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 เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
3) ประเภทผลงานนวัตกรรม
 ด้านหลักสูตร
 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
 ด้านจิตวิทยา
 ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านแหล่งเรียนรู้
 ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา
 การบริหารงานวิชาการ
 การพัฒนาบุคลากร
 การบริหารงบประมาณ
 การนิเทศการศึกษา
 การจัดการด้านอาคารสถานที่  การพัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน
4) ผู้เสนอผลงานนวัตกรรม
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0818077160
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 52220010304046
5) คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม
 นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ตาแหน่ง ครู
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0818693782
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2. บทสรุป
การสร้างแหล่งเรียนรู้ ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นการต่อยอด
นวัตกรรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้รับ
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม เมื่อปีพ.ศ. 2552 ซึ่งมีลักษณะของเว็บ 1.0
จึงได้พัฒ นามาเป็นเว็ บ 2.0 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมที่ได้ทาการ
ทดลอง วิจัย และพัฒนามา กว่า 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ต้องการให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า
เมื่อเรียนแล้วสิ่งที่ได้จากการเรียน ต้องเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดประโยชน์ต่อสังคม นักเรียนต้อง
ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่รู้จักให้ จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ความรู้
ของตนเองกับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากโรงเรียนของตนเอง
แหล่ งเรียนรู้ภ ายในโรงเรียนและท้ อ งถิ่น มี ม ากมาย เมื่ อจัดท าองค์ ค วามรู้ ดั งกล่าวในรูป แบบ
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 จะเป็นความรู้ที่หลากหลายในเรื่องของเนื้อหา หลากหลายในเรื่องของ
การนาเสนอในเนื้อหาเดียวกัน ความรวดเร็วและน่าสนใจในการจัดทา ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิด
จากการสร้างของผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นจริง ความรู้ที่ผู้ให้เต็มใจจะให้แบบไม่คิดมูลค่า นับเป็นการให้ที่เกิด
จากความบริสุทธิ์ใจ
เมื่อได้จัดทาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ได้ พัฒนาต่อโดยจัดทา QR Code ของ
URL เนื้อหาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว แล้วนา QR Code ดังกล่าวติดตั้งไว้กับแหล่งนั้นๆ เช่น ต้นไม้ สถานที่
เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะตอบสนองการใช้ ง าน แท็ บ เล็ ท (Tablet) และสมาร์ ท โฟน(Smartphone) โดยลง
แอพพลิเคชั่น (Application) ที่อ่าน QR Code ได้ ก็จะสามารถเข้าศึกษาแหล่งข้อมูลนั้นๆได้ เป็นการใช้
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีคุณค่าและเต็มศักยภาพ
นับเป็นวิธีการ กระบวนการ และองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน ซึ่งส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ครูและนักเรียนสามารถร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ครู
นักเรียน และผูส้ นใจสามารถใช้งานจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างขึ้น ประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หรือศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และนักเรียน ระหว่างโรงเรียน เกิด
เป็นเครือข่ายความร่วมมือสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
คุณค่าของนวัตกรรม ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ได้ดาเนินการ ผลปรากฏว่า
o ครูและนักเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยร่วมกันสร้างการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียน
และท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยได้แก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู้เรียนอย่างมากมาย
o ขยายกระบวนการดังกล่าวไปยังโรงเรียนอื่นๆ เช่น โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
หรือโรงเรียนทั่วๆไป มากกว่า 800 โรงเรียน
o ครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถใช้งานจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นที่สร้างขึ้น
ประกอบการเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้าใช้งานจาก
การเก็บสถิติของสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะเห็นได้ว่ามีผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปี และ
เนื้อหาที่เข้าชมจะเป็นข้อมูลความรู้ทั้งสิ้น
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o เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และนักเรียน ระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
สร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีผู้เข้าใจจุดประสงค์ของนวัตกรรมชิ้นนี้
ก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
สังคมออนไลน์นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ขาดการเอาใจใส่ เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่าได้ผล
ที่เกิดขึ้นตามมา หลายประการ กล่าวคือ จิตใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเปลี่ยนไป
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3. ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในหนังสือ ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการเรียนรู้
ในสังคมออนไลน์ที่กว้างไกลเกินกว่าจะคาดถึงได้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง แม้กระทั่งผู้บริหารก็สามารถ
ร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มคนที่กล่าวมานั้นมีความพร้อมที่จะสนับสนุน พัฒนา และ
บันดาลให้เกิดการเรียนรู้ แต่อุปสรรคประการแรกที่สกัดกั้นพัฒนาการนี้ คือ เครื่องมือ
เครื่องมือที่จะนามาใช้ เครื่องมือใดที่จะเหมาะสม เครื่องมือใดที่ช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายในเรื่องของเนื้อหา ความหลากหลายในเรื่องของการนาเสนอ ความรู้ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการสร้างของผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นจริง เครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุก
เวลา และทุกคน นั่นก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท และสมาร์ทโฟน
การสร้างแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่
เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ มีความต้องการ
ให้ นั ก เรีย นเมื่ อ เรีย นได้ ค วามรู้ แ ล้ ว สิ่ งที่ ได้ จ ากการเรีย นนอกจากให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ต นเองจะต้ อ งเกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมด้วย นักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่รู้จักให้ จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่จะให้ความรู้ของตนเองกับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ นอกจากโรงเรียนของตนเอง โดย
ความรู้ ที่ ผู้ ใ ห้ เต็ ม ใจจะให้ แ บบไม่ คิ ด มู ล ค่ า นั บ เป็ น การให้ ที่ เกิ ด จากความบริ สุ ท ธิ์ ใจ นั บ เป็ น วิ ธี ก าร
กระบวนการ และองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย
ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศอย่างมีคุณภาพ
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4. วัตถุประสงค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเยาวชนไทยตั้งแต่ปี 2539 เมื่อมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โครงสร้างของหลักสูตร ที่ต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปมี
ส่วนในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนต้องสัมผัส กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาอย่างมากในการจัดการให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ เพราะการขาดแหล่งข้อมูลที่ดี ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ทั้งนี้เนื่องจาก
การพัฒ นาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในประเทศ มุ่งพัฒ นาด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
มากกว่าการพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศและครูผู้สอน
1) เพื่ อ ให้ ครูแ ละนั กเรียนร่วมกั น สร้างแหล่งเรีย นรู้ อ อนไลน์ ในโรงเรียนและท้ อ งถิ่ น โดยใช้
เทคโนโลยีเว็บ 2.0
2) เพื่อครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถใช้งานจากสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น ประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ
3) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และนักเรียน ระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0
กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
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5. กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
5.1 สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา
จากสภาพสังคมไทยที่มีสื่อทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจาวันของทุกคน ทาให้การสร้าง
การใช้ และการบริหารจัดการสื่อในรูปแบบเดิมที่ทากันมาเริ่มประสบปัญหาในหลายๆด้าน ดังนี้
o สื่อรูปแบบสิ่งพิมพ์ ยังคงมีการใช้งานอยู่จานวนมาก
1) ผู้เรียน เพราะสื่อที่ อยู่ในรูปแบบของกระดาษไม่สามารถโต้ ตอบกับผู้ใช้ได้ ทาให้ ขาด
ความน่าสนใจ และความทันสมัย นอกจากนั้นสื่อด้านเทคโนโลยียังเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจึงลดความสนใจสื่อประเภทนีล้ ง
2) ครูผู้สอน เมื่อนักเรียนลดความสนใจสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ ครูผู้สอนก็พยามปรับรูปแบบ
สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ให้ น่ าสนใจมากขึ้ น แต่ ก็ ส ามารถปรับ ได้ เพี ยงระดั บ หนึ่ งเท่ านั้ น เพราะมี
ข้อ จากั ด ในหลายด้ าน เช่ น ขี ด ความสามารถของครู ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด ท าสู ง การ
ปรับ ปรุง แก้ ไขต้ อ งใช้ เวลานาน ท าให้ ข้อ มู ล ล้ าสมั ย รูป แบบการน าเสนอขาดความ
น่าสนใจน้อยกว่าสื่อเทคโนโลยี
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ต้องการที่จะปรับปรุงสื่อให้นักเรียนได้เกิด
ความสนใจที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยการจัดซื้อจัดหา แต่ก็ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนให้เพียงกับความต้องการ และมักจะมีเนื้อหาที่ล้าสมัย
o สื่อรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ช่วยแก้ปัญหาการสร้างแหล่งความรู้ใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ในทุกด้าน แต่ก็มีปัญหาตามมาเช่นกัน
1) ผู้เรียน มีปัญหาเรื่องการใช้งานที่มีข้อจากัดที่ต้องใช้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน
การทางานของสื่อนั้นๆ การนาไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้านเป็นเรื่องยุ่งยากทั้งในเรื่องการทา
สาเนา การยืม ชารุดเสียหาย
2) ครูผู้สอน มีปัญหาในการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากความแตกต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้สร้างงาน กับคอมพิวเตอร์ที่จะนาไปใช้งานต้องมีสมรรถนะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
อีกทั้งการจัดส่งไปยังโรงเรียนหรือนักเรียนที่ต้องบันทึกลงแผ่นบันทึก ทาให้เสียค่าใช้จ่าย
ที่สูงมาก และไม่รวดเร็ว
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การให้ครูโรงเรียนเป็นผู้จัดทาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะขาดความรู้
ความชานาญ การที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดทา และประการสาคัญคือ เรื่อง
ของลิขสิทธิ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากจะใช้วิธีการจัดซื้อที่มีขายกันก็จะได้สื่อที่มีเนื้อหา
ไม่ตรงกับความต้องการ หรือตรงกับเนื้อหาก็เพียงส่วนหนึ่งซึ่งไม่ คุ้มค่ากับงบประมาณที่
เสียไป
o สื่อรูปแบบเว็บ 1.0 (Html) สามารถช่วยแก้ปัญหาการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
ได้ในทุกด้าน รวมทั้งสื่อรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนปีพ.ศ.
2550 แต่ก็มีปัญหาตามมาเช่นกัน
1) ผู้เรียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้รูปแบบการนาเสนอด้วยเว็บ 1.0 (Html) ไม่
น่าสนใจ เพราะมีเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เข้ามา ที่ทาให้ผู้ใช้งานอนิเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วม เป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ชมที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในทันที
2) ครูผู้สอน ครูส่วนมากตื่นตัวที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในการจัดการเรียนรู้ แต่ด้วย
ข้อจากัดของเทคโนโลยี 1.0 ทาให้การใช้งานที่ไม่รวดเร็วในการจัดทา การเผยแพร่ที่ต้อง
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พึ่งพาผู้ดูแลเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็น ไปด้วยความลาบาก เพราะเป็นการ
สื่อสารทางเดียวมากกว่า
3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกสถาบันการศึกษาต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมการเรียน
การสอนที่รวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายมากขึ้น แต่ก็ติดขัด
ปัญหาที่จะหาบุคคลากรมาพัฒนาและดาเนินกิจกรรมให้บนเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา
5.2 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อิ น เทอร์เน็ ต เข้ ามามี บ ทบาทตั้ งแต่ ปี 2542 การจั ด ท าเว็บ เพจจะแก้ ปั ญ หาเรื่อ งของสื่ อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหล่านี้ได้ ซึ่งการจัดทาเว็บเพจก็ตอบสนองได้
ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งเท่ านั้ น สาเหตุ มิ ใช่ ว่ าการสร้างแหล่ งเรีย นรู้ ในรูป แบบเว็บ เพจไม่ ดี ห รือ ไม่
เหมาะสม แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทาให้การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไป
เพราะผู้เรียนคือนักเรียนย่อมสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่า ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการใช้งาน
บนอินเทอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กล่างคือ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบ
เว็บเพจซึ่งเป็นผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมในช่วงปีพ.ศ. 2545-2550 เป็นลักษณะของเว็บ 1.0
ซึ่งเป็ น การใช้งานผ่านอิน เทอร์เน็ตในลักษณะทางเดียวเป็ นส่วนใหญ่ การน าเสนอไม่ สะดวกและ
รวดเร็วเพี ย งพอตามที่ ผู้ ใช้ ต้ อ งการ เมื่ อ เทคโนโลยี 2.0 เข้ ามามี บ ทบาท การจั ด ท าแหล่ งเรีย นรู้
ออนไลน์จึงได้มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
o การนาระบบจัดการข้อมูล (CMS : Content Management System) มาใช้ในเว็บไซต์
เพื่อให้เป็น Web 2.0 ที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนความรูก้ ันได้ในเว็บไซต์
o ระบบการจัดการข้อมูลมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานกว่าการจัดทาด้วยเทคโนโลยี
เว็บ 1.0
o ครูสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ออนไลน์ได้ทันทีที่สร้างเสร็จ และสามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง
o นักเรียนสามารถใช้งานในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลตามที่ครูผู้สอนต้องการได้ตลอดเวลา
และสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองและส่งงานไปยังครูผู้สอนที่มอบหมายงานให้
o ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้เป็นข้อมูลสาหรับโรงเรียนในชุมชนได้
o ครู นักเรียน และผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งภายในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว
5.3 ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนา
ปี พ.ศ.2550 พัฒนาเว็บไซต์ www.thaigoodview.com จากเว็บ 1.0 เป็นเว็บ 2.0 โดยใช้
ระบบจัดการข้อมูล (CMS : Content Management System) ที่ชอื่ ว่า Drupal ซึ่งเป็นฟรีแวร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เริ่มทดลองสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2
ห้องเรียน ใช้งานโดยจัดทาในรูปแบบของบล็อก(blog) ลักษณะของชิ้นงานจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความ
และรูปภาพ โดยนักเรียนจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลคนละ 50 เมกกะไบต์ และให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นในชิ้นงานของเพื่อน เมื่อได้ทดลองได้ 1 ภาคเรียนเพื่อหาความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาต่อในการ
ใช้ CMS Drupal ก็ได้ข้อสรุปว่า
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1) ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานเบื้องต้นสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) สนุกและน่าสนใจกว่าการใช้เว็บ 1.0
3) เนื้อหาที่ได้จะเป็นความรู้ทั่วๆไป ยังไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การอ้างอิงยังไม่
ถูกต้องเท่าที่ควร
4) ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เครื่องแม่ข่ายต้องมีความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล เพราะเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 จะใช้แบนด์วิดท์ คือ ปริมาณการรับและการส่งข้อมูลของอินเตอร์เน็ต มากกว่า
เทคโนโลยีเว็บ 1.0 เป็น 2 เท่า เพราะต้องมีการบันทึกข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งแก้ไขโดยการ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รภาคเอกชน คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ได้ ใ ห้ ค วาม
อนุ เคราะห์ ใ นการติ ด ต้ อ งเครื่ อ งแม่ ข่ า ยพร้ อ มอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง ขนาด 32
เมกกะบิต ทาให้สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1,000 คน
ปี พ.ศ.2551 ได้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน
โดยการจัดทาเนื้อหาในรูปแบบหนังสือออนไลน์ กล่าวคือ จัดทาเป็นบล็อกที่มีเนื้อหามากกว่า 1 หน้า มี
การลิ้งค์เชื่อมโยงระหว่างหน้า กาหนดให้ทาคนละ 20 หน้า เนื้อหาตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 จะเป็น
เนื้อหาในกลุ่มสาระใดก็ได้ ใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่อง เว็บ 2.0 และเครื่องมือใช้งานประมาณ 10 ชั่วโมง
และให้ทาหนังสือออนไลน์อีก 26 ชั่วโมง ปัญ หาที่เกิดขึ้นคือ การทาในรูปแบบหนังสือออนไลน์ซึ่ง เป็น
คุณลักษณะหนึ่งของระบบจัดการข้อมูล Drupal จะเป็นการสะดวกสาหรับนักเรียนในการจัดทาเพราะ
ระบบจะเชื่อมโยงในแต่ละหน้าให้โดยอัตโนมัติ สะดวกสาหรับผู้ใช้งานในการเข้ามาศึกษาหาความรู้ แต่จะ
เป็นปัญหาสาหรับการสร้างเนื้อหาในรูปแบบหนังสือออนไลน์ หากมีผู้เข้ามาสร้างพร้ อมกันมากกว่า 300
คน จะเข้าสู่ระบบค่อนข้างช้า เนื่องจากการสร้างในรูปแบบหนังสือออนไลน์ จะใช้ แบนด์วิดท์ คือ ปริมาณ
การรับและการส่งข้อมูลของอินเตอร์เน็ต มากกว่าเทคโนโลยีเว็บ 1.0 เป็น 3 เท่า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะ
ไม่ดาเนินการให้นักเรียนสร้างเนื้อหาในรูปแบบหนังสื อออนไลน์ในปีการศึกษาต่อไป เพราะนอกจากใช้
แบนด์วิดท์มากแล้ว นักเรียนยังไม่มีความรู้ในการเชื่อมโยงหน้าต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ในปีเดียวกันนี้ได้เริ่มอบรมครูในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและต่างโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มากกว่า 30 โรงเรียน ให้ลองสร้างใบความรู้ สร้างกิจกรรมต่างๆ ลงในบล็อกของตนเองแทนการ
สร้างแบบเว็บเพจแบบเว็บ 1.0 ที่เคยทามา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาหาความรู้ และให้นักเรียนลองสร้าง
บล็อกของตนเอง ซึ่งในการเผยแพร่ขยายการใช้งานไปยังโรงเรียนอื่นๆ ได้เกิดปัญหาคือ ผู้ใช้งาน ไม่ทราบ
ว่าใครเป็นใคร อยู่โรงเรียนใด ทาให้การตรวจสอบยากลาบาก จึงได้กาหนดชื่อผู้ใช้งานหรือ Username ไว้
ดังนี้
การใช้ระบบสมาชิก ในแต่ละโรงเรียน
 นักเรียนในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3
ตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยเลขประจาตัวนักเรียน กจจะทาให้
สะดวกในการปรับระดับผู้ใช้งาน เช่น sss25694 หมายถึง เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขประจาตัว 25694
 ครูในโรงเรียนใดที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ขอให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) 3 ตัวหน้า
เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวย่อของโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อครู กจจะทาให้สะดวกในการปรับระดับ
ผู้ใช้งาน เช่น ssspoonsak หมายถึง ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
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ในกรณีของ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของแต่ละ
จังหวัด ให้นาหน้า 3 ตัว ด้วย n แล้วตามด้วยชื่อย่อจังหวัด 2 ตัวเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้
nay เป็นต้น
ได้ น ารายชื่ อ โรงเรีย นต่ างๆ ที่ เข้ามาใช้ งานไว้ที่ www.thaigoodview.com/node/1101
เพื่อตรวจสอบการตั้งชื่อผู้ใช้งานจะได้ไม่ซ้ากัน
ได้จัดทาคู่มือ “การใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ ” ผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ pdf file เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ แม้จะไม่ได้ผ่านการอบรม
วิธีการใช้งานจากครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลและคณะก็ตาม
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนวิธีการสร้างสื่อแบบเดิม มาสร้างสื่อในรูปแบบ
เว็บ 2.0 คื อ อยู่ ในรู ป แบบของบล็ อ ก ได้ จั ด ให้ มี โครงการประกวดสื่ อ ดิ จิ ต อลเพื่ อ การเรีย นรู้ (Digital
Learning Contest) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
ผลงานที่คุณครูจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 287 เรื่อง ดังนี้
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จานวน 16 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จานวน 17 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จานวน 254 เรื่อง
ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaigoodview.com/node/19634
ผลงานที่คุณครูสร้างขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลและคณะ ได้ไปเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน และอีกจานวนมากที่เกิดครูที่ศึกษาจากคู่มือที่
ได้จัดทาขึ้น แสดงให้เห็นถึงความง่ายในการใช้บล็อกในการจัดทาสื่อ
ปี พ.ศ.2552 ได้ รั บ มอบหมายให้ ส อนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8 ห้องเรียน เป็นวิชาเลือก จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บ 2.0 ให้ครูทั่ว
ประเทศ ทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ลองใช้ง านในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ จึงได้เริ่มทดลองภายใต้
กิจ กรรม "บล็ อ ก(Blog) เครื่อ งมื อ ส าหรับ ครูยุ ค ใหม่ " โดยผ่ านเว็บ ไซต์ www.thaigoodview.com ได้
ปรับปรุงคู่มื อ “การใช้บล็ อกในการจัดการเรียนรู้ ” ผ่านเว็บ ไซต์ www.thaigoodview.com ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบ pdf file ทาให้ครูผู้สอนสารถนาไปให้นักเรียนได้ศึกษาได้ ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทาคู่มือ
เป็นบล็อกไว้ที่ www.thaigoodview.com/node/20850 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาโดยไม่ต้อง
พิมพ์ลงกระดาษ เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง และเป็นตัวอย่างในการจัดทาสื่อในรูปแบบของบล็อก ซึ่ง
นับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าไปอ่านแล้วกว่า 300,000 ครั้ง นับเป็นสื่อการเรียนที่มีผู้เข้าไปใช้มาก
อีกสื่อหนึ่ง
ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทั ย ได้ให้นักเรียนม.6 ทุกคนได้สร้างแหล่งความรู้ คนละ 1 เรื่อง
ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 100 บรรทั ด พร้อ มภาพประกอบ ที่ อ้ างอิ งแหล่ งที่ ม าของข้ อ มู ล อย่ างถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ยังทดลองให้นักเรียนได้ใส่ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย ทาให้ได้แหล่งข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มากกว่า 300 เรื่อง พร้อมจัด โครงการประกวด "บล็อกดี บล็อกสวย
บล็อกมีสาระ" โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaigoodview.com/node/36953
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ในภาคเรียนที่ 2 ได้ให้นักเรียนม.6 ทุกคน จัดทาบล็อกเพื่อส่งเข้าประกวดระดับประเทศกับ
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 โดยนักเรียนทุกคนต้องมี
ครูที่ปรึกษาในโรงเรียน 1 คน เพื่อร่วมมือกันจัดทา ทาให้สามารถมีผลงานอีกกว่า 300 เรื่อง และคัดเลืก
ผลงานเด่นเข้าร่วมประกวด
การขยายผลสู่ โรงเรีย นอื่ น ๆ ในปี ก ารศึ ก ษา 2552 ได้ ข ยายผลไปยั งโรงเรีย นต่ าง ๆ ทั่ ว
ประเทศ มากกว่า 200 โรงเรีย น ดู ตั ว อย่ าง กิ จ กรรม "บล็ อ ก(Blog) เครื่อ งมื อ ส าหรับ ครูยุ ค ใหม่ " ที่
www.thaigoodview.com/node/1127 และที่สาคัญได้รับการประสานงานจาก ดร.รุ่ง แก้วแดง ให้ลง
ไปช่วยอบรมเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้บล็อก โดยร่วมกับมูลนิธิสุข -แก้ว แก้วแดง ทา
ให้ มี องค์ กรเยาวชน 49 องค์ก ร และโรงเรียน 93 โรงเรียน ในจังหวัด ยะลา นราธิวาสและปั ต ตานี ดู
ตัวอย่างได้ที่ www.thaigoodview.com/sukkaew
ได้ทดลองเปลี่ยนเว็บไซต์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย www.suriyothai.ac.th จากเว็บ 1.0 เป็น
เว็ บ 2.0 โดยติ ด ตั้ ง ระบบจั ด การข้ อ มู ล Drupal เช่ น เดี ย วกั บ www.thaigoodview.com เมื่ อ วั น ที่ 9
มิ ถุ น ายน 2552 เพื่ อ ให้ ส ะดวกในการปรับ ปรุงข้ อ มู ล และได้ ม อบหมายให้ ค รูกั ล ยารั ต น์ เมธีวี รวงศ์
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ได้ทดลองให้นักเรียนเข้าไปลองสร้างบล็อกเรื่อง “โรคในโลกใบนี้” ดูตัวอย่างได้ที่
http://www.suriyothai.ac.th/th/node/442 ได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรค มากกว่า 300 โรค แต่ไม่
สามารถจัดทาได้สะดวก เพราะการเข้าถึงช้ามาก เนื่องจากความเร็วของเว็บโรงเรียนน้อยมาก ประมาณ 2
เมกกะบิต ทาให้สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันไม่เกิน 100 คน และไม่สามารถขยายความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นปัญหามากสาหรับทุกโรงเรียน จึงใช้
วิธีการให้ทุกคนมาสร้างใน www.thaigoodview.com แล้วนา URL ของบล็อกที่สร้างไว้ไปทาลิ้งค์ไว้ที่
เว็บของโรงเรียนแทน
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม ให้ ค รู แ ละนั ก เรีย นได้ ใช้ เทคโนโลยี เว็ บ 2.0 อย่ างมี คุ ณ ค่ า จึ งได้ จั ด
โครงการ ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนทุนการศึกษา NetBook Gift Voucher และอื่นๆ กว่า 700,000 บาท โดยมีผลงานสื่อออนไลน์
จากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 288 เรื่อง ดังนี้
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จานวน 45 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จานวน 103 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จานวน 91 เรื่อง
 รางวัลประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด จานวน 49 เรื่อง
ปัญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นคือ มีสมาชิกมากกว่า 300 โรงเรียนทั่วประเทศ ปริมาณการเข้า
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2551 เดือนละไม่เกิน 500,000 IPs. มาเป็นเดือนละ 700,000-800,000 IPs.
ทาให้การใช้งานเริ่มช้าลง ซึ่งก็แก้ไขโดยแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอยู่ เพิ่ม
ช่องรับส่งข้อมูลให้มากขึ้น
ปี พ.ศ.2553 ได้มอบหมายให้นักเรียนทุกคนสร้างแหล่งความรู้คนละ 20 หน้า ในพื้นที่คนละ
20 เมกกะไบต์ มีการเพิ่มข้อมูลที่เป็นภาพยนต์ให้ใส่งลงในบล็อกของตนเองด้วย ในการทางานครั้งนี้มุ่งเน้น
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้สร้างผลงาน
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดทาทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ดังกล่าว
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การขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ในปีการศึกษา 2553 ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการไป
อบรมให้ความรู้นี้ นอกจากจะได้วิทยากรจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแล้ว ก็ได้วิทยากรจากโรงเรียนอื่นๆ
ที่เคยอบรมและได้ใช้งานบล็อกในการจัดการเรียนรู้ มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ ทาให้สามารถขยายผลไป
ยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 200 โรงเรียนใน 1 ปี ดูตัวอย่าง กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือ
สาหรับครูยุคใหม่" ที่ www.thaigoodview.com/node/1127
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม ให้ ค รู แ ละนั ก เรีย นได้ ใช้ เทคโนโลยี เว็ บ 2.0 อย่ างมี คุ ณ ค่ า จึ งได้ จั ด
โครงการ ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนทุนการศึกษา NetBook และอื่นๆ กว่า 700,000 บาท โดยมีผลงานสื่อออนไลน์จากทั่วประเทศ
เข้าร่วมทั้งสิ้น 347 เรื่อง ดังนี้
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จานวน 37 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จานวน 56 เรื่อง
 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จานวน 124 เรื่อง
 รางวัลประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด จานวน 130 เรื่อง
ปัญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นคือ มีสมาชิกมากกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ปริมาณการเข้า
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2552 เดือนละไม่เกิน 800,000 IPs. มาเป็นเดือนละ 1,000,000 IPs. ทาให้
การใช้งานเริ่มช้าลง ซึ่งก็แก้ไขโดยแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอยู่ เพิ่มช่อง
รับส่งข้อมูลให้มากขึ้น
ปี พ.ศ.2554 ได้ปัญหาในการสร้างแหล่งเรียนรู้ มีนักเรียนและครูจานวนไม่น้อยที่ใช้วิธีการ
คัดลอกข้อมูลจากที่อื่นมาเลย ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดปัญ หาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้เกิด
แนวคิดในการจัดทาแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี เว็บ 2.0 ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อการ
แก้ไข การเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น ซึ่งได้ทดลองกับ
นักเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัยก่อน โดยในภาคเรียนที่ 1 กาหนดเกณฑ์การสร้างคือ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทาแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล
โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนไปค้นคว้าของมูลมาแล้วจัดทาในรูปแบบของ blog คนละ 1 เรื่อง กาหนดแล้ว
เสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2554
จุดประสงค์ของการจัดทา
 เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้ภายในโรงเรียน สะดวกในการค้นหา
 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสาหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเหจนคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ว่าสามารถเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้
 เพื่อสะดวกในการจัดทา แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา
 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
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หลักเกณฑ์การจัดทา
 ต้องเป็น แหล่ งเรียนรู้ที่ อยู่ภ ายในโรงเรียนหรือรอบบริเวณโรงเรียนที่ อยู่ห่ างจาก
โรงเรียนไม่เกิน 50 เมตร
 ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น พืช สัตว์ สถานที่ มุมต่างๆ ห้องเรียน ผนังห้อง ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ร้านอาหาร เป็นต้น
 มีความยาวของเนื้อหาที่เป็นข้อความไม่น้อยกว่า 50 บรรทัด
 มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 ถ้านาวีดิโอที่ เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนามาจากที่อื่นมาประกอบ กจจะท าให้
ข้อมูลที่นาเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 ใช้เทคโนโลยี Google Map จับภาพของโรงเรียน แล้วบอกตาแหน่งที่อยู่ของแหล่ง
เรียนรู้ที่นาเสนอ พร้อมบอกอัตราส่วนของแผนที่ด้วย
 ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
 ต้ อ งมี ข้ อ มู ล จากการสอบถามบุ ค ลากรภายในโรงเรีย น เช่ น ครู เพื่ อ นนั ก เรีย น
เจ้าหน้าที่ ร้านค้า หรือผู้ปกครอง เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่จัดทา
 จัดทาในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบลจอก โดยครูผู้สอนงิชาพื้นฐานในระดับม.6 ทุก
กลุ่มสาระวิชา มีส่วนร่วมในการชี้แนะ ตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชา
การจั ด ท า ให้ ส ร้ างเป็ น บล็ อ ก www.thaigoodview.com ผลงานที่ อ อกมา ก็ ม าท าลิ้ ง ค์
เชื่อมโยงไว้ในเว็ บไซต์ของโรงเรียน ดูตัวอย่างได้ที่ www.suriyothai.ac.th/th/node/4374 ได้ผลงาน
ทั้งสิ้นกว่า 300 ผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ พืช สัตว์ สถานที่ และอื่นๆ
เมื่อปิดภาคเรียนที่ 1 เกิดภาวะน้าท่วม ทาให้โรงเรียนต้องเลื่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ไปอีก 1
เดือน แม้นักเรียนส่วนใหญ่ จะไม่ประสบน้าท่วมก็ตาม แต่ก็ต้องปิดเรียนด้วย การใช้บล็อกในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนดังนี้
ให้นักเรียนสร้างบลจอกของตนเอง เล่าเรื่องราว "มหาอุทกภัยไทย ปี 2554" โดยเลือกเล่า
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามหัวข้อด้านล่างนี้
 เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ น้าท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง เช่น เกิดขึ้น
เมื่ อ ใด มี ก ารวางแผนอย่ า งไรบ้ า ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ตั ว อย่ า งไร ค าแนะน าต่ า งๆ ที่
ผู้ประสบภัยควรรู้
 เล่าเรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน ระหว่ างปิดภาคเรียน เช่น
ทาอะไรบ้าง ทาเมื่อไหร่ ทาที่ไหน สิ่งที่ทาเป็นประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง
 เล่าเรื่องโรคที่มากับน้าท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา
 เล่า/แนะนาวิธีการทาความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้าลด
มีนักเรียนประมาณร้อยละ 10 ที่ประสบภัยไม่ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ก็ยังไม่ต้องทา
เปิ ด ภาคเรี ย นค่ อ ยมาท างานส่ ง ครู ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล อี ก ประมาณ 300 กว่ า เรื่ อ ง ดู ตั ว อย่ า งได้ ที่
www.suriyothai.ac.th/th/node/4758
เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากที่งานเกี่ยวกับน้าท่วมเสร็จแล้ว ก็ยังพอมีเวลาอีกประมาณ 1
เดือน ก็มาพัฒนาเรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น ต่อไป คือให้นักเรียนได้จัดทา
QR Code ไปติดไว้ตามแหล่งเรียนรู้ที่ตนเองได้จัดทาขึ้น เพื่อให้สามารถใช้แท็บเล็ท(Tablet) และสมาร์ท
โฟน(Smartphone) อ่าน QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้นั้น
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การขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ในปีการศึกษา 2554 ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมี
ปัญ หาบ้างในภาคเรียนที่ 2 ที่เกิดภาวะน้าท่วม และได้เริ่มขยายผล การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใน
โรงเรียนและท้ องถิ่น เพิ่ ม เติม ท าให้ ส ามารถขยายผลไปยังโรงเรียนต่ าง ๆ ทั่ วประเทศ มากกว่า 100
โร งเรี ย น ใน 1 ปี ดู ตั ว อ ย่ า ง กิ จ ก ร ร ม "บ ล็ อ ก (Blog) เค รื่ อ งมื อ ส า ห รั บ ค รู ยุ ค ให ม่ " ที่
www.thaigoodview.com/node/1127
ปัญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นคือ มีสมาชิกมากกว่า 600 โรงเรียนทั่วประเทศ ปริมาณการเข้า
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2553 เดือนละไม่เกิน 1,000,000 IPs. มาเป็นเดือนละ 1,200,000 IPs. ทาให้
การใช้งานเริ่มช้าลง ซึ่งก็แก้ไขโดยแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอยู่ เพิ่มช่อง
รับส่งข้อมูลให้มากขึ้น
ปี พ.ศ.2555 หลังจากประสบความสาเร็จในการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียน และ
เพิ่มด้วยการสร้าง QR Code ไปติดไว้กับ แหล่งเรียนรู้ที่ได้จัดทาขึ้น พร้อมกับเผยแพร่วิธีการดังกล่าวสู่
โรงเรียนต่างๆ แล้ว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จึงได้ริเริ่ม สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในท้องถิ่น
ซึ่งอยู่ภายนอกโรงเรียน ดังนี้
ในปี การศึกษา 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้ตกลงกันว่าจะช่วยกันสร้างแหล่ง
เรียนรู้รอบโรงเรียน ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ไปค้นคว้าหาข้อมูล
แล้วนามาจัดทาในรูปของบลจอก
จุดประสงค์ของการจัดทา
 เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสะดวกในการ
ค้นหา
 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสาหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเหจนคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ว่าสามารถเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ได้
 เพื่อสะดวกในการจัดทา แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา
 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
หลักเกณฑ์การจัดทา
 ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น สถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 มีความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เพจต่อคนแล้วนามาผูกเป็นเรื่องเดียวกันในกลุ่ม
 มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 ถ้านาวีดิโอที่เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนามาจากที่อื่น มาประกอบ กจจะทาให้ข้อมูลที่
นาเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 ใช้ เทคโนโลยี Google Map จับ ภาพของโรงเรีย น แล้ วบอกต าแหน่ งที่ อ ยู่ ของแหล่ ง
เรียนรู้ที่นาเสนอ พร้อมบอกอัตราส่วนของแผนที่ด้วย
 ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
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 ต้องมีข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่จัดทา
 จัดทาในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบลจอก
ในการจัดทาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกโรงเรียน จะมีปัญ หาคือ นักเรียนไม่สามารถทาคน
เดียวได้ เนื่องจากความปลอดภัยในการเดินทางไปหาข้อมูล จึงกาหนดให้ทาเป็นกลุ่มแทน กลุ่มละ 2-8 คน
คน ละ 10 ห น้ าแล้ ว น ามาลิ้ ง ค์ เ ชื่ อ ม โยงกั น ท าให้ ได้ ผ ลงานกว่ า 60 เรื่ อ ง ดู ตั ว อย่ างได้ ที่
www.suriyothai.ac.th/th/node/4892
การขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ในปีการศึกษา 2555 ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมี
ปัญหาบ้าง ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยต้องเข้ารับการประเมินหลายอย่าง เพื่อรับรางวัล ทาให้สามารถขยาย
ผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า 100 โรงเรียนใน 1 ปี ดูตัวอย่าง กิจกรรม "บล็อก(Blog)
เครื่องมือสาหรับครูยุคใหม่" ที่ www.thaigoodview.com/node/1127
ปัญหาโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นคือ มีสมาชิกมากกว่า 700 โรงเรียนทั่วประเทศ ปริมาณการเข้า
ใช้งานเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2554 เดือนละไม่เกิน 1,200,000 IPs. มาเป็นเดือนละ 1,400,000 IPs. ทาให้
การใช้งานเริ่มช้าลง ซึ่งก็แก้ไขโดยแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอยู่ เพิ่มช่อง
รับส่งข้อมูลให้มากขึ้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา เริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าทามาก่อน จนได้รับรางวัลหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเรียนทองยอดเยี่ยม เรื่อง การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เมื่อปีพ.ศ. 2552 หากโรงเรียนยังคงอยู่กับที่ คิ ดว่าดีแล้ว เพียงพอแล้ว
นับว่าเป็นการทาร้ายเยาวชนอย่างเลือดเย็น เนื่องจากการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้องคิด ต้องพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่แล้วให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
เยวชนต่อไป
สาหรับในโรงเรียน เป็นเรื่องค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้นที่จะให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ
เข้าใจถึงกระบวนการที่ได้ทา บางครั้งถึงกับมีแรงต้านในการทางาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับจากตัวนักเรียนที่สนุกในการทางาน จนเกิดความภาคภูมิใจ ทาให้ทุกคนเข้ามาร่วมในการจัดทา
แหล่งข้อมูล โดยข้ามาเป็นผู้จัดทาด้วยตนเอง เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในการหาข้อมูล เป็นผู้ตรวจทาน
ความถูกต้องของข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้ที่มีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาคือ กาลังใจจากผู้บังคับบัญชา และความเข้าใจใน
การทางานจากเพื่อนร่วมงาน
กล่าวโดยสรุปว่า ได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงระบบจากเทคโนโลยีเว็บ 1.0 มาเป็น 2.0
การขยายผลการจัดทาสื่อออนไลน์จากเพื่อนครูที่ผ่านการอบรมไปสอนนักเรียน หรืออบรมเพื่อนครูอีกต่อ
หนึ่ ง ได้ รับ ค าแนะน าในการจั ด ท าเว็บ ไซต์ การหางบประมาณมาช่ วยเหลื อ การหาเครื่อ งแม่ ข่ ายมา
สนับสนุน การช่วยเขียนโปรแกรมการจัดกิจกรรมบนเว็บไซต์ การช่วยนาข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ จากบุคคล
องค์กร ดังนี้
1) ภายในโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
2) ภายนอกโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สานั กงานกองทุ น สนั บ สนุน การสร้างเสริม สุขภาพ
(สสส.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
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5.4 ผลงานที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
1) การจัดทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
o สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2550-2555
จานวนกว่า 2,000 คน ได้เนื้อหามากกว่า 4,000 เรื่อง มากกว่า 100,000 หน้า
o อบรมครูตั้งแต่ปี 2551-2555 มากกว่า 10,000 คนกว่า 700 โรงเรียน ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ
o โรงเรียนต่างๆ นาไปใช้งาน มีครูและนักเรียน เป็นสมาชิกและใช้งานกว่า 70,000 คน
และสร้างแหล่งเรียนรู้ได้เนื้อหามากกว่า มากกว่า 1,000,000 หน้า
2) การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เนื้อหาที่จัดทา
โดยครูและนักเรียนทั้งหมดจะถูกนาขึ้นไว้บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เพื่อให้ครู
นักเรียน และผูส้ นใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ตัง้ แต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบัน(วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556) มีผู้เข้ามาใช้งานมากกว่า 500 ล้านครั้ง กว่า 100
ประเทศทั่วโลก
3) การพั ฒ นาระบบอย่ างต่ อ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี เว็บ 1.0 เป็ น เว็บ 2.0 เพื่ อ ให้ ทั น กั บ ความ
ต้องการของนักเรียน ซึ่งนอกจาการสร้างบล็อกธรรมดาอย่างที่เว็บทั่วไป ก็จัดให้มีระบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างแหล่งเรียนรู้โดยนักเรียน แล้วพัฒนาต่อยอดมาเป็น แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อจัดทา QR Code เพื่อให้สามารถใช้งานกับแท็บเล็ท(Tablet) และ
สมาร์ทโฟน(Smartphone) อ่าน QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้นั้น มีโรงเรียนที่
ได้รับการขยายผลมากกว่า 30 โรงเรียน ทาให้โรงเรียนต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่
จัดทาขึ้นโดยครูและนักเรียนในโรงเรียนเอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และได้เผยแพร่ไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป ก่อให้เกิดความรักในสถาบัน ในแผ่นดินของตนเอง
4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน จากการที่ได้จัดทาข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน ทา
ให้โรงเรียนต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของเพื่อนในต่างโรงเรียน สามารถเข้าไปแสดงความ
คิดเห็น ติชมกัน
5.5 สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดขี ึ้น
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ได้ดาเนินการ ผลปรากฏว่า
1) ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น การสร้ า งแหล่ งเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ในโรงเรี ย นและท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ได้ ค รบทุ ก กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ทุ ก ช่ ว งชั้ น ตั้ งแต่ ชั้ น อนุ บ าลถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนดังนี้
o นักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียนมีแหล่งข้อมูลทั้งด้านวิชาการและความรู้ทั่วไปที่
ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียน ห้องสมุด
หรือหนังสือเรียน
o ครูผู้สอนในโรงเรียนและต่างโรงเรียนสามารถสร้างแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทาให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในการจัดการเรียนรู้ และทันสมัย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติม
แก้ไขข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
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ข้อมู ลในรูป แบบสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิตอล ที่บางครั้งสามารถนามาใช้ประกอบในการ
จัดการเรียนรู้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่า
2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี 2.0 สามารถให้นักเรียนจัดทารายงานใน
รูปแบบดิจิทัลลงในบล็อกของตนเอง แล้วส่งครูผู้สอน ครูผู้สอน เพื่อนนักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้ามาดูชิ้นงานเหล่านั้นได้ ก่อให้เกิดผลดีคือ
o ผลงานที่ส่งแล้ว ยังเป็นความรู้ที่ผู้เข้าชมทั่วไปสามารถศึกษาเกิดความรู้ได้ ไม่เหมือนกับ
ส่งเป็นรายงานเป็นรูปเล่มกระดาษ ที่มีแต่เพียงครูผู้ให้งานกับนักเรียนที่ทางานเท่านั้นที่
เห็ น และเมื่ อส่ งเป็ น เล่ม แล้ว พอครูผู้สอนตรวจเสร็จเรียบร้อยก็ ไม่มี ป ระโยชน์ อื่น ใด
นอกจากขายเป็นเศษกระดาษเท่านั้น
o รายงานที่นักเรียนจัดทาขึ้น จะมีผู้เข้ามาชมอย่างมากมาย และจะคงอยู่ตลอดไป ทาให้
นักเรียนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการจัดทา ทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และอื่นๆ ที่ไม่
สามารถจะไปคัดลอกมาโดยตรงได้ เพราะอาจจะถูกฟ้องร้องด้านลิขสิทธิ์จากเจ้าของ
ผลงานนั้ น ๆได้ รวมทั้ งการเคารพสิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น เมื่ อ น าข้ อ มู ล ใดๆมาใช้ ต้ อ งอ้ างอิ ง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
o ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจผลงานของเด็กนักเรียนได้ ซึ่งมีหลาย
โรงเรียนที่ใช้กระบวนดังกล่าว โดยให้ผู้ปกครองเข้าไปตรวจสอบผลงานของนักเรียน และ
แสดงความคิดเห็นได้
3) ครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถใช้งานจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น ที่
สร้างขึ้น ประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ โดยพิจารณา
จากจานวนผู้เข้าใช้งานจากการเก็บสถิติของสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์
เทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์แ ห่ งชาติ (NECTEC) จะเห็ น ได้ ว่ามี ผู้ เข้ าชมที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปี และเนื้อหาที่เข้าชมจะเป็นข้อมูลความรู้ทั้งสิ้น
4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และนักเรียน ระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีผู้เข้าใจจุดประสงค์ของ
นวัตกรรมชิ้นนี้ ก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
o ในโรงเรีย น ได้ เกิ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ อ อนไลน์ ภ ายในสาระวิช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี เพียง 1 ภาคเรียนได้ขยายไปสู่สาระการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ทาให้เกิดการใช้ ICT
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนผู้นาการใช้ ICT
ขององค์กรและสถาบันต่างๆ
o ภายนอกโรงเรียน ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เว็บไซต์ www.thaigoodview.com เป็นศูนย์กลางสาหรับ ครูเครือข่าย
สสวท. ทากิจกรรม “บล็อก(Blog) เครื่องมือสาหรับครูยุคใหม่” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา
2552 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมในครั้งแรกจานวน 4 โรงเรียน และขยายมากขึ้นทุกภาค
เรียน ในปัจจุบันมีการใช้ Blog ในการจัดการเรียนรู้ เกือบ 800 โรงเรียน เป็นต้น
o นานาชาติ ได้รับการคัดเลือกให้นาตัวแทนครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จานวน 2 ท่าน
น าเสนอในที่ ป ระชุ ม 5th APEC Future Education Forum & 7th International
ALCoB Conference 2009 ในหั วข้อ “Blogging for Education” เมื่ อวัน ที่ 25-26
พฤศจิกายน 2553 ที่ Winsor Suite Hotel กรุงเทพมหานคร
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5) สังคมออนไลน์นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ขาดการเอาใจใส่ เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า
ได้ ผ ลที่ เกิ ด ขึ้ น ตามมา หลายประการ กล่ าวคื อ จิ ต ใจของนั ก เรีย นที่ ได้ เข้ าร่ว มกิ จ กรรม
ดังกล่าวเปลี่ยนไป
o จากเดิมที่เข้าเรียนเพื่อให้ได้คะแนน ได้เกรดดีเท่านั้น โดยไม่สนใจเรื่องอื่นๆ มาเป็นเรียน
เพื่อสังคม สิ่งที่เรียนไปแล้วก่อประโยชน์อะไรกับสังคมบ้าง
o จากเดิมการจัดทาแหล่งข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจเพื่อการแข่งขัน การประกวด เพื่อรับ
รางวัล เปลี่ยนมาเป็น การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น เพื่อตอบ
แทนคุณแผ่นดิน
o จากเดิมที่การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ จะละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นโดยไม่สนใจ เปลี่ยนมาเป็น
เคารพสิทธิ์ผู้อื่น มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน บอกกล่าวให้ความรู้ถึงเรื่องลิขสิทธิ์
6) เกิดการต่อยอดจากการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น เมื่อได้จัดสร้าง
ข้อมู ล ไว้บ นเว็บ ไซต์แ ล้ ว ก็ด าเนิ น การจัดท า QR Code ไปติ ดไว้ที่ แหล่งข้ อมู ลนั้ น ๆ เช่ น
ต้ น ไม้ ต่ างๆ สถานที่ เป็ น ต้ น ซึ่ งเป็ น การตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านอุ ป กรณ์ ท าง
เทคโนโลยี ได้แก่ แท็บเล็ท(Tablet) และสมาร์ทโฟน(Smartphone) ส่งผลให้นักเรียนได้ใช้
อุปกรณ์เหล่านี้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
5.6 การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
จากนวัตกรรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ซึ่งได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม เมื่อปีพ.ศ. 2552 ต้องใช้เวลากว่า
9 ปี จึงประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนและระดับนานาชาติ แต่การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาให้หยุดนิ่งที่จะไม่พัฒนาต่อไปไม่ได้ จึงได้ปรับปรุงระบบจากเว็บ 1.0 มาเป็น
เว็บ 2.0 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประสบผลสาเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน
เนื่องจากความเข้าใจ ความเชื่อใจและไว้ใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าเราจะสามารถนาพาพวกเขาเหล่านั้น
ไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน ดังนั้นหลังจากที่ได้ทาการปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลเป็นเว็บ 2.0
และได้ท ดลองใช้เบื้องต้นกับ นักเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทั ย เพื่ อหาจุดดีจุดด้อย เพื่อปรับ ปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในประเทศไทย เหมาะสมกับการใช้ในการเรียนการสอน จึงได้เริ่มเผยแพร่
การใช้งานไปยังโรงเรียนอื่นๆ โดยขั้นตอนดังนี้
o ประชุมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลเครื่องแม่ข่ายอยู่ ว่าจะสามารถ
รองรับการใช้งานสู่โรงเรียนอื่นได้ อย่างไร ก็ได้ข้อสรุปว่าทางมหาวิทยาลัยปทุมจะเพิ่มท่อการ
รับส่งข้อมูลให้เร็วที่สุด เมื่อมีการใช้งานมากขึ้น
o การเผยแพร่จะใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการไปตามโรงเรียนต่างๆ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลแต่ละครั้งมาปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของครูผู้สอนส่วน
ใหญ่
o การเผยแพร่ในลักษณะการบรรยายในกรณีที่มีผู้สนใจจานวนมากและมีเวลาน้อย เพื่อแนะนา
กระบวนการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ไปฝึกปฏิบัติ
เองต่อไป หรือหากสนใจที่จะทาอย่างจริงจังก็สามารถเชิญไปช่วยให้การอบรมต่อไป
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2555 ได้ขยายผลสู่โรงเรียนและองค์กรต่างๆ ทาให้มี
ผู้เข้าร่วมใช้งานอย่างเป็นทางการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 792 องค์กร ดังนี้
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1) โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรม"บล็อก(Blog)" เครื่องมือสาหรับครูยุคใหม่เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
 โรงเรียน 633 โรงเรียน
 ศูนย์การศึกษา 2 ศูนย์
 สถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน
 เขตพื้นที่การศึกษาและการศึกษานอกระบบ 5 หน่วยงาน
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของมูลนิธิสุข แก้ว แก้วแดง รวม 142 องค์กร
 องค์กรเยาวชน 49 องค์กร
 โรงเรียน 93 โรงเรียน
3) เจ้าหน้าที่ตารวจ 1 หน่วยงาน
นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่ได้ทราบข่าว ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นต่างๆให้โดยบริสุทธิ์ใจ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มิได้มุ่งเน้นในวิชา
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เป็นการพัฒ นา การเผยแพร่ การนาไปใช้ร่วมกันของทุก กลุ่ม สาระวิชา โดยมี
กระบวนการร่วมกันดังนี้
ขั้นตอนการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0
1) การสร้างบล็อก ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน ซึ่งใช้เวลาในการสอน
ไม่เกิน 10 ชั่วโมง หรือครูและนักเรียนทั่วไปสามารถสร้างได้เองเพียงแต่ศึกษาจากคู่มือหรือ
สื่อออนไลน์ที่ได้จัดทาไว้ให้ศึกษาเองอย่างละเอียดที่ละขั้นตอน
2) การหาข้อมูลเพื่อจัดทา จะมีครูในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น
3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ก็เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนซอฟต์แวร์ก็มี
เพียงบราวเซอร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ขั้นตอนการเผยแพร่
เมื่อได้จัดสร้างเสร็จเรียบร้อย ระบบก็จะทาการเผยแพร่ข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอผู้ดูและ
อนุญาต หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบการใช้งานบนเว็บไซต์ การให้คาแนะนาจากผู้ใช้งานที่มีถึงผู้จัดทา
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้เข้ามาใช้งานให้
มากทีส่ ุด ซึ่งผู้จัดทาสามารถที่เข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา
การนาไปใช้
การจัดทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นนวัตกรรมที่
ง่ายและสะดวกต่อการนาไปใช้ เนื่องจาก
o ผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยก็สามารถจัดทาและนาไปใช้ได้ทันที
o อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ก็ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติทั่วๆไปในโรงเรียนที่มีอยู่
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o การนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารใช้
งานได้ทันที
o ขั้นตอนการใช้งานก็สะดวก เพียงใช้โปรแกรมบราวเซอร์ที่มีอยู่ แล้วทุกเครื่อง ซึ่งนักเรียนทุกคนมี
ความชานาญในการใช้งานอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องมีการสอนขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติมเลย
การยอมรับ
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นกระบวนการที่
ต่อยอดจาก การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งได้
เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนต่าง ๆ และนาไปใช้งานเป็นจานวนมาก ดังนั้น การสร้างแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ใ นโรงเรี ย นและท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคโนโลยี เว็ บ 2.0 เป็ น การปรุ ง เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ พร้ อ ม
กระบวนการใช้งานที่ทันสมัย และสะดวกต่อการนาไปต่อยอดกันได้อย่างง่าย ทาให้ได้รับการยอมรับอย่าง
รวดเร็ว โดยเห็นได้จากการที่มีผู้เข้ามาใช้งาน สมัครเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่ได้รับเชิญให้ไป
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูทั่วประเทศทุกวันเสาร์อาทิตย์และปิดภาคเรียน จนเกิดเป็นเครือข่า ยขนาด
ใหญ่ จนทาให้ในปัจจุบันนี้ (นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556)
1) ได้สร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 1,000,000 หน้า
2) มีนักเรียน ครูและผู้ปกครอง สมัครเป็นสมาชิกกว่า 70,000 คน
3) มีผู้เข้าใช้งานเพื่อการสืบค้นและศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจมากกว่า 500,000,000 ครั้ง
4) มีโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในการสร้างเสริมแหล่งความรู้มากกว่า 700 โรงเรียน มีครูมากกว่า
10,000 คนที่ใช้งาน
การยอมรับจากสังคม
1) เว็บ ไซต์ www.thaigoodview.com และ www.suriyothai.ac.th เป็ น เว็บ ไซต์ ที่ ผ่ านเกณฑ์
การคัดเลือกโครงการส่งเสริมและการทา Web Media ประจาปี 2552 และปี 2553 จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เว็บไซต์ www.thaigoodview.com ได้รับรางวัล SVN Award ภาคสังคม ประจาปี 2555
จากเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เอเชี ย (ประเทศไทย) หรื อ SVN Asia
(Thailand)
3) องค์ก รภาครัฐและเอกชน เชิญ ไปให้ เผยแพร่กิ จกรรมการจัดท าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ใน
โรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่น
 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่ ว มกั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) ในงาน ICTEd ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2551 เป็นต้นมาทุกปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน
 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
จัดโดยส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั กงานเลขาธิก ารสภา
การศึกษา และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ที่อิมแพค เมืองทองธานี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,600 คน
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่
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21 (วทร.21) วันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
4) สื่อมวลชน นาวิธีการ กระบวนการไปเผยแพร่ เช่น สถานีวิทยุ FM 98.0 สถานีวิทยุ FM
96.5 สถานีวิทยุ FM 101 สถานีโทรทัศน์ DLTV 1 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี (Thai PBS)
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6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง
เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เกินกว่าที่ผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่จะตามทัน ดังนั้น
หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะทาให้เทคโนโลยีที่เด็กเข้าไปใช้งาน อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ก็จะเป็นการบรรเทาผลด้านลบ
ที่จะเกิดกับนักเรียน ส่งเสริมด้านบวกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน ให้รับรู้ถึงสิ่งที่เหมาะสม
การจัดทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องเท่าทันเทคโนโลยีที่นักเรียนนิยมใช้งานกัน ตั้งแต่การการสร้างเว็บเพจ การใช้กระดานข่าว
การใช้ MSN การใช้ LMS การใช้ E-portfolio และล่ าสุ ด สู่ ก ารใช้ Blog ในการจั ด การเรีย นรู้ ซึ่ งเป็ น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นเดียวกับ Facebook Twitter เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ได้พยายามเปิดกว้าง
ให้กับคุณครูและนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองทั่วไปที่เข้ามาใช้งาน ได้เกิดความคิดที่จะนาไปพัฒนาต่อยอดได้
ส่วนของเราเองได้วางแผนการพัฒนาต่อไปคือ ในปีการศึกษา 2556 ประเทศไทยใกล้ที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จึงจะให้นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ได้จัด ทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในโรงเรียนและท้องถิ่นด้วย
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นภาษาอื่นเพิ่มเติมจากภาษาไทย เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า ลาว เขมร และ
ตากาล็อก เป็นต้น
หากทุกโรงเรียนให้นักเรียนก่อนที่จะจบชั้นสูงสุดในสถานศึกษานั้นๆ ได้ช่วยกันสร้างแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ในโรงเรียนและท้ องถิ่น คนละ 1 เรื่อ ง เช่น เดียวกั บ โรงเรียนสตรีศรีสุ ริโยทั ย ซึ่ งจะมี เนื้ อหา
ออนไลน์ปีละไม่น้อยกว่า 300 เรื่อง ถ้าช่วยกัน 10 โรงเรียน จะมีเนื้อหาออนไลน์ปีละไม่น้อยกว่า 3,000
เรื่อง ถ้าช่วยกัน 100 โรงเรียน จะมีเนื้อหาออนไลน์ปีละไม่น้อยกว่า 30,000 เรื่อง และถ้าช่วยกันทา
10,000 โรงเรียน จะมีเนื้อหาออนไลน์ปีละไม่น้อยกว่า 3,000,000 เรื่อง จะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดที่ใหญ่
ที่สุดในโลกออนไลน์ที่เกิดจากนักเรียน เกิดจากข้อมูลในท้องถิ่นของตนเอง จะเป็นความภูมิใจในท้องถิ่น
เกิดความรักและหวงแหนสิ่งที่มีค่าในท้องถิ่น โดยที่ภาครัฐไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
คุณ ค่าของนวัตกรรมใด มิใช่อยู่เพียงแค่ประสบความสาเร็จในการคิดค้นหรือได้รับรางวัล แต่
คุณ ค่าของนวัตกรรมอยู่ที่สามารถทาให้ผู้ใช้นวัตกรรมนั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นวัตกรรมนั้น
สามารถทาให้เกิดผลบวกต่อผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม
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