
 
 

 
ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๑๙๒๓                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       
                                                                                     อุดรธำนี  เขต  ๒    ต ำบลกุมภวำปี                                      
                                                                                     อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ๔๑๑๑๐
    

                ๗   กรกฎำคม     ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง   ขอควำมร่วมมือโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบส ำรวจกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมกำรเรียนรู้ 
         ประวัติศำสตร์ชำติไทย   
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย (ดังรำยชื่อที่แนบ)  
 

อ้ำงถึง   หนังสือ สพป.อุดรธำนี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๗๗/๒๒๔ ลงวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  รำยชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย    จ ำนวน ๑ ฉบับ 
    ๒.  แบบส ำรวจ      จ ำนวน  ๑ ฉบับ 
    

   ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดส่งคู่มือกำรใช้นวัตกรรมสื่อเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย กำรอ่ำน กำรเขียน เรียนประวัติศำสตร์ผ่ำนสื่อสำรร่วมสมัย มำให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แจกจ่ำยให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ไปทดลองใช้จัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม ซ่ึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ไดแ้จ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  
ได้มอบหมำยให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ติดต่อรับได้ที่กลุ่มงำนส่งเสริม  พัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง 
กำรศึกษำ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังหนังสือที่อ้ำงแล้วนั้น  
   เพ่ือเป็นกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและท ำวิจัยเป็นกรณีศึกษำ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  กลุ่มเครือข่ำยละ ๑ 
โรงเรียน (ตำมรำยชื่อที่แนบ) ได้ตอบแบบส ำรวจออนไลน์ที่ลิงค์ https://forms.gle/h45kpXoTyatLVmdY8 
(กูเกิ้ลฟอร์ม)  หรือลิงค์แบบส ำรวจได้ท่ีหน้ำเว็บศูนย์สื่อ สพป.อด.๒ ที่ www.mrcud2.com ภำยในวันที่ 12 
กรกฎำคม ๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำรประชุมออนไลน์  ชี้แจงแนวทำงกำรใช้คู่มือนวัตกรรมฯ  
แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ในล ำดับ
ต่อไป   
   อนึ่งโรงเรียนบ้ำนดงเมือง (ดงเมืองวิทยำ) เป็นโรงเรียนที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมนี้ ไปแล้ว ซึ่งจะ
เป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนได้ศึกษำดูงำน และเป็นผู้ชี้แนะแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในโอกำสต่อไป   
    จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ            
 
 
                                 
                                                              (นำยศภุชัย   โถบ ำรุง) 
                                 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ 
กลุ่มงำนส่งเสรมิ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ     
โทร. ๐๔๒ ๓๓๔ ๕๗๕ ต่อ ๒๘, ๐๙๖ ๗๒๓ ๙๗๖๗ และ ๐๙๕ ๔๒๔ ๖๓๖๗ ศน.สรุิยนต์  อินทร์อุดม 
 



 
 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัยศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มเครือข่ายละ 1 โรงเรียน 

 
ที ่ อ าเภอ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โรงเรียน ต าบล 
1 กุมภวำปี เมืองกุมภวำ บ้ำนตูม ตูมใต้ 
2 กุมภวำปี แชแล บ้ำนเหล่ำหมำกบ้ำเชียงสม แชแล 
3 กุมภวำปี ท่ำลี่สีออ บ้ำนสีออสว่ำงรำษฎรส์ำมัคค ี สีออ 
4 กุมภวำปี เวียงค ำ บ้ำนนำแบก เวียงค ำ 
5 กุมภวำปี หนองหว้ำ บ้ำนกุดจิก หนองหว้ำ 
6 กุมภวำปี ห้วยเกิ้งปะโค บ้ำนโคกผักหวำนโนนรงสี ห้วยเกิ้ง 
7 กุมภวำปี เสอเพลอผำสุก บ้ำนนำดีสร้ำงบง นำดี 
8 กุมภวำปี เชียงแหว บ้ำนเชียงแหว เชียงแหว 
9 กุมภวำปี พันดอน อนุบำลกุมภวำปี พันดอน 
10 ศรีธำตุ โปร่งตำดทองก้ำวหน้ำ บ้ำนตำดรำษฎร์สมบูรณ์ ตำดทอง 
11 ศรีธำตุ จ ำปีศรีธำตุ ชุมชนจ ำปี จ ำปี 
12 ศรีธำตุ หัวนำค ำ ค ำค้อพิทยศึกษำ หัวนำค ำ 
13 ศรีธำตุ นำยูงนกเขียน บ้ำนโคกก่อง หนองนกเขียน 
14 โนนสะอำด โนนหนองโพธิ์ บ้ำนโนนทองค ำเจริญ หนองกุงศรี 
15 โนนสะอำด โนนโคกกลำง อนุบำลโนนสะอำด โนนสะอำด 
16 โนนสะอำด บุ่งแก้วทมนำงำม บ้ำนทมนำงำม ทมนำงำม 
17 วังสำมหมอ วังสำมหมอ1 สหรำษฎร์วิทยำนุสรณ์ วังสำมหมอ 
18 วังสำมหมอ วังสำมหมอ2 บ้ำนนำตำดนำโปร่ง บะยำว 
19 วังสำมหมอ วังสำมหมอ3 บ้ำนดงกลำง ผำสุก 
20 วังสำมหมอ วังสำมหมอ4 ดงง่ำมนำงำม ค ำโคกสูง 
21 หนองแสง หนองแสง1 บ้ำนหนองแสง หนองแสง 
22 หนองแสง หนองแสง2 บ้ำนแสงสว่ำง แสงสว่ำง 
23 ประจักษ์ศิลปำคม นำม่วง อนุบำลประจักษ์ศิลปำคม นำม่วง 
24 ประจักษ์ศิลปำคม สำมพำดอุ่มจำน บ้ำนโนนสมบูรณ์ ห้วยสำมพำด 
25 กุมภวำปี เมืองกุมภวำ บ้ำนดงเมือง(ดงเมืองวิทยำ) กุมภวำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


