หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปงบประมาณ 2549
1. ชื่อโครงการ หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
2. ชือ่ นวัตกรรม หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
3. โรงเรียน ทายหาด
สถานที่ตั้ง 33/4 หมู 5 ตําบลทายหาด อําเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
สภาพของโรงเรียน โรงเรียนประจําตําบลทายหาด และโรงเรียนโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งโรงเรียนในฝน
ชื่อผูอํานวยการสถานศึกษา นายสุพร สุวรรณโชติ
4. . ผูรับผิดชอบโครงการ นายสถิตย จันทรนอย เลขานุการโครงการ
นางวรรณี ทัฬหกิจ ผูชวยเลขานุการโครงการ
E-mail thaihaad@hotmail.com
5. ที่มาของปญหา
5.1 สภาพความตองการ การศึกษาในปจจุบัน นอกจากการเรียนรูภ ายในหองเรียนแลว
ผูเรียนยังตองศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูท ักษะตางๆใหมากขึ้น โดยสามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดจากหองสมุด สื่อในรูปแบบตางๆ รวมทั้งแหลงเรียนรูประเภทตางๆ แตสื่อดังกลาวมักมี
ขอจํากัดในการเขาใชหลายประการ ดังนั้นสถานศึกษาโดยครูผูสอนทุกกลุมสาระวิชาจําเปนตอง
จัดหาสื่อที่มีความเหมาะสม ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ในการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง
5.2 แนวคิดในการคิดคนนวัตกรรม เพื่อเปนการแกปญ
 หาขอจํากัดในการใชสื่อการเรียนรู
ดังกลาว โดยที่ในปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะใน
ดานการศึกษาเปนอยางมาก ขึงมีแนวคิดในการจัดสราง หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเขาศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยอาศัยระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งนอกจากสามารถใหความรูเพิ่มเติมแกนกั เรียนในโรงเรียนทายหาดแลว สื่อ
นี้ยังสามารถใหความรูและใหประโยชนกบั ผูสนใจอื่นๆไดทั่วโลก
6. วัตถุประสงค
6.1 ครู และนักเรียนโรงเรียนทายหาดสามารถสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และ
จัดทําเปนหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
6.2 เพื่อสงเสริมใหครู และนักเรียน ศึกษาหาความรูเพิม่ เติมแลวนํามาสรางเปนสื่อเพื่อใช
ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และสาธารณะชนทั่วไป

-27. แนวคิด หรือทฤษฎี
E-Book หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ผูอานสามารถอานผานทาง
อินเทอรเน็ต หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสาอิเล็กทรอนิกส
นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแตกใ็ หมีลักษณะการนําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือ
ทั่วๆไปในชีวติ ประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการคนหา และผูอาน
สามารถอาน พรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือใน
หองสมุดทั่วๆ ไป
แนวคิดในการพัฒนา
แนวคิดในการพัฒนาหองสมุด E-book ตอไปเรื่อยๆ เพื่อใหไดจํานวนหนังสือ E-book ที่
เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ ถูกตองสามารถใชเปนแหลงเรียนรูและอางอิง ผานเครือขาอินเทอรเน็ต
ไดตลอดไป
ในระยะที่ 1ที่ผานมานี้ ไดมีการจัดทําหนังสือ E-book โดยครู-อาจารย และ
นักเรียนโรงเรียนทายหาดไปสวนหนึ่งแลว แตยังไมสมบูรณทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งไดนําลงไว
ในเว็บไซตของโรงเรียนทายหาด http://www.geocities.com/thaihaad
ทางโรงเรียนจะได
ดําเนินการพัฒนาหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหสมบูรณแบบ ภายในปการศึกษา 2549
8. เปาหมาย
8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
8.1.1 ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 100 เรือ่ ง
8.1.2 ไดเว็บไซต หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถรวบรวมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่จดั สรางขึ้น ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 1 เว็บไซต
8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
8.1.2 ครูและนักเรียน มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูไดดว ยตนเอง
8.1.3 นักเรียนและบุคคลอื่นๆ สามารถเพิ่มพูนความรูไดดวยตนเอง จากสื่อที่
สรางขึ้น สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด

-39.วิธีดําเนินการ
ที่
1
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….
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….
5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลและ
ระยะเวลาที่ใช
ไดรายละเอียด
- เขียน
โครงการเพื่อ โครงการ
ขออนุมัติ
- วางแผน
ดําเนินการ
..............................
……………….
จัดทําคูมือ
ฝก ไดเอกสาร
ปฏิบัติสราง
ประกอบการ
E-book
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
สรางหนังสือ.
E-book
………………..
……………….
อบรมเชิง
ใหความรูใน
ปฏิบัติการใหกับ การจัดสราง
ครู และนักเรียน
E-book และ
จัดสราง
E-book
………………….
……………….
เชื่อมโยงหนังสือ
ไดหองสมุด
E-book เขากับเครือขาย หนังสือ
อินเทอรเน็ต
และ อิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตของโรงเรียน
ผานเครือขาย
รวมทั้งเว็บไซต
อินเทอรเน็ต
หนวยงานการศึกษาเพื่อ
เผยแพร
.................................. .......................
ประเมินโครงการ
เพื่อทราบถึง
ความกาวหนา
ของโครงการ

เหตุผลที่ทํา
ขั้นตอนนี้
เพื่อนําเสนอ
รายละเอียด
โครงการ
นวัตกรรม

ระยะเวลา
15 พ.ค. 48

........................ ....................
เพื่อใชฝกปฏิบัติ มิ.ย. 48
และสราง
หนังสือ E-book

………………..
ครู และนักเรียน
ที่รวมโครงการ
รวมมือกันสราง
สื่อ E-book

....................
ระยะที่1
ก.ค. 48 –
ก.พ. 49
ระยะที่ 2
พ.ค. 49 –
……………….. ต.ค. 49
ไดนวัตกรรม
....................
ในรูปแบบ
พ.ย. 48 และ
หองสมุด
พัฒนาหนา
หนังสือ
เว็บไซต แบบ
อิเล็กทรอนิกส เต็มรูป
ผานเครือขาย
พ.ย. 49
อินเทอรเน็ต
....................
....................... ระยะที่1
เพื่อพัฒนา
ธ.ค. 48
ปรับปรุงใหดี
ระยะที่ 2
ยิ่งขึ้น
พ.ย. 49

งบประมาณ
10,000

ผูรับผิดชอบ
- ฝายวิชาการ
โรงเรียน
ทายหาด
- งาน
คอมพิวเตอร
โรงเรียน
ทายหาด
-นายสถิตย
จันทรนอย
- นางวรรณี
ทัฬหกิจ

-410. งบประมาณ 1,000 บาท (ใชจายในระยะที่ 1 ไปแลว ประมาณ 5,000 บาท)
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 100 เรื่อง
11..2 ไดเว็บไซต หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถรวบรวมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่จดั สรางขึ้น ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 1 เว็บไซต
11.3 ครูและนักเรียน มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูไดดว ยตนเอง
11.4 นักเรียนและบุคคลอื่นๆ สามารถเพิ่มพูนความรูไ ดดว ยตนเอง จากสื่อที่สรางขึ้น
สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด
12. ผูรับรองโครงการ

.................................... ผูเสนอโครงการ
(นายสถิตย จันทรนอย)
หัวหนางานคอมพิวเตอร

….................................. ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวอารยา จิรันดร)
หัวหนาฝายวิชาการ โรงเรียนทายหาด
........................................ ผูอนุมัติโครงการ
(นายสุพร สุวรรณโชติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนทายหาด

แบบรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
โครงการหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปงบประมาณ 2549
1. ชื่อนวัตกรรม หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
2. นวัตกรรม ดาน นวัตกรรมอื่นๆ หรือสิ่งประดิษฐ
3. ชื่อ – สกุล ผูสราง พัฒนา นวัตกรรม นายสภิตย จันทรนอย
4. โรงเรียน ทายหาด ต.ทายหาด องเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท 034711902
โทรสาร 034712243 E-mail thaihaad@hotmail.com
5. ที่มีของปญหา
5.1 สภาพความตองการ การศึกษาในปจจุบัน นอกจากการเรียนรูภายในหองเรียนแลว
ผูเรียนยังตองศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูท ักษะตางๆใหมากขึ้น โดยสามารถศึกษา
เพิ่มเติมไดจากหองสมุด สื่อในรูปแบบตางๆ รวมทั้งแหลงเรียนรูประเภทตางๆ แตสื่อดังกลาวมักมี
ขอจํากัดในการเขาใชหลายประการ ดังนัน้ สถานศึกษาโดยครูผูสอนทุกกลุมสาระวิชาจําเปนตอง
จัดหาสื่อที่มีความเหมาะสม ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ไมจาํ กัดเวลาและสถานที่ ในการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมไดดว ยตนเอง
5.2 แนวคิดในการคิดคนนวัตกรรม เพื่อเปนการแกปญ
 หาขอจํากัดในการใชสื่อการเรียนรู
ดังกลาว โดยที่ในปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะใน
ดานการศึกษาเปนอยางมาก ขึงมีแนวคิดในการจัดสราง หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเขาศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยอาศัยระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งนอกจากสามารถใหความรูเพิ่มเติมแกนกั เรียนในโรงเรียนทายหาดแลว สื่อ
นี้ยังสามารถใหความรูและใหประโยชนกบั ผูสนใจอื่นๆไดทั่วโลก
6. ความเปนนวัตกรรม เปนนวัตกรรมที่มีการสรางอยูแลวบางสวน โดยครู-อาจารยจัดสราง
ขึ้นเองเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดสรางเพิ่มเติมและเชื่อมโยงเขาเครือขาย
อินเทอรเน็ตในปการศึกษา 2549 โดยมีนกั เรียนเปนผูดาํ เนินการรวมกับครูผูสอน

-27. แนวคิดหรือทฤษฏี
E-Book หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ผูอานสามารถอานผานทาง
อินเทอรเน็ต หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสาอิเล็กทรอนิกส
นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแตกใ็ หมีลักษณะการนําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือ
ทั่วๆไปในชีวติ ประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการคนหา และผูอาน
สามารถอาน พรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือใน
หองสมุดทั่วๆ ไป
8. วัตถุประสงค
8.1 ครู และนักเรียนโรงเรียนทายหาดสามารถสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และ
จัดทําเปนหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
8.2 เพื่อสงเสริมใหครู และนักเรียน ศึกษาหาความรูเพิม่ เติมแลวนํามาสรางเปนสื่อเพื่อใช
ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และสาธารณะชนทั่วไป
9. กลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน
9.1 ครู-อาจารย ผูสอน
9.2 นักเรียนของโรงเรียนทายหาด และนักเรียนทั่วไป
9.3 บุคคลทั่วไปที่สามารถใชอินเทอรเน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกสได
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10.วิธีดําเนินการ
ที่
1

...
2

….
3

….
4.

….
5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผลและ
ระยะเวลาที่ใช
ไดรายละเอียด
- เขียน
โครงการเพื่อ โครงการ
ขออนุมัติ
- วางแผน
ดําเนินการ
..............................
……………….
จัดทําคูมือ
ฝก ไดเอกสาร
ปฏิบัติสราง
ประกอบการ
E-book
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
สรางหนังสือ.
E-book
………………..
……………….
อบรมเชิง
ใหความรูใน
ปฏิบัติการใหกับ การจัดสราง
ครู และนักเรียน
E-book และ
จัดสราง
E-book
………………….
……………….
เชื่อมโยงหนังสือ
ไดหองสมุด
E-book เขากับเครือขาย หนังสือ
อินเทอรเน็ต
และ อิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตของโรงเรียน
ผานเครือขาย
รวมทั้งเว็บไซต
อินเทอรเน็ต
หนวยงานการศึกษาเพื่อ
เผยแพร
.................................. .......................
ประเมินโครงการ
เพื่อทราบถึง
ความกาวหนา
ของโครงการ

เหตุผลที่ทํา
ขั้นตอนนี้
เพื่อนําเสนอ
รายละเอียด
โครงการ
นวัตกรรม

ระยะเวลา
15 พ.ค. 48

........................ ....................
เพื่อใชฝกปฏิบัติ มิ.ย. 48
และสราง
หนังสือ E-book

………………..
ครู และนักเรียน
ที่รวมโครงการ
รวมมือกันสราง
สื่อ E-book

....................
ระยะที่1
ก.ค. 48 –
ก.พ. 49
ระยะที่ 2
พ.ค. 49 –
……………….. ต.ค. 49
ไดนวัตกรรม
....................
ในรูปแบบ
พ.ย. 48 และ
หองสมุด
พัฒนาหนา
หนังสือ
เว็บไซต แบบ
อิเล็กทรอนิกส เต็มรูป
ผานเครือขาย
พ.ย. 49
อินเทอรเน็ต
....................
....................... ระยะที่1
เพื่อพัฒนา
ธ.ค. 48
ปรับปรุงใหดี
ระยะที่ 2
ยิ่งขึ้น
พ.ย. 49

งบประมาณ
10,000

ผูรับผิดชอบ
- ฝายวิชาการ
โรงเรียน
ทายหาด
- งาน
คอมพิวเตอร
โรงเรียน
ทายหาด
-นายสถิตย
จันทรนอย
- นางวรรณี
ทัฬหกิจ

-411. งบประมาณ ไมเสียคาใชจาย
12. ระยะเวลาดําเนินงาน ปการศึกษา 2548 – 2549
13. ลักษณะเดน /องคความรูที่ไดจากการพัฒนานวัตกรรม
ครู–อาจารย นักเรียนรวมกันทําสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสรางสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางงานได รูจักวิธีการสืบคนความรู และสรุป
องคความรู เพือ่ ใหบุคคลอื่นไดศึกษาคนขอตอไปอยางมีระบบ
14. ผลที่เกิดขึ้น
14.1 ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 100 เรื่อง
14..2 ไดเว็บไซต หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถรวบรวมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่จดั สรางขึ้น ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 1 เว็บไซต
14.3 ครูและนักเรียน มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูไดดว ยตนเอง
14.4 นักเรียนและบุคคลอื่นๆ สามารถเพิ่มพูนความรูไ ดดว ยตนเอง จากสื่อที่สรางขึ้น
สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด
15. ประโยชน คุณคาของนวัตกรรม และการพัฒนาตอยอด
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนสื่อที่ผูอานสามารถอานผานทาง
อินเทอรเน็ต หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสา
อิเล็กทรอนิกสนี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผล
ออกมาได โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแตก็ใหมีลักษณะการนําเสนอทีส่ อดคลองและคลายคลึงกับ
การอานหนังสือ ทั่วๆไปในชีวิตประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการ
คนหา และผูอานสามารถอาน พรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับ
หนังสือในหองสมุดทั่วๆ ไป
แนวคิดในการพัฒนาตอยอด
แนวคิดในการพัฒนาหองสมุด E-book ตอไปเรื่อยๆ เพื่อใหไดจํานวนหนังสือ E-book ที่
เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ ถูกตองสามารถใชเปนแหลงเรียนรูและอางอิง ผานเครือขาอินเทอรเน็ต
ไดตลอดไป
ในระยะที่ 1ที่ผานมานี้ ไดมีการจัดทําหนังสือ E-book โดยครู-อาจารย และ
นักเรียนโรงเรียนทายหาดไปสวนหนึ่งแลว แตยังไมสมบูรณทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งไดนําลงไว
ทางโรงเรียนจะได
ในเว็บไซตของโรงเรียนทายหาด http://www.geocities.com/thaihaad
ดําเนินการพัฒนาหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหสมบูรณแบบ ภายในปการศึกษา 2549 และ
พัฒนาตอไปในปการศึกษา 2550
……………………………………

บทคัดยอ
ชื่อนวัตกรรม
หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
พัฒนาโดย
นายสถิตย จันทรนอย
โรงเรียนทายหาด ต.ทายหาด องเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 034711902 โทรสาร 034712243 สังกัด เขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม
E-mail thaihaad@hotmail.com
วัตถุประสงค
4.1 ครู และนักเรียนโรงเรียนทายหาดสามารถสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และจัดทําเปน
หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
4.2 เพื่อสงเสริมใหครู และนักเรียน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมแลวนํามาสรางเปนสื่อเพื่อใชใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และสาธารณะชนทั่วไป
ลักษณะเดนของนวัตกรรม
นวัตกรรมนี้เปนการแกปญหาขอจํากัดในการใชสื่อการเรียนรู ทั้งในดานความ
เหมาะสม ความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเองโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในการเชื่อมโยงเรือขายความรู โดย
สรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) และจัดทําเปนหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งนอกจากสามารถใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียนในโรงเรียนทายหาดแลว สื่อนี้ยังสามารถใหความรู
และใหประโยชนกับผูสนใจอื่นๆไดทั่วโลก จากเว็บไซต http://www.geocities.com/thaihaad
ขั้นตอนวิธีการพัฒนา
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
- วางแผนดําเนินการ
- จัดทําคูมือ ฝกปฏิบัติสรางE-book
- อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครู และนักเรียน
- เชื่อมโยงหนังสือ E-book เขากับเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตของโรงเรียน
รวมทั้งเว็บไซต หนวยงานการศึกษาเพื่อเผยแพร
- ประเมินโครงการ
ผลที่ไดรับประโยชนคุณคาของนวัตกรรม
1 ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 100 เรื่อง
.2 ไดเว็บไซต หองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่
จัดสรางขึ้น ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 1 เว็บไซต
3 ครูและนักเรียน มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูไดดวยตนเอง
4 นักเรียนและบุคคลอื่นๆ สามารถเพิ่มพูนความรูไดดวยตนเอง จากสื่อที่สรางขึ้น สามารถพัฒนา
ตนเองไดตลอดเวลาโดยไมมีขอจํากัด

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนทายหาด
ตัวอยางผลงานโครงการหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิคส (E-book)
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.geocities.com/thaihaad
จัดทําโดย ครู-อาจารย และนักเรียนโรงเรียนทายหาด

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนทายหาด
ตัวอยางผลงานโครงการหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิคส (E-book)
เรื่อง การสรางสื่อมัลติมีเดีย จัดทําโดย นายสถิตย จันทรนอ ย
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.geocities.com/thaihaad

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนทายหาด
ตัวอยางผลงานโครงการหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิคส (E-book)
เรื่อง พันธพืชปาชายเลน จัดทําโดยนางวรรณี ทัฬหกิจ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.geocities.com/thaihaad

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนทายหาด
ตัวอยางผลงานโครงการหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิคส (E-book)
เรื่อง สุภาษิตไทย จัดทําโดยนายศิวรินทร ผิวกมลรักชาติ นักเรียนชั้น ม. 6/2
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บไซต http://www.geocities.com/thaihaad

๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนทายหาด
ตัวอยางผลงานโครงการหองสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิคส (E-book)
โดยนักเรียนชั้น ม.5/2 – 5/3 ปการศึกษา 2549
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบ CD-Rom

