and moving
pictures, film, diagrams, maps, musical
notation. Note that Image may include
both electronic and physical
representations.
A series of visual
Examples include animations, movies,
representations imparting television programs, videos, zoetropes,
an impression of motion or visual output from a simulation.
when shown in
Instances of the type Moving Image
succession.
must also be describable as instances
of the broader type Image.
A resource requiring
Examples include forms on Web pages,
interaction from the user applets, multimedia learning objects,
to be understood,
chat services, or virtual reality
executed, or
environments.
experienced.
A computer program in
Examples include a C source file, MSsource or compiled form. Windows .exe executable, or Perl script.

ตัวอย่าง
บทความ, บทเรียน,
โครงงาน

ภาพถ่าย, ภาพวาด

วีดิทัศน์, วีดีโอคลิป,
รายการโทรทัศน์,
2D Animation, 3D
Animation

Learning Object,
Interactive ebook, Virtual
Experiment,
Mobile
Application
GeoGebra, GSP
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ภาคผนวก ข
ประเภทสื่อแบ่งตามผลผลิต สสวท. (IPST Type)
ประเภทสื่อแบ่งตามผลผลิต สสวท. แบ่งได้ 13 ประเภท ดังนี้
1. หลักสูตร
2. หนังสือเรียน
3. คู่มือครู
4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล
5. สื่อประกอบการเรียนรู้
6. แบบฝึกหัด
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
8. แผนการสอน
9. นวัตกรรมจัดการเรียนรู้
10. รายการโทรทัศน์ / วีดิทัศน์
11. เอกสารเสริมความรู้และอ้างอิง
12. บทความ
13. โครงงาน
ในการใส่รายละเอียดหัวข้อประเภทสื่อ (IPST Type) Content Creator สามารถเลือกประเภทสื่อได้
เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์ม Metadata
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