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ตารางอบรมการสร้างหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book)ระหว่างวนัที่ 24  กรกฎาคม   ถึง  12  กนัยายน  2555  ณ   ศุนย์อบรมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา / กลุ่มงานสนบัสนุนและใหบ้ริการการจดัการเรียนรู้    สพป.อด.2 ด าเนินการอบรม 

 

วนั 09.00 - 09.30 น. 09.30 -10.30 น. 

พกั
ยอ่
ย 

10.45 - 12.00 น. 

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

นั 

13.00 - 14.30 น. 

พกั
ยอ่
ย 

14.45 - 16.30 น. 

วนั
แรก 

เปิดการอบรม ติดตั้ง Software สร้าง E-Book ดว้ย การปรับเปล่ียน ไฟล ์Office การปรับเปล่ียน ไฟล ์Office 

(รอง .ผอ.สพป. / เพื่อ E-Book Software ท่ีคอมพิวเตอร์ ใหเ้ป็น E-Book ใหเ้ป็น E-Book 

ผอ.ร.ร.ศูนยอ์บรม ออกแบบ E-Book ทุกเคร่ืองมีอยูแ่ลว้ การ Link ขอ้มูล การ Link ขอ้มูล 

/ศน.)     การตกแต่งเพ่ิมเต่ิม การตกแต่งเพ่ิมเต่ิม (ต่อ) 

          

วนัท่ี
สอง 

          

การสร้าง E- Book ดว้ย Software 
การสร้าง E- Book ดว้ย 

Software  การปรับแต่ง E-Book การ Upload  E-Book 

ตระกลู Flash (*.swf)  ตระกลู Flash  (*.swf) (ต่อ) การปรับแต่งภาพ Online……. 

      การปรับแต่งเสียง การพฒันา E-Book  

        การประกวด E - Book 

          

วทิยากร /  ด าเนินการอบรม  โดย  ศึกษานิเทศก ์กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา สพป.อด.2 และตวัแทนครู ICT กลุ่ม 

หมายเหตุ     ตารางการอบรมอาจเปล่ียนแปลง ยดืหยุน่ ไดต้ามความเหมาะสม 
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ภ า ค ผ น ว ก   ข 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 บา้นค าจวง วงัสามหมอ 3. นายนิรุตร์         นารัตน์โท กลว้ยไมต้ระกลูชา้ง ไม่จ ากดัชั้น PDF 60.00 ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหาค าช้ีแจง,สารบญั,เลข
หนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

2 บา้นหนองกงุทบัมา้ วงัสามหมอ 1. นายระววีฒัน์  ร่มวาปี ไผสี่ทองและไผกิ่มซุง ไม่จ ากดัชั้น PDF 55.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหาอีก,สารบญั,เลขหนา้,
แบบฝึก,อา้งอิง 

3 บา้นโนนสูง จ าปีศรีธาต ุ นายชาตรี  ป้องชาลี การขยายพนัธ์ุพืช ไม่จ ากดัชั้น PDF 73.33 ผา่น 
เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

4 บา้นหนองนกเขียน นายงูนกเขียน 
นายพนัธ์ุพญา   
วฒันากลาง  

พืชผกัผลไมไ้ทย ไม่จ ากดัชั้น PDF 50.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตตอ้งเพ่ิมเน้ือหาอีก 

5 บา้นท่ายม หนองแสง 2. นางสาวพรนิภา  ทองลว้น ผกัผลไม ้ ป.5 PDF 63.33 ผา่น เพ่ิมเน้ือหา 

6 
บา้นน ้ าเท่ียงลานเต
หนองเมก็ 

สามพาดอุ่มจาน นางสาวอรวรรณ ศรีวงษา ผลไมน้านาชนิด ป. 6 PDF 65.00 ผา่น เพ่ิมภาพ, เลขหนา้,แบบฝึก, อา้งอิง 

7 
บา้นทองอินทร์สวน
มอญ 

เสอเพลอผาสุก นายเศวต  วงษห์วงษส์า 
ขา้วโพดหวานบา้นทอง
อินทร์ 

ไม่จ ากดัชั้น InDesign 73.33 ผา่น 
เพ่ิมภาพประกอบ,แบบทดสอบ, 
อา้งอิง 

8 บา้นกดุยาง ท่าล่ีสีออ นางอมรฉว ี วบูิลยก์ลุ ผกัสวนครัว ไม่จ ากดัชั้น PDF 68.33 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก, อา้งอิง
,เปล่ียนสีพ้ืน 

9 
ครู ICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

วงัสามหมอ 4. นายปรีชา  ขวญับาง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ไม่จ ากดัชั้น PDF 55.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหาอีก,สารบญั,เลขหนา้,แบบ
ฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(ต่อ) 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

10 บา้นโคกนอ้ย จ าปีศรีธาต ุ
นายพรอนนัต ์
  ผา่นส าแดง 

การใชง้านAdobe 
Photoshop CS3 

ป.5 PDF 80 ผา่น เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

11 กมลาลกัษณ์ จ าปีศรีธาต ุ นางสาวปรียานุช ดอนมหาเทา เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.1 PDF 66.67 ผา่น เพ่ิมค าน า,เลขหนา้,แบบฝึก 

12 
ครูICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

นายงูนกเขียน นางสาวสุภาพ  พรมมาวนิ อินเทอรืเน็ต ม. 1 PDF 76.67 ผา่น 
เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,รูปภาพ,แบบฝึก
,อา้งอิง 

13 บา้นหนองประเสริฐ หนองแสง 1. 
นางกนกวรรณ   
แกว้ชารุณ 

การใชโ้ปรแกรม
น าเสนอ 

ม.2 PDF 91.67 ผา่น   

14 บา้นโคกศรีหว้ยยาง หนองแสง 2. นางวงเดือน  หาญณรงค ์ ประวติัคอมพิวเตอร์ ป.4 PDF 66.67 ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา, รูปภาพ,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

15 ชุมชนทมป่าข่า 
บุ่งแกว้ทม 
นางาม 

นายภูมินทร์  ภูธนกานต ์ เร่ิม MS PPT 2007 ไม่จ ากดัชั้น PDF 66.67 ผา่น เพ่ิมสารับญั,เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

16 บา้นคอ้นอ้ย 
บุ่งแกว้ทม 
นางาม 

นายจตุรงค ์ จิโน 
สร้างขอ้ความเหลก็ฉลุ
ดว้ยPhotoshopCS3 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 51.67 ไม่ผา่น เป็นเพียงใบความรู้ไม่ครบอง๕ประกอบ 

17 ชุมชนบา้นบุ่งแกว้ 
บุ่งแกว้ทม 
นางาม 

นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ 
องคป์ระกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 50 ไม่ผา่น เพ่ิมเน้ือหา,สารบญั,เลขหนา้,รูปภาพ 

18 
บา้นโคกกลางหนอง
แวงใหญ่ 

โนนสะอาด
โคกกลาง 

นายเกรียงศกัด์ิ  
 ป้องสุพรรณ 

ซอฟทแ์วร์และการ
เลือกใช ้

ม.1 PDF 60 ผา่น   
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(ต่อ) 

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

19 หว้ยแสงอรุณวทิยา 
โนนสะอาด
หนองโพธ์ิ 

นางสาวคมดาว  
 พทุธโคตร 

งานจกัรสานไม่ไผ ่ ไม่จ ากดั InDesign 53.33 ไม่ผา่น 
เพ่ิมปก,ค าช้ีแจง,สารบญั,เลขหนา้,
แบบฝึก,อา้งอิง 

20 บา้นค าโคกสูง วงัสามหมอ 4. นางทิพยสุ์ดา  ธรรมอาดูล อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีรู้จกั ไม่จ ากดัชั้น PDF 55 ไม่ผา่น ตอ้งเพ่ิมเน้ือหาอีก,แบบฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

 

 

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟทแ์ว

ร์ 
คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 ชุมชนจ าปี จ าปีศรีธาต ุ นางรุ่งนภา  ค ากอง ระบบจ านวน ม.1 PDF 85.00 ผา่น ควรมีรูปภาพประกอบดว้ย 

2 บา้นโคกศรี จ าปีศรีธาต ุ
นางสาวปรียาภรณ์  
 ดอนจนัทร์โคตร 

แบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ 

ป.1 PDF 83.33 ผา่น ปรับปรุงตกแต่งรูป 

3 
บา้นตาดราษฎร์
สมบูรณ์ 

โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นายประเสริฐ  
 แกว้ศิริ 

รูปเรขาคณิต ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตยงัไม่สมบูรณ์ 

4 
บา้นเสาเลา้ผกัชี 
ศรีสวสัด์ิ 

โนนสะอาด
หนองโพธ์ิ 

นายนภดล  ช่ืนใจ รายไดต้ามวถีิไทย ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตยงัไม่สมบูรณ์ 

5 บา้นหนองกวาง ท่าล่ีสีออ 
นางวรรณวมิล  
 ค าวฒัน์ 

แบบฝึกทกัษะการหาร ป.3 PDF 75.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมค าช้ีแจง,สารบญั,เลขหนา้,อา้งอิง
,ภาพประกอบ 

6 บา้นโนนมะข่า หนองหวา้ 
นางสาวคนึงนิจ  
จรูญวรรณ 

ตวัเลขไทย ป.1 InDesign 73.33 ผา่น เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

7 
บา้นหนองแวง 
โนนข้ีเหลก็ 

เสอเพลอผาสุก นางพงศธร  จรูญวรรณ แบบท่องสูตรคูณ ไม่จ ากดัชั้น InDesign 56.67 ไม่ผา่น ควรใส่รูปภาพ,โจทยก์ารคูณ,แบบฝึก 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 บา้นค ายาง วงัสามหมอ 3. 
นางพรณภา    
  วรรณพราหมณ์ 

Animal ป. 1 PDF 66.67 ผา่น เพ่ิมเน้ือหาอีก,สารบญั,เลขหนา้,อา้งอิง 

2 บา้นโคกศรี จ าปีศรีธาต ุ
นางสาวปรียาภรณ์   
ดอนจนัทร์โคตร 

การใช ้One Some any ป.6 InDesign 90.00 ผา่น รูปประกอบเส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

3 บา้นหว้ยผึ้ง 
โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นางสาวชรัญดา  กลุสุวรรณ ภาษาองักฤษปฐมวยั ปฐมวยั PDF 60.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้, แบบฝึก,อา้งอิง 

4 บา้นทบัไฮ หนองแสง 2. นางรุ่งฤดี  นาสมใจ Animal ไม่จ ากดั PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตตอ้งเพ่ิมเน้ือหา 

5 บา้นนาแบก เวยีงค า นางสาวพรศิริ  แสนสี 
การแต่งกายสมาชิก
อาเซียน 

ป.1 PDF 65.00 ผา่น   

6 บา้นหนองแดง ท่าล่ีสีออ นางสาววานิตย ์ ภูมิบุตร Presents Simpletense ป.6 PDF 70.00 ผา่น เพ่ิมภาพ, เลขหนา้ 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ 
คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 ค าไฮพิทยาคม วงัสามหมอ 3. 
นางสาวมะลิวลัย ์  
 วบูิลยก์ลุ 

ท่องเท่ียวทุ่งดอก
กระเจียว 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 50.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา,ค าน า, สารบญั,เลข
หนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

2 นานกชุมนาชุมพร วงัสามหมอ 2. นางสมควร  วฒิุสาร ส านวนไทย ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เป็นส่ือทดลองผลิตตอง้เพื่อ
เน้ือหา 

3 
บา้นโคกสวา่งดง
ง่ามนอ้ย 

วงัสามหมอ 2. นายค าไมล ์ พนมเขต สุภาษิตสอนใจ ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เป็นส่ือทดลองผลิตตอง้เพื่อ
เน้ือหา 

4 บา้นไทยสมพร วงัสามหมอ 1. 
นางสาวจนัทร์จิรา   
วงศศ์รีรักษา 

แมวไทย ไม่จ ากดัชั้น PDF 60.00 ผา่น 
ตอ้งเพ่ิมเน้ือหา,ค าน า,สารบญั
,เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

5 หนองไผพ่รเจริญ วงัสามหมอ 4. 
นายเศรษฐศกัด์ิ  
 วรรณทองสุก 

วนัวสิาขบูชา ไม่จ ากดัชั้น PDF 55.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา,ค าน า, แบบฝึกหดั, 
อา้งอิง, เลขหนา้ 

6 
ครูICT กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 

โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นางอุไร  พรมบุตร ขนมไทย ป.2 InDesign 56.67 ไม่ผา่น 
เพ่ิมค านา,สารบญั,เลขหนา้,
แบบฝึก,อา้งอิง 

7 บา้นโคกหนองแวง นายงูนกเขียน นางลดัดาศรี  ธนะสูตร เศรษฐกิจพอเพียง ไม่จ ากดัชั้น Doc 61.67 ผา่น 
เพ่ิมแบบฝึก,อา้งอิง
,ภาพประกอบ 

8 บา้นหนองกงุ นายงูนกเขียน นายปกรณ์  บุตรอินทร์ การท านา ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา,สารบญั,เลขหนา้,
แบบฝึก,อา้งอิง 

9 บา้นค าม่วง นายงูนกเขียน 
นางสาวสุดารัตน์ 
 คณะศึกษา 

อยูอ่ยา่งไรใหไ้กล
จากโรค 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 46.67 ไม่ผา่น 
เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,รูปภาพ,
แบบฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

10 บา้นสามเหล่ียม หนองแสง 1. 
นางสาวนฤมล   
จิตตะรัตน ์

แบบฝึกเสริมทกัษะ ป.3 PDF 65.00 ผา่น 
เป็นแบบฝึกเสริมทกัษะไม่ใช่
หนงัสือเรียน 

11 บา้นหนองบวั หนองแสง 2. 
นางสาวปิยะนุช   
บุญแซม 

ศพัทน่์ารู้ ไม่จ ากดั PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เป็นส่ือทดลองผลิตตอ้งเพ่ิม
เน้ือหา 

12 
อนุบาลประจกัษ์
ศิลปาคม 

นาม่วง 
นายสมพงษ ์ 
 กิตติธีระศานต ์

ส านวน สุภาษิต ค า
พงัเพย 

ม.3 PDF 73.33 ผา่น เพ่ิมแบบฝึก 

13 บา้นโนนแสวง นาม่วง นางสาวมุขดา  มีรัตน์ นิทานอีสป ไม่จ ากดัชั้น PDF 63.33 ผา่น  

14 บา้นสะอาดนามูล สามพาดอุ่มจาน 
*นางสาวพิชญวดี   
กลุมงกฏุ 

ลูกหมูสามตวั ไม่จ ากดั PDF 66.67 ผา่น เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก 

15 
บา้นกระเบ้ือง
โนนทิง 

บุ่งแกว้ทมนางาม 
นายขวญัชยั   
อรรถวภิานนท ์

เร่ืองกลว้ยๆ ไม่จ ากดั PDF 65.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

16 
ครูICT กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 

บุ่งแกว้ทมนางาม นางจงกล  ดาสุโพธ์ิ นิทานอีสป ไม่จ ากดั PDF 60.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

17 
บา้นค าเตา้แกว้ 
หินลาด 

โนนสะอาด 
โคกกลาง 

นางสาวจิราภรณ์ 
  เคนเหมาะ 

นิทานลูกหมูสามตวั ไม่จ ากดัชั้น InDesign 66.67 ผา่น 
เพ่ิมแบบทดสอบ,ภาพไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา,ตวัอกัษร
เลก็ไป 

18 อนุบาลโนนสะอาด 
โนนสะอาด 
โคกกลาง 

นางสาวจุฬารัตน์  
 อินทร์อุดม 

มาตราตวัสะกด 
 แม่ เกอว 

ป.1 PDF 61.67 ผา่น 
เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง
,ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ต่อ)  

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

19 บา้นหวัฝาย 
โนนสะอาด 
โคกกลาง 

นางวลิาวณัย ์ 
 สิริบุตรวงศ ์

มาตราตวัสะกด  
แม่ กน 

ป.2 PDF 60.00 ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา,เลขหนา้,แบบฝึก,
อา้งอิง,ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม 

20 บา้นหนองกงุ 
โนนสะอาด 
หนองโพธ์ิ 

นางมนนัยา  ดาสมกลุ แม่ ก. กา ป.1 PDF 73.33 ผา่น 
เพ่ิมแบบฝึก, แต่งรูปภาพให้
เหมาะสม 

21 บา้นบุ่งหมากลาน หว้ยเก้ิงปะโค นางชาญ   ศิริชนม ์ กระต่ายกบัเต่า ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เป็นส่ือทดลองผลิตไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

22 บา้นเก้ิงนอ้ย หว้ยเก้ิงปะโค 
นางสุภาภรณ์   
อินทร์อุดม 

รักษศิ์ลป์ ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
เป็นส่ือทดลองผลิตไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

23 บา้นสวรรคร์าษฎร์ ท่าล่ีสีออ นางสุกญัญา  ศรีเสาวงษ ์ ส านวนไทย ไม่จ ากดัชั้น PDF 76.67 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก, อา้งอิง 

24 บา้นพนัดอน พนัดอน นายสงัคม  ศรีพนัดอน การประสมค า ไม่จ ากดัชั้น PDF 51.67 ไม่ผา่น 
ไม่ใช่ E-book เป็นแบบฝึก ไม่
ครบองคป์ระกอบ 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 ดานใหญ่พิทยาคาร วงัสามหมอ 3. 
นางสาวรัตนกร 
  วรรณพราหมณ์ 

ระบบสุริยะจกัรวาล ไม่จ ากดัชั้น PDF 60.00 ผา่น 
เพ่ิมค าน า, สารบญั,เลขหนา้ 
,แบบฝึก,อา้งอิง 

2 บา้นนาแก วงัสามหมอ 2. นายอานนท ์ ทองหล่อ การแบ่งชนิดสตัว ์ ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น 
ส่ือทดลองผลิต,ยงัไม่ครบ
องคป์ระกอบ 

3 บา้นโคกเลา้ วงัสามหมอ 2. 
นายปัณณฑตั  
 พรหมกลุ 

การด ารงชีวติของพืช ป.4 PDF 63.33 ผา่น เพ่ิมค าน า, แบบฝึกหดั, อา้งอิง 

4 
ตวัแทนครู ICT กลุ่ม
เครือข่าย 

วงัสามหมอ 2. นายพิเชียร  ต าทอง สตัว ์ ไม่จ ากดัชั้น PDF 58.33 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา,ค าน า,สารบญั,เลข
หนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

5 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1. 
นายอวรุิทธ์   
วรรณโนมยั 

ระบบยอ่ยอาหาร ไม่จ ากดัชั้น PDF 58.33 ไม่ผา่น เน้ือหามีนอ้ยไป, ไม่เหมาะสม 

6 บา้นค าโคกสูง วงัสามหมอ 4. 
นางสาวชญานนัทน ์
ขนัธะชยั 

ไดโนเสาร์กินเน้ือ ไม่จ ากดัชั้น PDF 60.00 ผา่น 
เพ่ิมค าน า, แบบฝึกหดั, อา้งอิง, 
เลขหนา้ 

7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วงัสามหมอ 4. 
นางประนอม  
 รามะโคตร 

พฤติกรรมสตัว ์ ม.2 PDF 61.67 ผา่น 
ยงัไม่ครบองคป์ระกอบ,เน้ือหา
นอ้ยไป 

8 บา้นหนองหญา้ไซ วงัสามหมอ 4. นายวศิรุต  เหล่ามาลา Cell ม.1 PDF 43.33 ไม่ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหา, แบบฝึกหดั, อา้งอิง, 
 เลขหนา้ 

9 บา้นหนองหญา้ไซ วงัสามหมอ 4. นายพรชยั  ชนะสะแบง สตัวกิ์นเน้ือ ไม่จ ากดัชั้น PDF 65.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้, แบบฝึก, อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

10 อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ นายณรงค ์ โสภิณ ทรัพยากรธรรมชาติ ป.6 PDF 63.33 ผา่น 
เพ่ิมแบบฝึก,ภาพ, ปรับพ้ืนหลงัใหอ่้าน
ง่าย 

11 บา้นกดุนาคอ้ 
โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นายสิทธิกานต ์ 
 ศรีบุญเรือง 

อาหารหลกั 5 หมู่ ไม่จ ากดัชั้น PDF 60.00 ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหามากข้ึน,ค าน า,สารบญัเลข
หนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

12 บา้นโนนอ านวย หวันาค า นางสาวมะลิวนั  สมศรี ระบบนิเวศ ป.6 PDF 70.00 ผา่น 
เพ่ิมสารบญั,เลขหนา้,อา้งอิง
,ภาพประกอบ 

13 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1. นางสุกานดา  กองเพชร ป.ปลาน่ารู้ ป.4 PDF 61.67 ผา่น 
เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง,เน้ือหา
น่าจะยากไปส าหรับ ป.2 

14 บา้นท่ายม หนองแสง 2. นางฉนัทนา  มาเนตร 
การเจริญเติบโตของ
มนุษย ์

ป.6 PDF 65.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้, แบบฝึก, อา้งอิง 

15 บา้นโนนทรายฟอง นาม่วง นายโกศล  สุขศรี โลกของสตัว ์ ป.3 PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตยงัไม่สมบูรณ์ 
16 บา้นกดุขนวน บุ่งแกว้ทมนางาม นายอคัรพล  อ่อนสนัสี ภาวะโลกร้อน ไม่จ ากดั PDF 71.67 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้, แบบฝึก, อา้งอิง 

17 
บา้นกระเบ้ือง
โนนทิง 

บุ่งแกว้ทมนางาม 
นายขวญัชยั  
 อรรถวภิานนท ์

สมุนไพรไทย ไม่จ ากดั PDF 75.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,สารบญั,แบบฝึก 

18 พนัธกิจศึกษา 
โนนสะอาด 
โคกกลาง 

นางสาวเบญจพร  บุญชู เมฆ ไม่จ ากดัชั้น PDF 56.67 ไม่ผา่น 
เน้ือหามีนอ้ยไป,เพ่ิมค าน า,สารบญั, 
เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ต่อ) 

 

 

 

 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

19 บา้นนาเหล่า 
โนนสะอาด 
หนองโพธ์ิ 

นางนิยาภรณ์  
 พฤกษสิ์ทธ์ิ 

สตัวมี์กระดูกสนัหลงั ไม่จ ากดั PDF 
66.67 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,เน้ือหา 

20 
บา้นโคกผกัหวาน
โนนรังษี 

หว้ยเก้ิงปะโค 
นางสาวอินทิรา  
 เศษอ่อน 

ผกักินใบ ไม่จ ากดัชั้น PDF 
80.00 ผา่น เพ่ิมเน้ือหา, แบบฝึก 

21 
บา้นสีออสวา่ง
ราษฎร์สามคัคี 

ท่าล่ีสีออ 
นางสาวเพญ็โฉม   
ณ  นครพนม โลกและดาราศาสตร์ ม.3 PDF 

66.67 ผา่น 
เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก, อา้งอิง 

22 บา้นหนองแวง หนองหวา้ นายอรทยั   แกว้พนา สมบติัของน ้ า ป.3 InDesign 68.33 ผา่น เพ่ิมเน้ือหา,แบบฝึก,อา้งอิง 

23 บา้นหนองแวง หนองหวา้ นายอรทยั   แกว้พนา 
อาหารและสารอาหาร ไม่จ ากดัชั้น PDF 90.00 ผา่น 

ควรระบุชั้นท่ีเรียนจะง่ายกวา่,เน้ือหา
ยากไป 

24 บา้นสวนหม่อน เชียงแหว นายนิตินยั  พีระวธัน์กลุ สตัวโ์ลกน่ารัก 
ป.2 PDF 50 ไม่ผา่น 

เป็นส่ือทดลองผลิตตอ้งเพ่ิมเน้ือหา,
แบบฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 บา้นกอก จ าปีศรีธาต ุ นางสุดารัตน ์ ศรีอุดม ระบ า ร า ฟ้อน เซ้ิง 
ไม่จ ากดั
ชั้น 

PDF 61.67 ผา่น 
เพ่ิมค าช้ีแจง,สารบญั,เลขหนา้,แบบ
ฝึก,อา้งอิง 

2 บา้นค าเจริญ พนัดอน นางสาวฉนัทนา  มูลตรี การพิมพภ์าพ ป.2 PDF 75.00 ผา่น   

 

หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ 3. 
นางสาวยภุารัตน์  
เช่ียวชาญ 

โรคมือเทา้ปาก 
ไม่จ ากดั
ชั้น 

PDF 70.00 ผา่น   

2 บา้นค าบอน หวันาค า นางสาวจิดาภา  ขนุทา ประโยชนข์องผกั ป.5 PDF 50.00 ไม่ผา่น 
เพ่ิมภาพ,สารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

3 หว้ยแสงอรุณวทิยา 
โนนสะอาดหนอง
โพธ์ิ 

นางสาวคมดาว  
 พทุธโคตร 

สมุนไพรใกลบ้า้น ไม่จ ากดั PDF 70.00 ผา่น 
เพ่ิมแบบฝึก,ลดพ้ืนหลงัเพราะโหลด
ยาก 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ สังศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 ผาสุกประชานุกลู วงัสามหมอ 3. นายนารินทร์    บรรเทา กลุ่มประเทศอาเซียน ไม่จ ากดัชั้น PDF 61.67  ผา่น 
เพ่ิมค าน า,สารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

2 นานกชุมนาชุมพร วงัสามหมอ 2. 
นายชยัวฒัน์   
จิระประภา 

สงัคมศึกษา ไม่จ ากดัชั้น PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตตอง้เพ่ือเน้ือหา 

3 บา้นดงง่ามนางาม วงัสามหมอ 4. นายฉตัฐวฒิุ  อ่ิมชมช่ืน 
AEC เตรียมพร้อมสู่
อาเซียน 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 66.67 ผา่น เพ่ิมค  าน า, แบบฝึกหดั, อา้งอิง, เลขหนา้ 

4 บา้นหว้ยวงัปลา จ าปีศรีธาต ุ นางเอริกา  นอ้ยนิล 
สถานท่ีท่องเท่ียวใน   
จ.อุดร 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 70.00 ผา่น เพ่ิมค าน า,ค าช้ีแจง,เลขหนา้,แบบฝึก 

5 บา้นสามขา 
โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นายสาคร  ทิพนสั แหล่งท่องเท่ียวใน จ.อุดร ไม่จ ากดัชั้น PDF 65.00 ผา่น 
เพ่ิมค านา,สารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

6 บา้นสมดี 
โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นางนวลละออง   
พนัธุระศรี 

ดอกไมป้ระจ าชาติแห่ง
อาเซียน 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 63.33 ผา่น 
เพ่ิมเน้ือหามากข้ึน,ค าน า,สารบญั
เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

7 
ครูICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

โปร่งตาดทอง
กา้วหนา้ 

นางอุไร  พรมบุตร แหล่งท่องเท่ียวใน จ.อุดร ไม่จ ากดัชั้น PDF 65.00 ผา่น 
เพ่ิมค านา,สารบญั,เลขหนา้,แบบฝึก
,อา้งอิง 

8 ค าเมยวทิยาคม หวันาค า 
นางรัชนิดา  
 ประสมทรัพย ์

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่จ ากดั PDF 70.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,อา้งอิง,ภาพประกอบ 

9 ค ากงุประชานุกลู หวันาค า 
นายนพรัตน ์ 
 บุตตะแสน 

วถีืไทย ไม่จ ากดั PDF 0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตยงัไม่สมบูรณ์ 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ สังศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (ต่อ) 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟทแ์
วร์ 

คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

10 ค าคอ้พิทยาคาร หวันาค า 
นางมงคลรัตน ์
  ตระกลูสม 

พทุธประวติั ป.5 PDF 
0.00 ไม่ผา่น เป็นส่ือทดลองผลิตยงัไม่สมบูรณ์ 

11 
ครูICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

นายงูนกเขียน 
นางสาวสุภาพ  
 พรมมาวนิ ประวติัภูไทนายงู 

ไม่จ ากดัชั้น 
InDesig

n 36.00 ผา่น ขนาดการน าเสนอส่ือลน้จอ, อ่านยาก 

12 บา้นโคกสวา่ง หนองแสง 1. 
นางสาวเพญ็ยาภรณ์  
 อุดชาชน 

สตัวป่์าหายาก ม.3 PDF 61.67 ผา่น   
13 บา้นหนองแสง หนองแสง 1. นางสาวเรไร  บาวขนัธ ์ อาเซียน ม.1 PDF 68.33 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

14 บา้นโนนแสวง นาม่วง นางสาวมุขดา  มีรัตน์ HELLO อาเซียน ไม่จ ากดัชั้น PDF 
80.00 ผา่น 

เพ่ิมแบบฝึก,ควรแยกเน้ือหาเป็น
ตอนๆ 

15 บา้นเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน นายพิจิตร  บ ารุงภกัดี หตัถกรรมพ้ืนบา้น ไม่จ ากดั PDF 71.67 ผา่น 
ควรใส่แบบฝึกหดั,เพ่ิมขนาดภาพและ
ตวัอกัษร 

16 
ครูICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

สามพาดอุ่มจาน 
นางสาวศิริพร  
 ปานกลาง 

สถานท่ีท่องเทียว
อุดรธานี 

ไม่จ ากดั 
PDF 65.00 ผา่น 

เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง,ตวัอกัษรใหญ่
ข้ึน 

17 บา้นคอ้นอ้ย บุ่งแกว้ทมนางาม นายจตุรงค ์ จิโน ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ไม่จ ากดั PDF 71.66 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,ค าช้ีแจง,แบบฝึก,อา้งอิง 

18 บา้นกดุขนวน บุ่งแกว้ทมนางาม นายอคัรพล  อ่อนสนัสี ประชาคมอาเซียน ไม่จ ากดั 
InDesig

n 
75.00 ผา่น เพ่ิมรูปภาพและแบบฝึก 

19 บา้นหนองโก บุ่งแกว้ทมนางาม นายพนากร  มาวเิศษ ASEAN ไม่จ ากดั PDF 65.00 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก 

20 
บา้นโคกกลาง
หนองแวงใหญ่ 

โนนสะอาดโคก
กลาง 

นางสาวธญัชนก  
 เครือน ้ าค  า 

ธงประชาติอาเซียน ไม่จ ากดัชั้น PDF 63.33 ผา่น เพ่ิมเน้ือหา,สาบญั,เลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ สังศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (ต่อ) 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น 
ซอฟท ์
แวร์ 

คะแนนร้อย
ละ 

ผลการ
ประเมิน 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

21 
บา้นโนนหยาดน ้ า
เกล้ียง 

โนนสะอาดโคก
กลาง 

นายวษิุวตั  ใจตรง 
แหล่งท่องเท่ียวใน
อุดร 

ม.2 
PDF 

60.00 ผา่น 
เพ่ิมค าน า,สารบญั,เลขหนา้,เน้ือหาอีก 

22 
ครูICT กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

โนนสะอาด 
หนองโพธ์ิ 

นายสุรชยั  ไผต่ง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่จ ากดั 
InDesign 60.00 ผา่น เพ่ิมค าช้ีแจง,เลขหนา้,แบบฝึก 

23 
บา้นสีออสวา่งราษฎร์
สามคัคี 

ท่าล่ีสีออ นางกรุณา  ทองใบใหญ่ 
ประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ไม่จ ากดัชั้น PDF 70.00 ผา่น 
เพ่ิมภาพ 

24 
บา้นทองอินทร์สวน
มอญ 

เสอเพลอผาสุก 
นายพรหมลิขิต ผิว
หนองอุ่น 

วนัออกพรรษา ไม่จ ากดัชั้น 
InDesign 

61.67 ผา่น 
ภาพกบัตวัอกัษรกลมกลืนกนัอ่านยาก
,เพ่ิมแบบฝึก,อา้งอิง 

25 
บา้นทองอินทร์สวน
มอญ 

เสอเพลอผาสุก 
นายพรหมลิขิต ผิว
หนองอุ่น 

ก าเนิดอาเซียน ไม่จ ากดัชั้น 
InDesign 

63.33 ผา่น เพ่ิมเลขหนา้,แบบฝึก,อา้งอิง 

26 บา้นโนนจ าปา เมืองกมุภวา นายนิรันดร์  ห่มสิงห์ 
วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ป.5 
InDesign 95 ผา่น 

เพ่ิมเช่ือมสารบญั-หนา้,ภาพสีพ้ืนกบั
ตวัอกัษรกลมกลืนอ่านยาก 
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ ปฐมวัย 

ท่ี โรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

ช่ือ - สุกล ช่ือส่ือท่ีผลิต ระดบัชั้น ซอฟทแ์วร์ คะแนน
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1 บา้นสวรรคร์าษฎร์ ท่าล่ีสีออ นางสุกญัญา  ศรีเสาวงษ ์ การละเล่นของเด็กไทย ปฐมวยั InDesign 75.00 ผา่น 
น่าจะเป็นคู่มือครูนะเพราะเด็ก
ปฐมวยัยงัอ่านไม่ได ้

2 บา้นท่าสงั หนองหวา้ นางจิรา  ฟัน โอเยน่ แผนการสอน ปฐมวยั PDF 0.00 ไม่ผา่น ยงัไม่สมบูรณ์ 
3 บา้นผือ พนัดอน นางพิมพร  ปฏิทานงั สตัวโ์ลกน่ารัก ปฐมวยั InDesign 75.00 ผา่น เพ่ิมแบบฝึก 

 

 


