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แนะน าระบบคลังความรู้ SciMath  

  ระบบคลังความรู้ SciMath (http://www.scimath.org/) เป็นเว็บไซต์หนึ่งของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
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/) ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหา
ถูกต้องทางวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 

 

ภาพที่ 1 ระบบคลังความรู้ SciMath 
 

ในระบบคลังความรู้ SciMath มีการจัดหมวดหมู่ (Category) ของสื่อดิจิทัลไว้ 8 หมวดหมู่ คือ 
หมวดหมู่วีดิทัศน์ คลังภาพ บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน E-Books และ Apps เมื่อต้องการ
น าเข้าสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ฯ นั้น สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการน าเข้าสื่อดิจิทัลมี 2 ส่วน 
คือ สื่อดิจิทัล (Digital Media) และรายละเอียดสื่อ (Metadata) ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimath.org/
http://www.scimath.org/
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างสื่อดิจิทัลในหมวดหมู่วีดิทัศน์ และรายละเอียดสื่อ (Metadata) 
                          ในหน้าระบบคลังความรู้ SciMath 

   การเข้าใช้งานระบบคลังความรู้ SciMath ผู้สนใจใช้งานสามารถสมัครสมาชิกในฐานะ “ครู” หรือ 
“บุคคลทั่วไป” โดยสมาชิกสามารถเพ่ิมสื่อที่สนใจในรายการโปรด เพ่ือสามารถดูสื่อในภายหลังได้อย่างสะดวก 
ส าหรับสมาชิกที่เป็น “ครู” จะมีสิทธิ์เข้าใช้งานคู่มือครู และสื่อประกอบคู่มือครูได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานหนังสือ
เรียน สสวท. หลักสูตรปรับปรุง 2560 สามารถสแกน QR Code หรือใช้ Short URL ในการเปิดดูสื่อดิจิทัลที่
จัดเก็บในระบบคลังความรู้ฯ ดังนั้นจะเห็นว่าระบบคลังความรู้ฯ สามารถก าหนดการเข้าใช้งานสื่อประกอบ
หนังสือเรียน คู่มือครูและสื่ออ่ืนๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครูมาก
ยิ่งขึ้น 

 

สื่อดิจิทัล 

Metadata 
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Metadata และการจดัท า Metadata 
รายละเอียดสื่อ (Metadata) หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล” เป็นข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูล

หลัก หรือกลุ่มข้อมูล สิ่งที่อธิบายอยู่ใน Metadata จะช่วยท าให้ทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูล 
อย่างเช่น ชื่อเจ้าของงานนั้น ชื่องาน หัวเรื่อง และค าส าคัญ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
ได้โดยสะดวก  

แต่เดิมนั้น Metadata ถูกใช้ในงานห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นในห้องสมุด เป็นสิ่งที่บรรณารักษ์คุ้นเคย
เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันเมื่อข้อมูลได้ปรับเปลี่ยนมาสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น การน า Metadata มาประกอบ
อธิบายข้อมูลดิจิทัลจึงมีความจ าเป็นด้วยเช่นกัน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ และสืบค้น
ข้อมูลในเว็บไซต์ ส าหรับในระบบคลังความรู้ SciMath ได้มีการจัดท า Metadata ของสื่อเพ่ือแสดงในเว็บไซต์
ไว้เช่นกันดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 2 

ในการจัดท า Metadata ของสื่อดิจิทัลแต่ละรายการส าหรับน าเข้าในระบบคลังความรู้ฯ จ าเป็นต้อง
จัดท า Metadata เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น (Search) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตาราง Metadata ที่ต้องจัดท าเพื่อน าเข้าสื่อดิจิทัล (ส าหรับใช้กับตาราง Metadata ใน Google Sheet) 

Metadata Field 

1. วีดิทัศน์  
2. คลังภาพ 
3. บทความ 
4. โครงงาน 
5. บทเรียน 
6. แผนการสอน 

7. E-Books 8. Apps 

สื่ออืน่ๆ 

 
เอกสารแนบ 

หรือไฟล์ดาวน์โหลด 

สื่อจากเว็บไซต์
ภายนอก  

(Weblink) 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. รายละเอียด 
(Description) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. หัวเรือ่งและ 
ค าส าคัญ (Keywords) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
- 

4. ประเภทสื่อ (Resource 
Type) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
- 

5. หมวดหมู่ (Category) ✓ ✓ ✓ ✓ - 

6. รูปแบบไฟล์ (File 
Format) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
- 

7. ลิขสิทธิ์ (Right 
Management) 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

 

8. วันที่เสรจ็ (Date) 
ตามปีปฏิทิน 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

9. ผู้แต่ง หรอื เจ้าของงาน 
(Author or Creator) 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวชิา 
(Discipline) 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

11. ระดับชั้น (Education 
Level) 

✓ ✓ ✓ ✓ - 
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Metadata Field 

1. วีดิทัศน์  
2. คลังภาพ 
3. บทความ 
4. โครงงาน 
5. บทเรียน 
6. แผนการสอน 

7. E-Books 8. Apps 

สื่ออืน่ๆ 

 
เอกสารแนบ 

หรือไฟล์ดาวน์โหลด 

สื่อจากเว็บไซต์
ภายนอก  

(Weblink) 

12. กลุ่มเป้าหมาย 
(Audience) 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

13.  Source URL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. Thumbnail  
     (กวา้ง x สูง) 370 x 260 pixel 370 x 526 pixel 370 x 370 pixel 

370 x 260 pixel  
หรือ  

370 x 526 pixel 

- 

15. ชื่อหนังสอื - - - - ✓ 

16. บทที่/หน่วยที ่ - - - - - 

17. เลขหน้า - - - - - 

18. รูปแบบการเผยแพร ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
19. วันทีต่้องการเผยแพร ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ  ( ✓ )  คือจ าเป็นต้องใส่  ( - ) คือไม่จ าเป็นต้องใส่ก็ได ้
    ขนาด Thumbnail ของเอกสารแนบหรือไฟล์ดาวน์โหลดมี 2 ขนาด คือ 370 x 260 pixel  หรือ 370 x 526 pixel  

              ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

รายละเอียดของการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ (Field) ใน Metadata 
1. ชื่อเร่ือง (Title) คือ ชื่อของสื่อดิจิทัล   
2. รายละเอียด (Description) ใส่ค าอธิบายเนื้อหาของที่ปรากฏในสื่อดิจิทัล กรณีเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียน

และสื่อประกอบคู่มือครู ให้ใส่ชื่อหนังสือ บทที่ และเลขหน้าก ากับไว้ด้วย เนื่องจากครู นักเรียน บุคคลทั่วไป จะได้
ทราบว่าเป็นสื่อประกอบของหนังสือเล่มใด 

3. หัวเรื่องและค าส าคัญ (Keywords) ใส่ค าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องหรือใส่ชื่อเรื่อง โดยต้องคั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาคในแต่ละค า เช่น Science Kids, ฝน, ฟ้า 

4. ประเภทสื่อ (Resource Type) ตามมาตรฐาน DC Metadata ที่ สสวท. เลือกใช้ ใส่ประเภทของสื่อ เช่น  
วีดิทัศน์ ประเภทสื่อของวีดิทัศน์ คือ Moving Image (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก) 

5. หมวดหมู่ (Category) คือ หมวดหมู่ของสื่อในระบบคลังความรู้ มี 8 หมวดหมู่ ได้แก่ วีดิทัศน์ คลังภาพ 
บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน E-Books Apps และสื่อที่ไม่อยู่ใน 8 หมวดหมู ่จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สื่อ
อ่ืนๆ 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) คือ ชนิดของไฟล์สื่อ เช่น .mp4 .mov .mpeg .jpg .png .pdf .gsp .zip 
7. ลิขสิทธิ์  (Right Management) คือ รายละเอียดของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะกระท าการใดๆ กับงานที่ผู้

สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น เช่น หนังสือเรียน สสวท. เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

8. วันที่เสร็จ (Date) คือ วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ผลิตสื่อดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ หากไม่สามารถระบุวัน
ได้ ผู้ดูแลระบบจะก าหนดวันให้เป็นวันที่ 1 ของเดือน  
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9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) คือ ชื่อของบุคคลในกรณีที่เป็นสื่อหมวดหมู่คลังภาพ และ
บทความ เช่น นายนวัต ใจดี หรือสาขาที่เป็นเจ้าของผลงาน เช่น ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ หรือหากเป็นผลงาน
ร่วมกันให้ใส่ชื่อสาขาร่วมกัน เช่น วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา (Discipline) คือ ชื่อวิชาของเนื้อหา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์  
11. ระดับชั้น (Education Level) คือ ระดับชั้นที่สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น เนื้อหาอยู่ในระดับชั้น ป.1 ม.1 หรือ 

ทุกระดับชั้น 
12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) คือ กลุ่มเป้าหมายของสื่อดิจิทัล เชน่ ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป 
13. Source URL คือ ลิงก์ของไฟล์สื่อที่อัปโหลดไว้ที่ Google Drive หรือลิงก์ของสื่อวีดิทัศน์ เนื่องจากวีดิทัศน์

เป็นสื่อที่น าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube แล้วจึงน าลิงก์จาก Youtube มาใส่ไว้ในระบบคลังความรู้ฯ เพื่อ
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการเผยแพร่ และลิงก์ของ Application ซึ่ง Application แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ Mobile Application และ Desktop Application โดยจะน าลิงก์ของ Application ที่ได้เผยแพร่บน 
App Store หรือ Google Play แล้วน าลิงก์ดังกล่าวมาใส่ในช่อง Source URL 

14. Thumbnail คือ ภาพตัวอย่างที่แสดงรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าชมสนใจมากยิ่งขึ้น โดย
สามารถศึกษาการจัดท า Thumbnail ได้ในภาคผนวก ข 

15. ชื่อหนังสือ คือ ชื่อที่ปรากฎบนหน้าปกของคู่มือครู หนังสือเรียน  หรือแบบฝึกกิจกรรม/แบบฝึกหัด ที่สื่อ
ปรากฏอยู่ โดยสื่อ 1 รายการ อาจปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่ม ในการใส่ชื่อหนังสือหลายเล่มให้ใส่เครื่องหมาย
จุลภาคคั่นระหว่างเล่ม เช่น หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, หนังสือเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2  

16. บทที่/หน่วยที่ คือ บทที่ที่สื่อที่ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในคู่มือครู หนังสือเรียน หรือแบบฝึกกิจกรรม/
แบบฝึกหัด  

17. เลขหน้า คือ เลขหน้าที่สื่อปรากฏอยู่ ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในคู่มือครู หนังสือเรียน หรือแบบฝึกกิจกรรม/
แบบฝึกหัด  

18. รูปแบบการเผยแพร่ของสื่อมี 2 แบบ คือ เผยแพร่ (Publish) และเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ (Archived) 
19. วันที่ต้องการเผยแพร่ คือ วันที่ต้องการให้สื่อปรากฏอยู่ในระบบคลังความรู้หรือวันที่ต้องการให้ครู ผู้ปกครอง

และนักเรียน สามารถเข้าใช้งานสื่อได้ 
 

การแสดงผลของสื่อในระบบคลังความรู้ SciMath 

 การแสดงผลของสื่อที่ปรากฏที่ระบบคลังความรู้ฯ นั้น เกิดจากการกรอก Metadata ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และต้องก าหนดรูปแบบการแสดงผล โดยเราสามารถก าหนดให้ผู้ใช้งานเห็นและเข้าถึงสื่อได้ 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบการเผยแพร่แบบเผยแพร่ (Publish) และรูปแบบการเผยแพร่แบบเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ 
(Archived) โดยมีข้อแตกต่างในการแสดงผลและช่องทางการเข้าใช้งาน ดังนี้ 

  1. สื่อที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่ (Publish) คือ สื่อที่แสดงผลภายใต้ 8 หมวดหมู่ของ
ระบบคลังความรู้ฯ ได้แก่  วีดิทัศน์ คลังภาพ บทความ โครงงาน บทเรียน แผนการสอน E-books และ Apps 
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โดยการเผยแพร่สื่อแบบนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานผ่านการค้นหา กรองขอ้มูล และแสดงผลภายใต้หมวดหมู่ที่
ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ www.scimath.org หรือ เข้าผ่าน Short URL หรือ QR 
Code ที่ก าหนด  
  2. สื่อที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ (Archived)  คือ สื่อที่ไม่
แสดงผลที่ปรากฎบนระบบคลังความรู้ฯ และไม่สามารถค้นหาผ่าน Google ได้ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานสื่อผ่าน 
Short URL หรือ QR Code เท่านั้น 

สื่อทีก่ าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่ (Publish) 

  สื่อที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่ จะมีการแสดงผลของสื่อที่แตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่  โดยจะขอ
น าเสนอตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อ (Metadata) ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ และ
ข้อแนะน าดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scimath.org/
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1. สื่อหมวดหมู่วีดิทัศน์ 
1.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อวีดิทัศน์ 
ที่มา :  https://www.scimath.org/video-science/item/8936-2018-10-08-03-07-2  
1. ช่ือเรื่อง (Title) การหมุนเวยีนเลือดในร่างกายของมนุษย ์
2. รายละเอียด (Description) วีดิทัศน์ ตอน การหมุนเวียนเลือดในร่างกายของมนุษย์ เป็นสื่อประกอบการ

จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้อง
กับการไหลของเลือดจากหัวใจไปปอดและกลับเข้าสู่หัวใจไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และการไหลของเลือดจากส่วนต่าง ๆ กลับเข้าสู่หัวใจและไปยังปอด 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) หัวใจ, การหมุนเวียนเลือด, ระบบหมุนเวียนเลือด, ปอด, ร่างกาย, หลอดเลือด, 
อาร์เทอรี, เวน, heart, blood circulation, circulatory system, lung, 
body, blood vessel, artery, vein 

4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Moving Image 

5. หมวดหมู่ (Category) วีดิทัศน์ 
6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .mp4 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 8 มิถุนายน 2562 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) สาขาวิทยาศาสตรภ์าคบังคับ 
10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11. ระดับชั้น (Education Level) ม.2 
12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) นักเรียน 
13. Source URL https://youtu.be/jexnkp8dt4c 
14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.2 เล่ม 1 
16. บทที/่หน่วยท่ี หน่วยท่ี 3 บทที่ 1 

17. เลขหน้า 61 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 11 มิถุนายน 2562 

  
  

https://www.scimath.org/video-science/item/8936-2018-10-08-03-07-2
https://youtu.be/jexnkp8dt4c
https://youtu.be/jexnkp8dt4c


8 
 

1.2 ตัวอย่างการแสดงผลวีดิทัศน์ การแสดงผล ประกอบไปด้วย 

    1) ชื่อวีดิทัศน์ 
    2) วีดิทัศน์ 
    3) ค าอธิบายของวีดิทัศน์ 
    4) รายละเอียดของสื่อวีดิทัศน์ 
    5) เมนูค้นหา 

    6) เรียกดูตามรายวิชา 

    7) เรียกดูตามรายการ 

 

ภาพที่ 3 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่วีดิทัศน์ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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1.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อวีดิทัศน์ และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 

 1) การน าเข้าวีดิทัศน์ ลิงก์ของวีดิทัศน์จะต้องเป็นลิงก์จาก youtube และต้องเลือกสถานะการเข้าถึง
แบบสาธารณะ (Public) หรือ ไม่แสดง (Unlisted) โดยจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเลือกสถานะเป็นส่วนตัว 
(Private)   
 2) การน าเข้าวีดิทัศน์สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ โดยไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .pdf 
ขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ 
 3) การใช้งานเมนูค้นหา [5] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 4) สามารถเรียกดูวีดิทัศน์ตามรายวิชา [6] หรือตามชื่อรายการของวีดิทัศน์ [7] ได้ 
 5) Thumbnail จะต้องมีขนาด 370x260 px ซึ่งจะแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ SciMath 
และหน้ารวมของสื่อหมวดหมู่วีดิทัศน์ 
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2. สื่อหมวดหมู่คลังภาพ 
2.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อคลังภาพ  
ที่มา : http://www.scimath.org/image/item/6766-raphanus  
1. ช่ือเรื่อง (Title) ไชเท้า 
2. รายละเอียด (Description) ไชเท้า มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Raphanus sativus Linn. อยู่ในวงศ์ 

Crutiferae หัวไชเท้าหรือผักกาดหัว มีถิ่นก าเนิดในประเทศจีน และได้
แพร่หลายไปท่ัวตามการอพยพย้ายถิ่นของคนจีน นิยมรับประทานเป็น
อาหาร ใช้ท าเป็นแกงจืด แกงส้ม ต้มจับฉ่าย หรือเอามาดองเค็ม ตากแห้ง 
ท าเป็นหัวไชโป๊ แล้วน ามาปรุงเป็นอาหารทานกับข้าวต้มกุย๊ 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) พืช, หัวไชเท้า, ไชเท้า 
4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Image 
5. หมวดหมู่ (Category) คลังภาพ 
6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .jpg 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

8. วันท่ีเสร็จ (Date) 14 ธันวาคม 2553 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) วรพรรณ ทิณพงษ ์

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) ชีววิทยา 
11. ระดับชั้น (Education Level) ทุกระดับชั้น 
12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป 
13. Source URL ใส่ลิงก์ของไฟล์ภาพท่ีอัปโหลดไว้ใน Google Drive 
14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ - 
16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 26 พฤษภาคม 2560 

 
  

http://www.scimath.org/image/item/6766-raphanus
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2.2 ตัวอย่างการแสดงผลคลังภาพ การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
1) ชื่อคลังภาพ 
2) แกลลอรี่ภาพ 
3) ค าอธิบายของคลังภาพ 
4) รายละเอียดของสื่อคลังภาพ 
5) เมนูค้นหา 
6) เรียกดูตามรายวิชา 

 

ภาพที่ 4 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่คลังภาพ 

2.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อคลังภาพ และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การแสดงผลของคลังภาพมีการแสดงผลในรูปแบบแกลลอรี่ สามารถกดเพ่ือดูขนาดเต็มของแต่ละภาพได้ 
 2) การน าเข้ารูปภาพจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png และรูปภาพที่น าเข้าจะถูกลดขนาดอัตโนมัติ
ที่ขนาด 800x532 px ในแนวนอน และ 532x800 px ในแนวตั้ง และใน 1 แกลลอรี่ควรมีรูปภาพไมเ่กิน 16 ภาพ 
  3) การใช้งานเมนูค้นหา [5] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 4) สามารถเรียกดูคลังภาพตามรายวิชา [6] ได้ 
 5) Thumbnail จะต้องมีขนาด 370x260 px ส าหรับแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ฯ และ 
หน้ารวมของหมวดหมู่คลังภาพ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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3. สื่อหมวดหมู่บทความ 
3.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อบทความ 
ทีม่า : http://www.scimath.org/article-biology/item/7797-6 

1. ช่ือเรื่อง (Title) 6 สิ่งสกปรกที่จ าเป็นต้องสัมผัส 
2. รายละเอียด (Description) การล้างมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหาร หยิบจับ หรือท าสิ่งอื่นใดท่ี

ต้องมีความสะอาดและถูกสุขอนามัยเป็นพ้ืนฐาน เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือครูอาจารย์มักจะปลูกฝังให้เดก็ ๆ ตระหนักอยูเ่สมอ ด้วยการล้างมือ
นั้นเป็นวิธีการขั้นแรกในการปกปอ้งตัวเราจากปญัหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
จากเชื้อโรครอบตัว รวมทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตัว
เราสูผู่้อื่น แม้ว่าการพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผสักับสิ่งสกปรกจะเปน็เรื่อง
ยาก เพราะหลายสิ่งรอบตัวที่เราจ าเป็นต้องจับ มีบทบาทที่ส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) ล้างมือ, สุขอนามัย, ความสะอาด 

4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Text 
5. หมวดหมู่ (Category) บทความ 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .html 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

8. วันท่ีเสร็จ (Date) 04 มกราคม 2561 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) พรรณพร กะตะจิตต ์

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา (Discipline) ชีววิทยา 
11. ระดับชั้น (Education Level) ม.4, ม.5, ม.6 

12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป 
13. Source URL ใส่ลิงก์ของไฟล์ภาพท่ีอัปโหลดไว้ใน Google Drive 
14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ - 

16. บทที่ - 

17. เลขหน้า - 

18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่

19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 04 มกราคม 2561 

http://www.scimath.org/article-biology/item/7797-6
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3.2 ตัวอย่างการแสดงผลบทความ การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
1) ชื่อบทความ 
2) เนื้อหาบทความและภาพประกอบ 
3) รายละเอียดของสื่อบทความ 
4) เมนูค้นหา 
5) เรียกดตูามรายวิชา 

 

ภาพที่ 5 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่บทความ 

3.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อบทความ และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การน าเข้าบทความสามารถแทรกภาพประกอบบทความและลิงก์ต่างๆ ได้ 
  2) การใช้งานเมนูค้นหา [4] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 3) สามารถเรียกดูคลังภาพตามรายวิชา [5] ได้ 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

3 

 

  4) Thumbnail จะต้องมีขนาด 370x260 px ส าหรับแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้

และหน้ารวมของหมวดหมู่บทความ 
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4. สื่อหมวดหมู่โครงงาน 
4.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อโครงงาน 
ที่มา : http://www.scimath.org/project/item/6653-smart-home-6653 
1. ช่ือเรื่อง (Title) Smart Home บ้านอัจฉริยะ 
2. รายละเอียด (Description)  
    ให้น าบทคัดย่อมาใส ่

ผู้พัฒนาเล็งเห็นว่าวิกฤติพลังงาน และการมิได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
อย่างเพียงพอของผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทยเป็นวาระส าคญัของชาติ 
เราจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโครงการนี้ไมเ่พียงแค่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
ทั่วไปแต่ยังค านึงถึงผู้สูงอายุและผูพ้ิการด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้นตนเองได้ง่ายๆผ่านการสั่งงานทาง Web 
application ผู้พัฒนามีความคดิทีจ่ะพัฒนาชุดโปรแกรมนี้ควบคู่กับการสั่งงาน
ด้วยสียง เพื่ออ านวยความสะดวกผู้พิการยิ่งข้ึนไป นอกจากน้ี... 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) Smart Home, บ้านอัจรยิะ, บ้าน, web, application 

4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Text 
5. หมวดหมู่ (Category) โครงงาน 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .html 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 01 มกราคม 2541 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน  
   (Author or Creator) 

นายทศวิน จ้างประเสริฐ, นายเหมชาติ เชื้อโชติ, นายนิพัฒน์ จงเจรญิศิร ิ

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) คอมพิวเตอร ์
11. ระดับชั้น (Education Level) ปริญญาโทขี้นไป 

12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) - 
13. Source URL ใส่ลิงก์ของไฟล์โครงงานที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive 
14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ - 

16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 1 มกราคม 2554 

 

http://www.scimath.org/project/item/6653-smart-home-6653
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4.2 ตัวอย่างการแสดงผลโครงงาน การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
1) ชื่อโครงงาน 
2) รูปหน้าปกโครงงาน 
3) บทคัดย่อ 
4) เอกสารแนบ 
5) รายละเอียดของสื่อโครงงาน 
6) เมนูค้นหา 
7) เรียกดูตามรายวิชา 
 

 

ภาพที ่6 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่โครงงาน 

4.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อโครงงาน และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การน าเข้าบทคัดย่อพร้อมภาพประกอบได้ 
 2) การน าเข้าบทความสามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ โดยไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .pdf 
ขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ และไม่ควรแนบไฟล์เอกสารเกิน 3 ไฟล์ 
  3) การใช้งานเมนูค้นหา [6] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 4) สามารถเรียกดูโครงงานตามรายวิชา [7] ได้ 
  5) Thumbnail จะต้องขนาด 370x260 px ซึ่งจะแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ หน้า
หมวดหมู่โครงงาน และหน้ารายละเอียดสื่อโครงงาน 

1 

 

2 
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 5 

 

6 

 

7 

 

3 
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5. สื่อหมวดหมู่บทเรียน 
5.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อบทเรียน 
ที่มา : http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system 

1. ช่ือเรื่อง (Title) ก าเนิดระบบสรุิยะ (Origin of Solar System) 

2. รายละเอียด (Description)  ระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวตัถุอื่น ๆ ท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์
เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวาร 
(moon) ที่ค้นพบแล้ว 166 ดวง ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) 5 ดวง
กับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 4 ดวง กับวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ อีกนับล้าน
ช้ิน ซึ่งรวมถึง ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) วัตถุในแถบไคเปอร์(Kuiper 
Belt) ดาวหาง (comet) สะเก็ดดาว (meteoroid) และฝุ่นระหว่างดาว
เคราะห์ (Interplanetary dust cloud) 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) ก าเนิดระบบสรุิยะ,ระบบสุรยิะ, สรุิยะ, Solar System 
4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Text 

5. หมวดหมู่ (Category) บทเรียน 
6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .html 

7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 14 มิถุนายน 2560 

9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) สมศักดิ์ เสนาใหญ ่
10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) ฟิสิกส ์
11. ระดับชั้น (Education Level) ม.4, ม.5, ม.6 

12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) นักเรียน 
13. Source URL  ใส่ลิงก์ของไฟล์บทเรียนท่ีอัปโหลดไว้ใน Google Drive 

14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ - 

16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 14 มิถุนายน 2560 

http://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system
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5.2 ตัวอย่างการแสดงผลบทเรียน การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
1) ชื่อบทเรียน 
2) สารบัญบทเรียน 
3) เนื้อหาบทความและภาพประกอบ 
4) รายละเอียดของสื่อโครงงาน 
5) เมนูค้นหา 
6) เรียกดูข้อมูลตามรายวิชา 
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  ภาพที่ 7 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่บทเรียน 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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5.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์บททเรียน และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การน าเข้าบทเรียนสามารถแทรกภาพประกอบบทความและลิงก์ต่างๆ ได้ 
 2) การแสดงผลของบทเรียนสามารถแบ่งบทเรียนย่อยเป็นหน่วยได้ 
  3) การใช้งานเมนูค้นหา [6] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 4) สามารถเรียกดูบทเรียนตามรายวิชา [7] ได้ 
 5) Thumbnail จะต้องมีขนาด 370x260 px ส าหรับแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ฯ และ
หน้าหมวดหมู่บทเรียน 
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6. สื่อหมวดหมู่แผนการสอน 
6.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อแผนการสอน 
ที่มา : http://www.scimath.org/lessonplan/item/6735-2017-05-11-10-20-33   
1. ช่ือเรื่อง (Title) แบบจ าลองอะตอม  
2. รายละเอียด (Description) สสารแตล่ะชนิดล้วนประกอบด้วยหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุ เรยีกว่า อะตอม มี

นักวิทยาศาสตร์เสนอแบบจ าลองอะตอมและได้มีการเปลีย่นแปลงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน จากแบบจ าลองอะตอมท าให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วย
อนุภาคมูลฐาน คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) แบบจ าลองอะตอม, แบบจ าลอง, อะตอม 

4. ประเภท (Resource Type) Text 
5. หมวดหมู่ (Category) แผนการสอน 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .doc 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) นางสุพตัรา ไชยจันหอม 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 26 พฤษภาคม 2560 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน  
   (Author or Creator) 

นางสุพัตรา ไชยจันหอม 

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) เคม ี
11. ระดับชั้น (Education Level) ม.5 
12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) คร ู
13. Source URL ใส่ลิงก์ของไฟล์แผนการสอนที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive 
14. Thumbnail 

 (370 x 260 pixel) 
15. ช่ือหนังสือ - 

16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 26 พฤษภาคม 2560 

 

  
 

http://www.scimath.org/lessonplan/item/6735-2017-05-11-10-20-33
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6.2 ตัวอย่างการแสดงผลแผนการสอน การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
1) ชื่อแผนการสอน 
2) รูปหน้าปกแผนการสอน 
3) ค าอธิบายแผนการสอน 
4) ปุ่มดาวน์โหลดแผนการสอน 
5) รายละเอียดของสื่อโครงงาน 
6) เมนูค้นหา 
7) เรียกดูข้อมูลตามรายวิชา 
 

 

ภาพที่ 8 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่แผนการสอน 

6.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อโครงงาน และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การน าเข้าบทความสามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ โดยไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .pdf 
หรือ .doc ขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ 
 2) การใช้งานเมนูค้นหา [6] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น และ
รายวิชาให้ครบถ้วน 

 3) สามารถเรียกดูคลังภาพตามรายวิชา [7] ได้ 
 4) Thumbnail จะต้องขนาด 370x260 px ซึ่งจะแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ หน้า
หมวดหมู่โครงงาน และหน้ารายละเอียดสื่อแผนการสอน 

1 

 

2 
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7. สื่อหมวดหมู่ E-Books 

7.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อ E-Books 
ที่มา : http://www.scimath.org/ebooks/item/6893-4-6-6-6893    
1. ช่ือเรื่อง (Title) คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเตมิ คณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เล่ม 6 
2. รายละเอียด (Description) คูม่อืครู รายวิชาเพิ่มเตมิ คณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เล่ม 6 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) คู่มือครู, คณิตศาสตร์, ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4-6 
4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Interactive Resource 
5. หมวดหมู่ (Category) E-Books 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .html 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

8. วันท่ีเสร็จ (Date) 26 พฤษภาคม 2560 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน  
(Author or Creator) 

สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา (Discipline) คณิตศาสตร ์
11. ระดับชั้น (Education Level) ม.4, ม.5, ม.6 

12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) ครู  
13. Source URL ใส่ลิงก์ของไฟล์ E-Books ที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive 

14. Thumbnail 

 (370 x 526 pixels) 
15. ช่ือหนังสือ - 
16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 26 พฤษภาคม 2560 

 

 
 

http://www.scimath.org/ebooks/item/6893-4-6-6-6893
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7.2 ตัวอย่างการแสดงผล E-Books การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
   1) ชื่อหนังสือ 

   2) รูปหน้าปกหนังสือ 

   3) ปุ่มส าหรับอ่าน หรือ ดาวน์โหลด E-Books 

   4) ค าอธิบายของ E-Books 

   5) ข้อมูลรายละเอียดของสื่อ E-Books 

   6) เมนูค้นหา 
 7) เรียกดูตามรายวิชา 

 
ภาพที่ 9 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่ E-Books 

 
7.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อ E-Books และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 

 1) ไฟล์ E-Books ที่จะน าเข้าระบบจะต้องเป็นไฟล์ Flippingbook หรือไฟล์นามสกุล .pdf .epub 
เท่านั้น 

 2) E-Books ที่เป็นไฟล์ Flippingbook จะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 MB และ ในกรณีไฟล์นามสกุล 
.epub หรือ .pdf จะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 MB 
  2.1 กรณีไฟล์ Flippingbook ให้ CC จัดส่งเป็น Handy Drive หรือ External Harddisk 
ให้แก่ CM โดยตรง เนื่องจากมีโครงสร้างไฟล์ที่ซับซ้อน 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 
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 3) การแสดงผลของเมนูค้นหา จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ ประเภทหนังสือ หลักสูตร 
ระดับชั้น และรายวิชา ให้ครบถ้วน 
  4) การใช้งานเมนูค้นหา [6] จะต้องกรอกข้อมูลประกอบด้วย ค าส าคัญ ประเภทหนังสือ หลักสูตร 
ระดับชั้น และรายวิชาให้ครบถ้วน 
 5) สามารถเรียกดู E-Books รายวิชา [7] ได ้

 6) Thumbnail มีขนาด 370x526 px ส าหรับแสดงที่หน้ารวมของหมวดหมู่ E-Books และหน้าแรก
ของระบบคลังความรู้ฯ 

 7) การดาวน์โหลด E-Books ประเภทคู่มือครู ผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบโดยเป็นสมาชิกสถานะครูเท่านั้น 
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8. สื่อหมวดหมู่ Apps แบบ Mobile Application 

8.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อ Apps แบบ Mobile Application 
ที่มา : http://www.scimath.org/apps/item/6939-2017-05-15-13-11-08   
  1. ช่ือเรื่อง (Title) ธาตุและสารประกอบ 
2. รายละเอียด (Description)  
 

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) ธาตุและสารประกอบ, ธาต,ุ สารประกอบ 
4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Interactive Resource 

5. หมวดหมู่ (Category) Apps 
6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .ipa 

7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 15 พฤษภาคม 2560 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) สาขาวิทยาศาสตรม์ัธยมศึกษาตอนต้น 

10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11. ระดับชั้น (Education Level) - 

12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) นักเรียน 
13. Source URL 

Mobile 

Appstore : 
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%9
A/id1031516656?l=th&mt=8 
Google Play : - 

Desktop - 
14. Thumbnail 

 (370 x 370 pixels) 
15. ช่ือหนังสือ - 

16. บทที/่หน่วยท่ี - 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 15 พฤษภาคม 2560 

http://www.scimath.org/apps/item/6939-2017-05-15-13-11-08
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หมายเหตุ หมวดหมู่ Apps ที่จัดเก็บข้อมูลโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นั้น แบ่งประเภทของโปรแกรมออกเป็น 
2 แบบ คือ แบบท่ีสนับสนุนการใช้งานบนมือถือ (Mobile) และแบบท่ีสนับสนุนการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop)  
 

8.2 ตัวอย่างการแสดงผล Apps แบบ Mobile Application การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
   1) ชื่อแอปพลิเคชัน 

   2) รูป thumbnail 
   3) ลิงก์ส าหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ส าหรับระบบ Android และ iOS 

   4) ภาพประกอบของแอปพลิเคชัน 

   5) ค าอธิบายของแอปพลิเคชัน 

6) รายละเอียดของสื่อแอปพลิเคชัน 
7) เมนูค้นหา 
8) เรียกดูข้อมูลตามประเภทของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 10 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่ Apps 

8.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อ Apps แบบ Mobile Application และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) การน าเข้าโมบายแอปพลิเคชันจะต้องมีลิงก์แอปพลิเคชันของระบบ Android และ iOS 
 2) การน าเข้าภาพประกอบแอปพลิเคชันจะต้องมีขนาด 700x400 px และสามารถใส่ภาพประกอบได้
มากกว่า 1 รูป แต่ไม่ควรเกิน 5 รูป 

 3) Thumbnail มี 2 ขนาดคือ 370x370 px ส าหรับแสดงผลที่หน้ารวมของหมวดหมู่ Apps และ
ขนาด 370x260 px ส าหรับแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ฯ 

 

 

 

 

1 

 2 
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9. สื่อหมวดหมู่ Apps แบบ Desktop Application 
9.1 ตัวอย่างการจัดท ารายละเอียดของสื่อ Apps แบบ Desktop Application 
ที่มา : https://www.scimath.org/desktop-application/item/8452-2018-06-26-08-30-22 
1. ช่ือเรื่อง (Title) หีบสมบตัิของป้าบุญมา 
2. รายละเอียด (Description)  
 

หีบสมบตัิของป้าบุญมา เป็นสื่อประกอบกิจกรรมในหนังสือเรยีนรายวิชา
เพิ่มเตมิคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เล่ม 2 เรื่องจ านวนเชิงซ้อน ซึ่งเป็น
แผนที่จ าลองจุดทีฝ่ังหีบสมบัติของป้าบุญมา 

3. หัวเรื่องและค าส าคญั (Keywords) หีบสมบตัิของป้าบุญมา, จ านวนเชิงซ้อน, treasureisland, 
complexnumbers, complex 

4. ประเภทสื่อ (Resource Type) Interactive Resource 
5. หมวดหมู่ (Category) Application 

6. รูปแบบไฟล์ (File Format) .ggb 
7. ลิขสิทธิ์ (Right Management) GeoGebra, Inc. 
8. วันท่ีเสร็จ (Date) 12 มีนาคม 2562 
9. ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน (Author or Creator) สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 
10. สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา(Discipline) คณิตศาสตร ์

11. ระดับชั้น (Education Level) ม.5 
12. กลุ่มเป้าหมาย (Audience) นักเรียน 

13. Source URL 
Mobile 

-  
- 

Desktop https://www.geogebra.org/m/rnx9DvUp 

14. Thumbnail 

 (370 x 370 pixels) 
15. ช่ือหนังสือ หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 

16. บทที/่หน่วยท่ี 1 
17. เลขหน้า - 
18. รูปแบบการเผยแพร ่ เผยแพร ่
19. วันท่ีต้องการเผยแพร ่ 01 มีนาคม 2562 

 

https://www.scimath.org/desktop-application/item/8452-2018-06-26-08-30-22
https://www.geogebra.org/m/rnx9DvUp
https://www.geogebra.org/m/rnx9DvUp
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9.2 ตัวอย่างการแสดงผล Apps แบบ Desktop Application การแสดงผล ประกอบได้ด้วย 
   1) ชื่อแอปพลิเคชัน 

   2) รูป thumbnail 
   3) ค าอธิบายของแอปพลิเคชัน 

   4) ลิงกแ์อปพลิเคชันจาก geogebra 

   5) ปุ่มเพ่ือเข้าชมแอปพลิเคชันขนาดเต็ม 
  6) ปุ่มดาวน์โหลดใบกิจกรรม 

7) รายละเอียดของสื่อแอปพลิเคชัน 
8) เมนูค้นหา 
9) เรียกดูข้อมูลตามประเภทของแอปพลิเคชัน 

 
 

ภาพที ่11 การแสดงผลของสื่อหมวดหมู่ Apps แบบ Desktop Application 
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9.3 ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อ Apps แบบ Desktop Application และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
 1) สื่อจะต้องเป็นไฟล์ที่มากจากเว็บไซต์ geogebra หรือไฟล์นามสกุล .html 
 2) สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ โดยไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB 
ต่อ 1 ไฟล์ 
 3) หากเป็นแอปพลิเคชันที่นอกเหนือจากก าหนด ต้องติดต่อที่ Content Manager เพ่ือก าหนด
รูปแบบการเผยแพร่สื่อดังกล่าว 

 4) Thumbnail มี 2 ขนาดคือ 370x370 px ส าหรับแสดงผลที่หน้ารวมของหมวดหมู่ Apps และ
ขนาด 370x260 px ส าหรับแสดงผลที่หน้าแรกของระบบคลังความรู้ฯ 

 

สื่อที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ (Archived) 

 สื่อที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ ตัวสื่อสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจาก 
URL ของสื่อชิ้นนั้น โดยในการแสดงผลผู้ใช้จะเห็นเพียงข้อมูลรายละเอียดสื่อ แต่ไม่เห็นเมนูทางด้านซ้าย ซึ่ง
การเข้าตรงผ่านลิงก์ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่สื่อประกอบหนังสือเรียนที่ต้องการให้ผู้ใช้หนังสือ
เรียนใช้งานสื่อดิจิทัลได้ ถ้าไม่ได้ซื้อหนังสือ จะไม่สามารถสืบค้น และเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ SciMath ในที่นี้
จะขอยกตัวอย่างสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครูที่ก าหนดรูปแบบการเผยแพร่เป็นเผยแพร่แบบเข้าตรง
ผ่านลิงก์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบเข้าตรงผ่านลิงก์ 

 
ภาพที่ 12 การแสดงผลของสื่อแบบเข้าตรงผ่านลิงก์ 
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ข้อแนะน าการเตรียมไฟล์สื่อแบบเข้าตรงผ่านลิงก์ และการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 

กรณีสื่อวีดิทัศน์ 
 1) สื่อวีดิทัศน์ ลิงก์ของวีดิทัศน์จะต้องเป็นลิงก์จาก Youtube และต้องเลือกสถานะการเข้าถึงแบบ
สาธารณะ (Public) หรือ ไม่เป็นสาธารณะ (Unlisted) โดยจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเลือกสถานะเป็นส่วนตัว 
(private)   
 2) การน าเข้าวีดิทัศน์สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ โดยไฟล์ที่แนบจะต้องเป็นนามสกุล .pdf 
ขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ 
 3) สื่อวีดิทัศน์รูปแบบการเผยแพร่แบบเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์จะไม่มีการแสดง Thumbnail 
เนื่องจากสื่อไม่มีการแสดงผลบนหน้าแรกของคลังความรู้ฯ 

 4) ไม่สามารถค้นหาหรือกรองข้อมูลได้ 
 
กรณีสื่อเอกสาร/ไฟล์ดาวน์โหลด 
 1) สื่อที่อัปโหลดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 200 MB หากมีขนาดเกิน 200 MB ต้องติดต่อที่ Content 
Manager เพ่ือก าหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อดังกล่าว 

 2)  Thumbnail จะมีขนาด 370x260 px หรือ 370x526 px โดยจะแสดงผลที่หน้าดาวน์โหลดสื่อ 
 3) ไม่สามารถค้นหาหรือกรองข้อมูลได้ 
 
หน้ารวมสื่อ 
 หน้ารวมสื่อ เป็นหน้าที่รวมสื่อที่อยู่ในบทเดียวกันของหนังสือ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้ง่าย โดยในหน้ารวมสื่อจะแสดงรายการสื่อทั้งหมดในบทนั้นๆ พร้อมมีเลขหน้าก ากับอยู่ 

พร้อมทั้งจัดท าเป็น Short URL และ QR Code วางไว้หน้าบทนั้นๆ ดังภาพที่ 13 หากสาขาต้องการที่จะเพ่ิม

สื่อก็สามารถเพ่ิมเติมในภายหลังได้ ดังภาพที่ 14  
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างการวาง Short URL และ QR Code ของหน้ารวมสื่อคู่มือครูวิทยาศาสตร์ชีวภาพบทที่ 1 

ข้อแนะน าการจัดท าหน้ารวมสื่อ 

 1) การจัดท าต้องมีข้อมูล ชื่อหนังสือ ชื่อบท และเลขหน้าที่สื่อปรากฎ (สามารถเพ่ิมภายหลังได้) 
 2) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข สื่อในหน้ารวมสื่อได้ 
 3) หน้ารวมสื่อมีรูปแบบการเผยแพร่แบบเข้าตรงผ่านลิงก์ (Archived) 
 4) หน้ารวมสื่อ ควรมีสื่ออย่างน้อย 1 รายการ ก่อนเผยแพร่หนังสือเรียน และคู่มือครู 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างรายการของสื่อในหน้ารวมสื่อ 

 นอกจากการน าเข้าสื่อและเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ฯ ทั้ง 2 รูปแบบ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว CC ยัง

สามารถน าสื่อจากเว็บไซต์ภายนอก (Weblink) เพ่ือมาใช้เป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู เช่น 

บทความของเว็บไซต์ภายนอก หรือข้อสอบในระบบการสอบออนไลน์ซึ่งสื่อจากภายนอกระบบคลังความรู้ฯ 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้สามารถจัดท า Short URL และ QR  Code เพ่ือที่สาขาวิชา จะใช้เป็นสื่อ

ประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู โดยวิธีใช้งานผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานผ่าน Short URL หรือสแกน QR Code

ผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ปลายทางท่ีลิงก์นั้นก าหนด 

 

 

 

 

 

  

  สื่อในรูปแบบ Weblink จะไม่มีการเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลบนระบบคลังความรู้ฯ หากทางสาขา

พบว่าลิงก์ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้หรือต้องการเปลี่ยนลิงก์ใหม่ที่ตรงกับเนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือเรียนหรือ

คู่มือครู สามารถเปลี่ยนแปลงลิงก์ใหม่ได้โดยแจ้งที่ฝ่ายนวัตกรรมฯ พร้อมอ้างอิงรหัสของสื่อโดยตรวจสอบรหัส

ของสื่อจาก Short URL ที่ทางฝ่ายนวัตกรรมฯ สร้างให้ เช่น Short URL : http://ipst.me/7758 รหัสของสื่อ

ที่ใช้อ้างอิงเพ่ือแก้ไขลิงก์คือ 7758 

ipst.me/7758 
 

ภาพที่ 15 การเข้าใช้งานสื่อผ่าน Short URL หรือ QR Code 
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บทบาทหน้าที่และการด าเนินการน าเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ SciMath 

การน าเข้าสื่อเพ่ือเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ฯ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องใน
แต่ละข้ันตอนดังนี้  
ตารางที่ 2 สรุปบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการน าเข้าสื่อเพ่ือเผยแพร่ 

ที ่ บทบาท หน้าท่ี ผู้ด าเนินการหลัก 

1 ผู้สร้างสื่อ 
(Content Creator : CC) 

1. รับผิดชอบด าเนินการจัดท าสื่อ 
2. จัดท า Metadata 
3. ตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการของสื่อ / เนื้อหา 
4. ร่วมทดสอบการใช้งานสื่อบนระบบทดสอบ (UAT) 

และระบบที่ใช้งานจริง (Production) ร่วมกับ
ผู้บริหารจัดการสื่อ (Content Manager)  

สาขาต่างๆ ที่จดัท า 
สื่อดิจิทัล 

2 ผู้บริหารจัดการสื่อ 
(Content Manager : CM) 

1. ประสานงานกับผู้สร้างสื่อ (Content Creator)  
2. พิจารณารายละเอียดสื่อ (Metadata) 
3. ตรวจสอบการใช้งานสื่อดิจิทัล ร่วมกับผู้สร้างสื่อ 

(Content Creator) บนระบบทดสอบ (UAT) และ
ระบบท่ีใช้งานจริง (Production) ก่อนน าไปเผยแพร ่

ฝ่ายนวัตกรรม ฯ 
 

3 ผู้ดูแลระบบคลังความรู ้
(System Admin : SA) 

1. น าเข้าสื่อ และ Metadata ในระบบทดสอบ (UAT) 
และ ระบบท่ีใช้งานจริง (Production) 

2. ตรวจสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบนระบบคลังความรูฯ้ 
ร่วมกับผูส้ร้างสื่อ (Content Creator) บนระบบ
ทดสอบ (UAT) และระบบท่ีใช้งานจริง (Production) 
ก่อนน าไปเผยแพร ่

3. จัดท า Short URL* และ QR Code* และน าส่ง
ข้อมูลใหผู้้บริหารจัดการสื่อ 
(Content Manager) 

4. เผยแพร่และยกเลิกการเผยแพรส่ือ่ 

ฝ่ายนวัตกรรม ฯ 
 
 

หมายเหตุ: Short URL และ QR Code เป็นการจัดท าเพ่ือใช้ในหนังสือเรียนและคู่มือครู  

  ผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าสื่อดังรายละเอียดตารางที่ 2 นั้นจะต้องด าเนินการในขั้นตอนการน าเข้าสื่อ
ดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมการ 2) ตรวจสอบ 3) น าเข้า และ 4) เผยแพร่ 
รายละเอียดดังนี้ ดังภาพที่ 16 



 
 

 
ภาพที ่16 ขั้นตอนการน าเข้าสื่อเข้าระบบคลังความรู้ SciMath 
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กระบวนการดังภาพที่ 16 ข้างต้น มีขัน้ตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ 

  1.1 การจัดเตรียมสื่อ  
 การจัดเตรียมสื่อเพ่ือน าเข้าระบบประกอบด้วยไฟล์สื่อ Metadata และภาพหน้าปก (Thumbnail) 
ดังนี้ 
   1.1.1 ไฟล์สื่อ 

1) ไฟล์สื่อ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ นามสกุล .mp4 หรือสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือ อุปกรณ์ โปสเตอร์ 
เป็นต้น จ าเป็นต้องแปลงให้อยู่ในรูปสื่อดิจิทัลก่อน พร้อมจัดเตรียม Metadata ประกอบสื่อนั้นๆ เพ่ือน าเข้า
ระบบพร้อมกัน  

 2) การตั้งชื่อไฟล์ ควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษ โดยตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อ (Title) ของสื่อนั้น  
  3) ไฟล์สื่อ จะต้องอัปโหลดไฟล์ไว้ที่ Google Drive โดยทาง CM จะสร้างโฟลเดอร์ให้ทาง

สาขาฯ อัปโหลด แต่หากสาขาฯ ประสงค์จะสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive ของสาขาฯ ก็ได้ และไฟล์ที่
อัปโหลดแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 MB การอัปโหลดไฟล์เก็บไวท้ี่ Google Drive ใช้เฉพาะกรณีท่ีสาขา
ฯ มีไฟล์ขนาดเล็ก แต่หากไฟล์สื่อมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ก าหนด ให้ทางสาขาติดต่อ CM โดยตรง เพ่ือน าส่งไฟล์
อัปโหลดต่อไป 

     1.1.2 Metadata  
  1) กรณีมีไฟล์สื่อพร้อมแล้ว ให้กรอก Metadata ให้ครบถ้วน โดยสามารถศึกษารายละเอียด
ได้จากหน้า 4 
  2) กรณีที่ยังไม่มีไฟล์สื่อ แต่ต้องการใช้งาน Short URL และ QR Code ก่อน ให้กรอก 
Metadata ตามรายละเอียดจากหน้า 4 ได้แก่ ชื่อ (Title) หมวดหมู่ (Category) รูปแบบไฟล์ (File format) 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับอ้างอิงเมื่อสื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ให้น าสื่อพร้อม Metadata ที่ยังไม่ได้กรอกส่งไปยัง 
CM อีกครั้งเพื่อท าการตรวจสอบ     
   1.1.3 ภาพหน้าปก หรือ Thumbnail ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสร้างได้จากภาคผนวก ข 

1.2 ติดต่อแจ้งความประสงค์เผยแพร่สื่อ  
  สาขาส่ง e-mail มายัง CM เพ่ือแจ้งรายละเอียดความต้องการเผยแพร่สื่อ ได้แก่ จ านวนสื่อ ประเภท
สื่อ ระบุวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู หรือต้องการเผยแพร่เพ่ือประกอบการ
อบรม เพ่ือให้ทาง CM ให้ค าแนะน าได้ถกูต้อง พร้อมทั้งส าเนา e-mail ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าโครงการทราบ 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ 
  2.1 เริ่มจาก CC จัดส่งสื่อดิจิทัล พร้อม Metadata ที่จัดท าเสร็จแล้วให้ CM  

2.2 CM ตรวจสอบสื่อดิจิทัล และ Metadata โดยพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
   2.2.1 Metadata กรอกครบถ้วนและถูกต้องหรือไม ่
   2.2.2 ทดสอบสื่อเบื้องต้นว่าใช้งานได้หรือไม่  
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หมายเหตุ CM จะไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและลิขสิทธิ์ของสื่อนั้นได้  
  กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านจะด าเนินตามขั้นตอน 2.3 – 2.4 แต่กรณีที่ตรวจสอบแล้วผ่านจะเข้า
สู่ขั้นตอนที่ 2.5-2.6 ต่อไป 
  2.3 CM จะแจ้งให้ CC ทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก้ไข (ใส่เฉพาะส่วนที่แก้ไข) โดยใช้ตัวหนังสือ 
สีแดง และใช้ฟังก์ชัน Comment ใน Google Sheet บางกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
  2.4 CC ด าเนินการแก้ไข หลังจากนี้ CC น าสื่อและ/หรือ Metadata ที่แก้ไขแล้วส่งให้ CM และเริ่ม
ด าเนินการตามข้อ 2.2 อีกครั้ง 

2.5 CM อนุมัติรายการสื่อเพ่ือน าเข้าระบบคลังความรู้ฯ  

  2.6 CM น าส่งรายการสื่อดิจิทัลที่ตรวจสอบแล้วให้ SA 

ขั้นตอนที่ 3 น าเข้า 
  3.1 SA น าเข้าสื่อดิจิทัล และ Metadata ในระบบคลังความรู้ฯ โดยก าหนดรูปแบบเป็น Archived 
เพ่ือทดสอบ และแจ้งไปยัง CM 
  3.2 SA สร้าง URL Short URL และ QR Code แล้วน าส่งให้ CM 
   

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ 
4.1 CM แจ้งข้อมูลตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ CC มาทดสอบการใช้งานสื่อดิจิทัล 
4.2 CC พิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   4.2.1 URL Short URL และ QR Code สามารถใช้งานได้หรือไม ่
   4.2.2 สื่อดิจิทัลแสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่ 
  กรณีที่ทดสอบไม่ผ่านจะด าเนินตามขั้นตอน 4.3 – 4.4 แต่กรณีที่ทดสอบแล้วผ่านจะด าเนินการ
ตามข้อ 4.5 - 4.7 ต่อไป 
  4.3 CM แจ้งปัญหา SA ด าเนินการแก้ไข  
  4.4 SA ด าเนินการแก้ไขแล้วจากนั้นส่งผลการแก้ไขให้ CM ทราบ เพ่ือด าเนินการตามข้อ 4.1 อีกครั้ง  
  4.5 CC ตรวจสอบเรียบร้อย แจ้งผลการทดสอบให้ CM ทราบเพ่ือเตรียมเผยแพร่ต่อไป 

4.6 SA เผยแพร่สื่อตามรูปแบบการเผยแพร่และวันที่ก าหนด พร้อมแจ้งไปยัง CM 
4.7 CM แจ้ง CC ทราบ และยืนยันการเผยแพร่ 
4.8 จบกระบวนการน าเข้าสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ 

  ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นคือขั้นตอนการน าเข้าสื่อปกติ อย่างไรก็ตามหาก CC มีความประสงค์จะ
น าเข้าสื่อที่มีเงื่อนไขพิเศษและจ าเป็นต้องมีการทดสอบการแสดงผลเพ่ิมเติม ทางฝ่ายนวัตกรรมฯ จะ
ด าเนินการน าเข้าในระบบทดสอบ (UAT) เพ่ือทดสอบว่าตรงกับความต้องการของ CC หรือไม ่มีข้ันตอนดังนี ้

1. CC ติดต่อ CM เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดของสื่อและรูปแบบการเผยแพร่สื่อ 
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2. SA น าเข้าสื่อดิจิทัล และ Metadataในระบบทดสอบ (UAT)  
3. SA ทดสอบการใช้งานสื่อดิจิทัลบน UAT  
4. SA น าส่งข้อมูลการทดสอบให้ CM 
5. CM ให้ CC มาร่วมทดสอบการใช้สื่อบน UAT เมื่อการทดสอบ เรียบร้อย CC แจ้ง CM เพ่ือให้ SA 

น าเข้าสื่อบน Production ตามกระบวนการปกติต่อไป  
 

 ทั้งหมดเป็นขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าสื่อเพ่ือเผยแพร่ผ่านระบบคลังความรู้ ฯ ซึ่งสื่อที่ได้น าเข้า
ระบบหรือเผยแพร่ไปแล้วนั้น CC อาจมีความต้องการแก้ไข รวมถึงการเพ่ิมเติมข้อมูลหรืออัปเดทไฟล์สื่อ จึงได้
มีแนวทางเก่ียวกับการแก้ไข ดังนี้ 
   
  แนวทางการแก้ไขสื่อ 
 การขอแก้ไขสื่อ เช่น การแก้ไขข้อความ อัปเดทไฟล์ใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ แก้ไขวิธีการเข้าถึง
สื่อ/รูปแบการเผยแพร่สื่อ เปลี่ยนหมวดหมู่สื่อ การขอแก้ไขสื่อมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. CC แจ้งความประสงค์ในการแก้ไขไปยัง CM ทางอีเมล์พร้อมส าเนาถึงผู้ก ากับดูแล หัวหน้าโครงการ 
และผู้เกีย่วข้อง  
  2. CC ระบุรายละเอียดลงในตาราง Metadata เดิม โดยใช้ตัวหนังสือสีม่วง แล้วแจ้งไปยัง CM 
  3. CM ตรวจสอบรายละเอียดในตาราง Metadata แล้วส่งข้อมูลให้กับ SA ด าเนินการน าเข้าระบบ 
 4. SA ด าเนินการน าเข้าระบบ หลังจากนั้นแจ้งไปยัง CM 
 5. CM ตรวจสอบรายละเอียด หากถูกต้องเรียบร้อยจะแจ้งกลับไปยัง CC 
 6. CC ยืนยันความถูกต้องไปยัง CM  
  7. เมื่อ CC แจ้งยืนยันการเผยแพร่แล้ว CM ท าตัวอักษรเป็นสีด าดังเดิม 
    
  ตัวอย่างของการขอแก้ไข 
  1. ตัวอย่างการแก้ไข โดย CC ต้องการเพ่ิมค าว่า “วีดิทัศน์ :” ลงไปในชื่อ (Title) เพ่ือให้ครู นักเรียน 
และบุคคลทั่วไปทราบว่าสื่อนี้เป็นวีดิทัศน์  
  ให้ CC ใส่รายละเอียดที่ต้องการแก้ไขลงในตาราง metadata เป็นตัวอักษรสีม่วง ดังภาพที่ 17 แล้ว
ด าเนินการตามข้ันตอนการขอแก้ไข 
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ภาพที่ 17 ตาราง Metadata ทีม่ีการแก้ไขชื่อ 

2. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงข้อความ โดย CC ต้องการเปลี่ยนชื่อบทจากค าว่า “การสั่น” เป็น “การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ”  
  ให้ CC ขีดฆ่าข้อความเดิม และเพ่ิมข้อความใหม่ลงในตาราง metadata เป็นตัวอักษรสีม่วง ดังภาพที่ 
18 แล้วด าเนินการตามข้ันตอนการขอแก้ไข 

ภาพที่ 18 ตาราง Metadata ที่มกีารเปลี่ยนแปลงข้อความ 
 

  3. ตัวอย่างการอัปเดทหรือเปลี่ยนไฟล์ใหม่ เช่น การอัปเดทเวอร์ชันของไฟล์ที่มีการแก้ไขแล้ว โดยการ
น าไฟล์ขึ้นระบบแทนที่ไฟล์เดิม  
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  ให้ CC ใส่รายละเอียดที่ต้องการแก้ไขลงในตาราง metadata เป็นตัวอักษรสีม่วง ในที่นี้ให้ใส่วันที่
แก้ไขลงไปในรายละเอียด (Description) เป็นตัวอักษรสีม่วง เช่น แก้ไขวันที ่27 พ.ค.2562 พร้อมทั้งอัปโหลด
ไฟล์ที่แก้ไขแล้วไปยัง Google Drive พร้อมน าลิงก์ดังกล่าวมาอัปเดทที่ช่อง Source URL ดังภาพที่ 19 แล้ว
ด าเนินการตามขั้นตอนการขอแก้ไข ทั้งนี้ ขอเสนอให้ CC เพ่ิมรายละเอียดข้อมูลในช่อง หมายเหตุ เพ่ืออ้างอิง
ในการท างาน เช่น ปรับแก้เพ่ิมเติมในอนาคต 

 
ภาพที่ 19 ตาราง Metadata ทีม่ีการแก้ไขเวอร์ชันของไฟล์และ Source URL 

   การแสดงผลเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงไฟล์ที่มีการอัปเดทแล้ว พร้อมวันที่แก้ไข คือ  
แก้ไขวันที่ 27 พ.ค. 2562 ดังภาพที ่20 

 
 

ภาพที่ 20 การแสดงผลสื่อหมวดหมู่ E-Books ที่มีการอัปเดทไฟล์ใหม่ 
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แนวทางการเพิ่มเติมรายการสื่อใหม่ 
 หาก CC ต้องการเพิ่มเติมสื่อใหม่ให้ด าเนินการดังนี้  
  1. CC แจ้งความประสงค์เพ่ิมสื่อใหม่ทางอีเมล์พร้อมส าเนาถึงผู้ก ากับดูแล หัวหน้าโครงการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง  
  2. CC กรอก Metadata ของสื่อใหม่ต่อท้ายแถวของบทนั้นๆ (หากมีหลายบท และสามารถเรียงเลข
ล าดับต่อ หรือเรียงเลขล าดับใหม่ได้เลย) โดยท าเป็นแถบสีเขียวทั้งแถวของสื่อนั้น 
 3. CM เสนอแนะ/แก้ไข เป็นตัวหนังสือสีแดง 
  4. SA น าเข้าระบบ หลังจากนั้นแจ้งไปยัง CM 
 5. CM ตรวจสอบรายละเอียด หากถูกต้องเรียบร้อยจะแจ้งกลับไปยัง CC 
 6. CC ยืนยันความถูกต้องไปยัง CM  
  7. เมื่อ CC แจ้งยืนยันการเผยแพร่แล้ว CM ท าพ้ืนหลังกลับเป็นสีขาวดังเดิม 
 
ตัวอย่าง การเพ่ิมเติมรายการสื่อใหม ่ 
 

 
ภาพที่ 21 ตาราง Metadata ทีมี่การเพ่ิมเติมรายการสื่อใหม่ 
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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 นิยาม หมายเหตุ ตัวอย่าง 
Text แหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย

ข้อความส าหรับอ่าน  
(A resource consisting 
primarily of words for 
reading.) 

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. 

บทความ, บทเรียน, 
โครงงาน, เอกสาร
ต่างๆ 

Image A visual representation 
other than 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. 

ภาพถ่าย, ภาพวาด  

MovingImage A series of visual 
representations imparting 
an impression of motion 
when shown in 
succession. 

Examples include animations, movies, 
television programs, videos, zoetropes, 
or visual output from a simulation. 
Instances of the type Moving Image 
must also be describable as instances 
of the broader type Image. 

วีดิทัศน์, วีดีโอคลิป, 
รายการโทรทัศน,์ 
2D Animation, 3D 
Animation 

Interactive 
Resource 

A resource requiring 
interaction from the user 
to be understood, 
executed, or 
experienced. 

Examples include forms on Web pages, 
applets, multimedia learning objects, 
chat services, or virtual reality 
environments. 

Learning Object, 
Interactive e-
book, Virtual 
Experiment, 
GeoGebra 

Software A computer program in 
source or compiled form. 

Examples include a C source file, MS-
Windows .exe executable, or Perl script. 

Mobile 
Application, GSP 

 ของต้นแบบ (Template) 

370 

260 
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เมื่อก าหนดรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK จะได้ Template ของ Thumbnail ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 ภาพต้นแบบ (Template) ขนาด 370 x 260 pixels 

 3. เปิดวีดิทัศน์ที่ต้องการจัดท า Thumbnail ขึ้นมา และหาภาพที่สื่อความหมายของวีดิทัศน์มากท่ีสุด 
กดปุ่ม Print Screen หรือ PrtScr บนแป้นคีย์บอร์ดจะได้ภาพที่ capture ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ภาพหน้าจอที่ capture แล้วจากวีดิทัศน์บน Youtube 

  4. น าภาพที่ได้จากการ Print Screen มาวางในโปรแกรม Photoshop โดยไปที่เมนู Edit > Paste 
ลงในไฟล์ Thumbnail ที่สร้างไว้ ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 การน าภาพจากการ Print Screen มาวางในต้นแบบ (Template)  
 

  5. จากภาพจะเห็นว่าภาพที่ได้จากการ Print Screen นั้นมีขนาดใหญ่กว่า Thumbnail ที่สร้างไว้ จึง
ให้ท าการปรับขนาดของภาพโดยไปที่เมนู Edit > Transform > Scale ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การปรับขนาดของภาพ 

  หลังจากนั้นจะได้กรอบภาพขึ้นมา จึงจะสามารถย่อขนาดของภาพนั้นให้เท่ากับขนาดของ 
Thumbnail ที่สร้างไว้แล้ว ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที ่7 ภาพ Thumbnail ของสื่อวีดิทัศน์ 

  6. บันทึกภาพ Thumbnail ที่ได้โดยตั้งชื่อของภาพตามล าดับรายการสื่อนั้นๆ แล้ว Save as เป็น .jpg 
ดังภาพที่ 8 
 

 

ภาพที่ 8 การบันทึกภาพ Thumbnail เป็นไฟล์ชนิด JPEG 
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  นอกจากนี้ ในการบันทึกไฟล์ภาพให้มีความคมชัด สามารถก าหนด Quality  ได้ที่ Image Options 
ในที่นี้แนะน าให้ก าหนดเป็น Maximum หลังจากนั้นกด OK ดังภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 การบันทึกไฟล์ .jpg ด้วยความละเอียดสูง 

 


