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ด่วน! ประกาศรับสมัครครูทั่วประเทศ 

เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” 
 

ด้วยส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ ได้จัดโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ขึน้ รายละเอียดดังนี้ 

ความเป็นมา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครูไทยให้สามารถรับมือกับโลกยุค 2.0 ที่เปลี่ยนถ่ายจาก 

Static Content เข้าสู่ยุค Dynamic Content โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่นับวันจะมีความก้าวหน้า    

อย่างรวดเร็ว ดังนั้น แนวคิดในการน า Social Media มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดเป็น

รูปธรรมนัน้ นับเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสรา้ง Community แหง่การเรยีนรู้บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 เมื่อปี 2553 ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดประชุม “โครงการน าร่องการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้” โดยเปิดโอกาสให้ครู        

ในสังกัด สพฐ. จ านวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ  หลังจากการอบรมพบว่าครูสามารถน าเสนอเนื้อหา

ด้วยรูปแบบต่างๆ ผ่านบล็อก/เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ของตนเอง สามารถน าพานักเรียนของตนเอง

และทั่วโลกเข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นองค์ความรู้ขนาดใหญ่ 

สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและ

นักเรียนทั่วประเทศ 

 ทั้งนี้ ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในเรื่องการใช้เทคโนโลยี

ระบบเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อว่า “ก้าวใหม่ของ

ครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้แบบ Anyone Anytime Anywhere ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้น าเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อให้ครูมีสื่อออนไลน์เป็นของตนเองและใช้เป็นช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหากับนักเรียน

ของตนเอง ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้น 

3. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการสอนของตนเองโดยการใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ได้ 

4. เพื่อให้เกิด Community และเกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับครู และครูกับนักเรียน 

5. สนับสนุนสง่เสริมให้ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรขยายผลในปีตอ่ไป 
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เป้าหมายของโครงการ 

1. ครูมคีวามรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมอืออนไลน์และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2. ครูจ านวน 200 คน มีสื่อออนไลน์เป็นของตนเอง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่          

ซึง่สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด 

3. ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถเป็นต้นแบบ/วิทยากรในการขยายผลในปีต่อไปได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครูผูส้อนที่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา จ านวน 200 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  ครูผูส้อนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประจ าตัว 

3. สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 

4. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม MS Office, ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

5. มีที่อยู่อีเมล์เป็นของตนเอง (เชน่ hotmail, gmail)  

6. มีบล็อกเป็นของตนเอง (เช่น facebook, twitter) 

7.  มทีัศนคตทิี่ดแีละมีความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยีไปปรบัใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ห้กับ              

นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย 

ระยะเวลา 

1.  รับสมัครตั้งแตว่ันนี ้จนถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2554 

2.  ประกาศผลการคัดเลือกวันศุกร์ที ่10 มิถุนายน 2554 

วิทยากร 

1. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีเว็บ            

และเป็นคณะกรรมการสมาคมผูดู้แลเว็บไทยประจ าปี 2552 -2554 คุณอภิศิลป์ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท การจัดการและกลยุทธ์ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ในอดีต  

คุณอภิศิลป์เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ Pantip.com ปัจจุบันมีผลงานทางด้านการตลาดมากมาย ทั้งการ

ออกแบบ และจัดท าแคมเปญการตลาดแบบบอกต่อ หรือ Viral Marketing  บน Twitter เป็นคนแรกใน

เมืองไทย พร้อมทั้งเป็น ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ และเทคโนโลยีเว็บ 

ให้กับหน่วยงานหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังเป็นนักเขียน ที่มีผลงานเป็นที่รู้จัก คือ “รวมฮิต Twitter”     

ซึ่งเป็นหนังสือแนะน าการใชง้าน Twitter เล่มแรก ในเมอืงไทย 

2. คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท โธธ มีเดีย จ ากัด    

เป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) ให้บริการด้านสื่อสังคม (Social Media) และผลิต

http://www.thothmedia.co.th/
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รายการทีวีบนอินเตอร์เน็ต (Internet TV, Video Podcast) จบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษ     

สาขา Internet System Development ในอดีตเคยท างานเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับบริษัท 

Reuters Software Thailand บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่แถวสวนลุมของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน

ธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) อีกทั้งยังเป็นผู้รว่มก่อตั้ง duocoreTV 

3. คุณกติกา สายเสนีย์ Invention Director (Digital) ของบริษัท Mindshare ประเทศไทย 

บริษัทวางแผนสื่อดจิติอลชื่อดัง และเจา้ของเว็บไซต์ Keng.com ผู้บุกเบิกการเขียน Blog ในไทยจนได้รับ

ความนิยมจนถึงปัจจุบัน ผู้รอบรู้เรื่อง Blog อย่างหาตัวจับยากคนหนึ่งในวงการ คุณกติกาท างานอยู่ใน

วงการเว็บไซต์มากว่า 10 ปี เริ่มแรกเดิมทีเว็บไซต์ Keng.com เป็นเพียงไดอารี่ออนไลน์ที่อัพเดท

เรื่องราวทั่วไปของคุณกติกา และเมื่อปี พ.ศ. 2549 คุณกติกาก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางในการเขียนบล็อก

มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท าบล็อก และ บล็อกมาร์เก็ตติ้ง และได้เปลี่ยนมาเขียนบล็อกเกี่ยวกับ

การตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัว เมื่อปีที่ผา่นมาคุณกติกาได้น าประสบการณ์ ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้รับทราบ

มาเผยแพร่ใน เว็บไซต ์Keng.com อยู่อย่างตอ่เนื่อง และได้รับความนยิมจากผู้อา่นอย่างมากมาย 

4. คุณณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา จบปริญญาตรีด้าน IT จากสถาบันเทคโนโลยีนานา 

ชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) คลุกคลีกับวงการ Internet ในบ้านเรามายาวนาน        

เคยท างานกับ Sanook ในยุคแรกๆและหลังอยู่กับ Mweb คอยดูแลหมวด Web Directory เว็บไทย

หลายๆพันหลายหมื่นเว็บที่เกิดตอนนั้นล้วนผ่านตามาหมด หลังจากนั้นก็รับจ๊อบมาเรื่อยในด้าน Web 

Programming, E-Commerce และ SMS โดยท างานทั้งกับบริษัทข้ามชาติและบริษัทระดับประเทศรวม

ไปถึง SME และบริษัทห้องแถวอีกมากมาย เป็นนักเขียน/แปลให้กับนิตยสารคอมพิวเตอร์ชื่อดังอีก

หลายฉบับปัจจุบันท าธุรกิจให้บริการ เว็บ โฮสติ้ง , Blog โฮสติ้ง และยังคงขีดๆเขียนๆใน Basicstep.NET 

พร้อมกับเข็นโปรเจคประหลาดๆ ออกมาเรื่อยๆ นอกจากนีย้ังรับจ๊อบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ SIIT  

5. คุณพรทิพย์ กองชุน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย บริษัท กูเกิล เอเชีย 

แปซิฟิก คุณพรทิพย์ กองชุน เข้าร่วมงานกับกูเกิลเมื่อปี 2548 และด ารงต าแหน่งผู้จัดการ            

ฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย โดยมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาธุรกิจของกูเกิล  ในประเทศไทย         

ก่อนหน้าที่จะท างานที่กูเกิล คุณพรทิพย์ เคยด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าส าหรับโซลูช่ัน ธุรกิจของ

ไมโครซอฟท์ โดยมีหนา้ที่สรา้งเครือขา่ยลูกค้า รวมทั้งจ าหน่ายและโปรโมทผลิตภัณฑ์ด้านการวางแผน

ทรัพยากรในองค์กร และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ในตลาดเอสเอ็มอี ในประเทศไทย               

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจท่องเที่ยว Passionasia.com และ Hotelsthailand.com และท างาน

ร่วมกับฝา่ยต่างๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม อีคอมเมริ์ซที่มปีระสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  สพฐ. ได้เรียนเชิญครูต้นแบบที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ ทางด้านการน า        

Social Media ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อีกหลายท่าน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดใหท้ราบต่อไป 

http://siit.tu.ac.th/
http://siit.tu.ac.th/
http://www.sanook.com/
http://www.acapos.com/
http://www.blogka.com/
http://www.basicstep.net/
http://siit.tu.ac.th/
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เน้ือหาหลักในการประชุม 

1. การน า Social Media ไปปรบัใช้กับการศกึษา  

โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์, คุณกล้า ตัง้สุวรรณ 

2. การใช ้ Microblog ด้วย Twitter  เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้  

โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ 

3. การสรา้ง Blog ด้วยโปรแกรม Wordpress ส าหรับครูผูส้อน  

โดย คุณกติกา สายเสนีย์ 

4. กลยุทธ์การใช ้ Facebook  กับการศกึษา 

โดย คุณณัฐวัฒน์ ปาละกะวงศ ์ณ อยุธยา 

5. การท า Media Sharing ด้วย Picasa, SlideShare 

โดย คุณณัฐวัฒน์ ปาละกะวงศ ์ณ อยุธยา 

6. การสรา้งวีดโิอออนไลน์ดว้ย YouTube  

โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ 

7. การเชื่อมต่อ Social Media กับอุปกรณ์มอืถือ/Tablet 

โดย คุณฉกาจ ชลายุทธ 

 นอกจากนีย้ังมีวิทยากรจาก สพฐ. มาร่วมบรรยายในหัวข้อ การน า Social Media ไปสรา้ง

ผลงานทางวิชาการ และเนื้อหาที่นา่สนใจอื่นๆ อกีมาก 

รูปแบบ/วิธีในการประชุม 

1. เสวนาเพื่อให้แนวคิดในการน า Social Media ไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ พรอ้มตัวอย่าง 

2. ปฏิบัติจริงในเครื่องมอืออนไลน์ตา่งๆ ที่มีในโครงการ 

3. ให้ศกึษาทีละเครื่องมอื และหลังจากจบ 1 เครื่องมอืแล้ว ครูจะได้สื่อ 1 ชิน้ เมื่อเรียนครบทุกชิน้     

จะปรากฏรวมอยู่ที่หน้าบล็อกของแตล่ะคน เป็นเนือ้หาเดียว 

4. เข้ากลุ่มเพื่อน าเสนอผลงาน และน าเสนอในหอ้งประชุมใหญ่ 

การเตรยีมตัวเพื่อเข้ารับการอบรม 

1. ให้น าโน้ตบุ๊คพร้อมชุดหูฟังที่มไีมค์โครโฟนพร้อมกล้อง Web Camera ของตนเองมาด้วย 

2. จัดเตรียมเนื้อหาวิชาที่ตนเองสอน สื่อสไลด์/วิดีโอ/ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หาที่สอน มาคนละ    

3 เนือ้หาเป็นอย่างน้อย 
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอยีดข้างล่างน้ีตามจรงิ 

                              1. ชื่อ/นามสกุล............................................................................................... 

                              2. ต าแหน่ง................................................................................................. 

                              3. อายุ..................................................................................................... 

                              4. โรงเรียน............................................................................................... 

5. สอนระดับช้ัน ประถมศึกษา.................................มัธยมศึกษา.................................................... 

6. สังกัด สพป....................................................สพม......................................................................... 

7. รายละเอียดที่อยู่, เบอร์โทร และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ที ่

ที่อยู่.................................................................................................................................................... 

เบอร์โทร........................................................................................................................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................................................. 

8. โรงเรียนที่ท่านสอนมขีนาด  ใหญ่    กลาง     เล็ก 

9. ท่านมคีอมพิวเตอร์สว่นตัวใช้หรอืไม่  มี   ไม่ม ี

     ถ้ามีเป็นลักษณะ  PC ตั้งโต๊ะ   Notebook Tablet 

10. ท่านสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 

     ที่บ้าน   สะดวก   ปานกลาง   ไม่สะดวก 

     ที่โรงเรียน   สะดวก   ปานกลาง   ไม่สะดวก 

11. ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต 

       ที่บ้าน.............................................ที่ท างาน............................................................................. 

12. ท่านใช้คอมพวิเตอร์ในกรณีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   พิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรม Ms Office 

   ท างานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 

   ใช้อนิเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลทั่วไป 

   ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื่อสร้างบล็อก แชร์ภาพ แชร์ขอ้มูล 

   ใช้อนิเทอร์เน็ตแชร์ข้อมูลให้เด็กเข้ามาศกึษา 

   อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................................... 

 

 

ใส่รูปค่ะ 
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13. ท่านมี/เคยใช้เครื่องมอืออนไลนใ์ดบ้างดังรายการต่อไปนี ้ถ้ามี url กรุณาระบุด้วย (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

  Wordpress……..……………………………………………………………….…………..………………………………… 

  Facebook…………………………………………..…………….……….……….………………………………………….. 

  Twitter…………………………………………………………….……..……………….…………………………………….. 

  Youtube……………………………………………………………………….…….……………………………………..…… 

  SlideShare……………………………………………………………….……..………………………..…………………… 

  Picasa…………………………..………………………….……………………………………….…………………………… 

  อื่นๆ …………………………………………………….……….…………………………………………….……………….. 

14. ระบุความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ 

สทร. ได้ก าหนดข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลังจากอบรมแล้วท่านต้องน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน าพา

นักเรียนเข้าสู่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านออกแบบการสอนไว้ ด้วยการน าเสนอ

เนือ้หาผา่นบล็อกของตนที่สรา้งจากเว็บไซต์ Wordpress.com และเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ (Wordpress, 

Youtube, Facebook, Twitter เป็นต้น) ให้ทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 

2. ให้สร้างรูปแบบการสอนผ่านบล็อก โดยสร้างสถานการณ์/กิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับครู, ครูกับนักเรียน, 

นักเรียนกับนักเรียน 

3. แชร์ความรู้/วิธีการใหม่ๆ ในการน า Social Media ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผ่านเครื่องมือ

ออนไลน์ ให้กับกลุ่ม SMEDU และบุคคลทั่วไป 

4. รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ให้ สทร.          

เพื่อรายงานผลตอ่ สพฐ. หลังจากเสร็จสิน้การอบรมไปแล้ว 3 เดือน (สทร.จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง) 

5. ทั้ง 5 ข้อข้างต้นทาง สทร. จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลผู้ เข้าร่วมโครงการ            

เพื่อขยายผลในปีตอ่ไป 

 

 ข้าพเจ้ายอมรับพร้อมด าเนินการตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

ชื่อ/สกุล............................................................... 

วันที.่..........เดือน.............................พ.ศ.............. 

 

กรุณาส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างน้ีเพียงเท่าน้ัน 

email : smeduinthailand@gmail.com 

หรอื โทรสาร 0 2280 0838 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

 กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 

ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

โทร. 0 2288 5715-6 

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ ในการประชุม (ทาง สทร. จะโอนเงนิให้กับ สพท. ที่ท่านสังกัด) 

 


