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ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๑๔๓๓                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
                                                                           อุดรธานี  เขต  ๒    ต าบลกุมภวาปี                                      
                                                                           อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๑๐                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                  ๑๘       พฤษภาคม     ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอเชิญส่งตัวแทนครู ICT กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 

เรียน  ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน.........ทุกกลุ่มเครือข่าย..................................... 
 

    ด้วยกลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  จะอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แก่ครูผู้สอนใน
สังกัดโรงเรียนละ  ๑ คน    
    เพ่ือให้การจัดอบรมเป็นไปตรงกับความต้องการของครูผู้สอน ผู้จะน าไปใช้งานจริง และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒   จึงขอเชิญ
ตัวแทนครู  ICT กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการอบรม   ณ  ห้อง
ประชุมผาแดง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  ในวันศุกร์ที่  ๒๕  
พฤษภาคม   ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดด าเนินการ 

                                                            ขอแสดงความนับถือ            

 

                                                        (นายประกอบ  จันทรทิพย์ ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต  ๒ 

 

กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรยีนรู้ กลุม่เทคโนฯ    
โทร. ๐๙๐  – ๔๓๑๗๑๓๙  ศน.สรุิยนต์  อินทร์อุดม 
http://www.school.obec.go.th/superud2      
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ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๒๓๙๐                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                           อุดรธานี  เขต  ๒    ต าบลกุมภวาปี                                      
                                                                           อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๑๐
                                            

        ๑๘     กรกฎาคม      ๒๕๕๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่และขอความร่วมมือบุคลากร จัดอบรมการสร้างหนังสือ 
        อิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.....(ดังรายชื่อที่แนบ)..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ค าสั่ง สพป.อด.๒ ที่ ๒๓๙๐  / ๒๕๕๕  
                     ๒. ปฏิทินการอบรม 
     ๓. ตารางการอบรม             

    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะจัดอบรมการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕   โดยให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัดส่งครูที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพื้นฐาน (Beginner) เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 
๑ คน จัดอบรม รวม ๒ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น ๑  จุดอบรม ซึ่งมีก าหนดการ วันเวลา สถานที่ การ
อบรม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้
สถานที่ และบุคลากรโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรม และตัวแทนครู ICT กลุ่มเครือข่าย ได้ให้ความร่วมมือ
ด าเนินการอบรม ตามบทบาทหน้าที่ ตามค าสั่ง สพป.อด.๒ ที่ ๒๓๙๐   / ๒๕๕๕   ดังที่แนบมาพร้อมนี้ 
(ผู้ด าเนินการอบรมจะเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มไปให้บริการเอง) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการ                                                                                                                

ขอแสดงความนับถือ                                          

 

                                                         (นายรอง  ปัญสังกา) 
                                          รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏบิัตริาชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๙๐  – ๔๓๑๗๑๓๙  ศน.สรุิยนต์  อินทร์อุดม 
http://www.school.obec.go.th/superud2         
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ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๒๓๙๑                                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                                                                           อุดรธานี  เขต  ๒    ต าบลกุมภวาปี                                      
                                                                           อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๑๐ 

                                                               ๑๘      กรกฎาคม      ๒๕๕๕ 

เรื่อง   เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ปฏิทินการอบรม 
     ๒. ตารางการอบรม             

    ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะจัดอบรมการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕   โดยให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัดส่งครูที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพื้นฐาน (Beginner) เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 
๑ คน จัดอบรม รวม ๒ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น ๑  จุดอบรม ซึ่งมีก าหนดการ วันเวลา สถานที่ การ
อบรม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด  
(รวมโรงเรียนเอกชน) ได้ส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรม  โรงเรียนละ ๑ คน ตามวัน เวลา สถานที่  
ตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของการไปใช้งานจริงในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน และการขยายผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้อง
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book (ควรใช้ Office 2010) พร้อมปลั๊กไฟฟ้าไปด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการ 

                                                                                                                                              

ขอแสดงความนับถือ                                          

 

                                                        (นายรอง  ปัญสังกา) 
                                        รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๙๐  – ๔๓๑๗๑๓๙  ศน.สรุิยนต์  อินทร์อุดม 
http://www.school.obec.go.th/superud2 
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ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ 
ที่ ๒๘๙  / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  

 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จะด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕   โดยจะจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้โรงเรียนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โรงเรียน ๑ คน 
รวม ๒ กลุ่มเครือโรงเรียน จัดเป็น ๑  จุดอบรม   
    เพ่ือให้การด าเนินงานอบรมตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ตลอดจนได้รับความสะดวก สบายในการอบรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  
๒ จึงแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ : มีหน้าที่ให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการแก้ปัญหา การส่งเสริม สนับสนุนให้โครงการประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย บุคลากร ดังนี้ 
          ๑.๑  นายรอง     ปญัสังกา     รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒            ประธานกรรมการ       
          ๑.๒  ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์  รัตภูมี  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒     รองประธานกรรมการ 
          ๑.๓  นายบุญล้น     พิมพาที     รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒                    กรรมการ  
          ๑.๔  นายสมหมาย อุดชาชน  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการ   
          ๑.๕  นายชุมพล     พ่อลิละ        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                      กรรมการ 
          ๑.๖  นายสันต์       ต้นค าใบ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง               กรรมการ 
          ๑.๗  นายอุดม       ทองลือ        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ            กรรมการ 
          ๑.๘  นายภราดร    วงศ์ศรีเผือก ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส             กรรมการ     
          ๑.๙  นายสมพงษ์    อัยแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา                       กรรมการ   
          ๑.๑๐ นายนิยม       คลังแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทับกุงประชานุกูล                 กรรมการ 
          ๑.๑๑ นายวชิัย        ใจดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน             กรรมการ 
          ๑.๑๒ นายสุริยะ      ศรีสุโคตร     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว   กรรมการ 
          ๑.๑๓ นายพิชิต       ทิวาพัฒน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย             กรรมการ 
          ๑.๑๔ นายสมศักดิ์    มีชัย            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแชแล                   กรรมการ 
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          ๑.๑๕ นายส าเนียง   ศรีลุนช่าง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคี       กรรมการ 
          ๑.๑๖ นายศุภร       บุญราช      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  กรรมการ 
          ๑.๑๗ นายเรภพ      เชาวนิตย์    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี                    กรรมการ 
          ๑.๑๘ นายสุริยนต์   อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒                     เลขานุการ 
        ๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยความสะดวกประจ าศูนย์อบรม : มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ 
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการอบรม  ติดต่อประสานงานกับ สพป.อด. ๒ ประกอบด้วย
บุคลากร แยกเป็นรายศูนย์อบรม ดังนี้ 
        ๒.๑  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านดงกลาง(กลุ่มวังสามหมอ๓,วังสามหมอ ๒)  :  รับผิดชอบจัดเตรียม
สถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่รับประทาน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
           ๑) นายสันต์       ตน้ค าใบ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง                 ประธานกรรมการ    
           ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงกลาง  
          ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง มอบหมาย                                           กรรมการ   
          ๓) นายพิเชียร    ค าทอง    ครู โรงเรียนนานกชุมนาชุมพร (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)        เลขานุการ 
          ๔) นางสาวชมพูนุช โยธี     ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒.๒  ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ (กลุ่มวังสามหมอ๑, วังสามหมอ ๔)  :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
         ๑) นายอุดม   ทองลือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ       ประธานกรรมการ   
         ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ  
       ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ มอบหมาย                                    กรรมการ           
         ๓) นายปรีชา  ขวัญบาง   ครู โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ (ตัวแทนครู ICTกลุ่ม)            เลขานุการ  
         ๔) นายมกรธวัช แสนสง่า    ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า(ตัวแทนครู ICT กลุ่ม) ผู้ชวยเลขานุการ 
       ๒.๓  ศูนย์อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส (กลุ่มจ าปีศรีธาตุ,โปร่งตาดทองก้าวหน้า)  :  
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  
สถานที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี
ประกอบด้วย   
         ๑) นายภราดร  วงศ์ศรีเผือก  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส   ประธานกรรมการ   
         ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรังสิโยภาส    
            ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสิโยภาส  มอบหมาย                                                 กรรมการ 
         ๓) นายบัญชา   บุระพล  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส (ตัวแทนครู ICT ลุ่ม)          เลขานุการ 
         ๔) นางอุไร       พรมบุตร    ครู โรงเรียนบ้านสามขา (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)         ผู้ชวยเลขานุการ 
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        ๒.๔  ศูนย์อบรมโรงเรียนสามัคคีวิทยา(กลุ่มหัวนาค า,นายูงหนองนกเขียน) :  รบัผิดชอบจัดเตรียม
สถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่รับประทาน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
             ๑) นายสมพงษ์  อัยแก้ว      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา             ประธานกรรมการ     
             ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยา     
                ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา  มอบหมาย                                       กรรมการ    
             ๓) นางปริศนา  หอมสมบัติ   ครู โรงเรียนค าเมยวิทยาคม (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)    เลขานุการ 
             ๔) นางสาวสุภาพ พรมมาวิน  ครู โรงเรียนบ้านนายูง (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)    ผู้ชวยเลขานุการ  
        ๒.๕  ศูนย์อบรมโรงเรียนทับกุงประชานุกูล (กลุ่มหนองแสง๑, กลุ่มหนองแสง๒ ) :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
          ๑) นายนิยม      คลังแสง      ผู้อ านวยการโรงเรียนทับกุงประชานุกูล        ประธานกรรมการ      
          ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทับกุงประชานุกูล         
              ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนทับกุงประชานุกูล  มอบหมาย                                   กรรมการ 
          ๓) นางวนิดา   ทับทมิแสน ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)      เลขานุการ 
          ๔) นายพีระพงศ์  เทพรังสกฤษฎิ์  ครู โรงเรียนบ้านนาฝาย (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)       ผู้ชวยเลขานุการ 
        ๒.๖  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านอุ่มจาน (กลุ่มสามพาดอุ่มจาน, กลุ่มนาม่วง ) :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
            ๑) นายวิไล      ไชยดี      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน                     ประธานกรรมการ   
            ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุ่มจาน 
                ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน  มอบหมาย                                        กรรมการ    
            ๓) นางสาวศิริพร  ปานกลาง  ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)       เลขานุการ 
            ๔) นายศุภชัย   บ ารุงภักดี   ครู โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม (ตัวแทนครIูCT กลุ่ม)   ผู้ชวยเลขานุการ    
        ๒.๗  ศูนย์อบรมโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว (กลุ่มบุ่งแก้วทมนางาม,กลุ่มโนนโคกกลาง ) :  
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  
สถานที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี 
ประกอบด้วย   
           ๑) นายสุริยะ  ศรีสุโคตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว                ประธานกรรมการ   
           ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 
               ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว มอบหมาย                                     กรรมการ  
         ๓) นางจงกล   ดาสุโพธิ์    ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)           เลขานุการ 
        ๔)  นายสมพงษ์  บุญจิตร   ครู โรงเรียนบา้นตาดโตนไร่เดชา (ตัวแทนครIูCT กลุ่ม)       ผู้ชวยเลขานุการ 
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        ๒.๘  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านดงน้อย (กลุ่มห้วยเกิ้งปะโค,กลุ่มโนนหนองโพธิ์ ) :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
            ๑) นายพิชิต    ทิวาพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย                     ประธานกรรมการ   
            ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงน้อย  
               ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย มอบหมาย                                             กรรมการ 
            ๓) นายเสมือน  ตะนัยศรี   ครู โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)       เลขานุการ 
            ๔)  นายสุรชัย   ไผ่ตง    ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง     (ตัวแทนครูICT กลุ่ม)     ผู้ชวยเลขานุการ 
       ๒.๙  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง (กลุ่มแชแล,กลุ่มเวียงค า ) :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
            ๑) นายสมศักดิ์  มีชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง         ประธานกรรมการ   
            ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 
                ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง    มอบหมาย                        กรรมการ    
            ๓) นายสมยศ  นันทสชุา  ครู โรงเรียนบ้านบา้นเหล่าแชแลหนองแวง (ตัวแทนครู ICT กลุม่)         เลขานุการ 
           ๔)  นางมะลิวัลย์ ดอกค า   ครู โรงเรียนบ้านค าไผ่   (ตัวแทนครIูCT กลุ่ม)        ผู้ชวยเลขานุการ   
         ๒.๑๐  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี (กลุ่มท่าลี่ออ,กลุ่มหนองหว้า ) :  
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  
สถานที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมีประกอบด้วย  
             ๑) นายส าเนียง ศรีลุนช่าง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นสีออสว่างราษฎรส์ามัคคี      ประธานกรรมการ   
             ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี   
                 ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี    มอบหมาย                  กรรมการ    
             ๓) นายวัฒนพงศ์  พฤกษาสิทธิ์  ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวา (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)   เลขานุการ 
            ๔)  นายพายุ  ชัยค าภา   ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ (ตัวแทนครูICT กลุ่ม) ผู้ชวยเลขานุการ 
        ๒.๑๑  ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ (กลุ่มเสอเพลอผาสุก,กลุ่มเชียงแหว ) :  
รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  
สถานที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
            ๑) นายศุภร   บุญราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ        ประธานกรรมการ   
            ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 
               ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ        มอบหมาย                      กรรมการ  
           ๓) นายสันธาน  สาลจีนัทร์    ครู โรงเรียนบ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)       เลขานุการ 
          ๔)  นายไพฑูรย์ อุดชาชน ครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว (ตัวแทนครูICT กลุ่ม)        ผู้ชวยเลขานุการ 
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๒.๑๒  ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี (กลุ่มเมืองกุมภวาป์,กลุ่มพันดอน) :  รับผิดชอบ
จัดเตรียมสถานที่อบรม  โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน  สถานที่
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่พึงมี ประกอบด้วย 
                   ๑) นายเรภพ     เชาวนิตย์      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี    ประธานกรรมการ      
              ๒) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
                 ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี มอบหมาย                                     กรรมการ 
              ๓) นายอนันต์    จันทะรี    ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี (ตัวแทนครู ICT กลุ่ม)      เลขานุการ 
              ๔)  นายจัตุพล    นาคง  ครู โรงเรียนบ้านท่าเปลือย   (ตัวแทนครูICT กลุ่ม)    ผู้ชวยเลขานุการ   
        ๓. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการอบรม :  มีหน้าที่ด าเนินการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการอบรมในเบื้องต้น รวมทั้ง การ
ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน ณ ศูนย์อบรม  ประกอบด้วย 
           ๓.๑  นายรอง   ปัญสังกา        รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี  เขต ๒         ประธานกรรมการ 
           ๓.๒  นายสุริยนต์    อินทร์อุดม      ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี  เขต ๒   รองประธานกรรมการ        
           ๓.๓  ตัวแทนครู ICT กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ละ ๑  คน                                      กรรมการ     
           ๓.๔  นายบรรพต    พระยาลอ       ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒              เลขานุการ    
           ๓.๕  นายปรีดา      พงษ์วุฒินันท์    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี  เขต ๒         ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน : มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณการอบรมเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ประกอบด้วย 
            ๔.๑  นายพรศักดิ์   สุนทรพิช  เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๘  หัวหน้า 
            ๔.๒  นายบรรพต    พระยาลอ   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี  เขต ๒             ผู้ช่วย      
            ๔.๓  นายสุริยนต์  อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี  เขต ๒             ผู้ช่วย 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานตามโครงการฯ  อย่า
ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

      สั่ง   ณ  วันที่  ๑๘   กรกฎาคม     พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                                      
 

                                                      (นายรอง  ปัญสังกา) 
                                        รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒ 
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ปฏิทนิการอบรมสร้างหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา..กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มนิเทศฯกลุ่มงานสนบัสนุนและใหบ้ริการการจดัการเรียนรู้........กลุ่มเทคโนฯ 

จุด
อบรมท่ี 

วนั/เดือน/ปี 
อบรม 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
คน 

สถานท่ีอบรม 

1 24-25 ก.ค. 55 
วงัสามหมอ 3 9 10 โรงเรียนบา้นดงกลาง 

วงัสามหมอ 2 6 7 อ.วงัสามหมอ 

2 26-27 ก.ค. 55 
วงัสามหมอ 1 6 7 โรงเรียนอนุบาลวงัสามหมอ 

วงัสามหมอ 4 7 8 อ.วงัสามหมอ 

3 30-31 ก.ค. 55 
จ าปีศรีธาต ุ 11 12 วทิยาลยัเทคโนโลยรัีงสิโยภาส 

โปร่งตาดทองกา้วหนา้ 8 9 อ.ศรีธาต ุ

4 14-15 ส.ค. 55 
นายงูหนองนกเขียน 8 9 โรงเรียนสามคัคีวทิยา 

หวันาค า 8 9 อ.ศรีธาต ุ

5 16-17 ส.ค. 55 
หนองแสง 1 9 10 โรงเรียนทบักงุประชานุกลู 

หนองแสง 2 8 9 อ.หนองแสง 

6 21-22 ส.ค. 55 
นาม่วง 8 9 โรงเรียนบา้นอุ่มจาน 

สามพาดอุ่มจาน 8 9 อ.ประจกัษศิ์ลปาคม 

7 23-24 ส.ค. 55 
บุ่งแกว้ทมนางาม 11 12 โรงเรียนชุมชนบา้นบุ่งแกว้ 

โนนโคกกลาง 11 12 อ.โนนสะอาด 

8 28-29 ส.ค. 55 
โนนหนองโพธ์ิ 11 12 โรงเรียนบา้นดงนอ้ย 

หว้ยเก้ิงปะโค 8 9 อ.กมุภวาปี 

9 30-31 ส.ค. 55 
แชแล 6 7 โรงเรียนบา้นเหล่าแชแลหนองแวง 

เวยีงค า 8 9 อ.กมุภวาปี 

10 4-5 ก.ย. 55 
ท่าล่ีสีออ 10 11 โรงเรียนบา้นสีออสวา่งราษฎร์สามคัคี 

หนองหวา้ 7 8 อ.กมุภวาปี 

11 6 -7 ก.ย. 55 
เสอเพลอผาสุก 9 10 โรงเรียนบา้นสงเปลือยดงสามสิบ 

เชียงแหว 6 7 อ.กมุภวาปี 

12 11-12 ก.ย. 55 
พนัดอน 9 10 โรงเรียนอนุบาลกมุภวาปี 

เมืองกมุภวาปี 13 14 อ.กมุภวาปี 
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ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๓๔๔๒                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
                                                                            อุดรธานี  เขต  ๒    ต าบลกุมภวาปี                                      
                                                                            อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๑๐  

                                                              ๑๘       กันยายน         ๒๕๕๕ 

เรื่อง   การส่งผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เกณฑ์การพิจาณาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ตามท่ี กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ  จุดอบรมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๒๔  กรกฎาคม 
ถึง ๑๒  กันยายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

      เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลงานและส่งมอบวุฒิบัตรการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้ารับการอบรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงแจ้งให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ส่งผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซด์ศูนย์สื่อ สพป.อด.
๒ URL : www. mrcud2.com  อย่างน้อยคนละ ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณาให้คะแนน ดังที่แนบมาพร้อมนี้ ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคะแนนสูงสุดรียงจากมากไปหา
น้อย ๒๐  สื่อแรกจะพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ตามความเหมาะสม 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                               
                                                       ขอแสดงความนับถือ                                          

 

      (นายรอง  ปัญสังกา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุดรธานี เขต ๒  ปฏิบัตริาชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๙๐  – ๔๓๑๗๑๓๙  ศน.สรุิยนต์  อินทร์อุดม 
http://www.school.obec.go.th/superud2    

http://www.school.obec.go.th/superud2


รายงานการอบรม E-book 57 

 

แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิสก์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

ชื่อสื่อ..................................................................................................................... .......................................... 
ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................................ 
ระดับชั้น........................................................ ชื่อเจ้าของสื่อ............................................ ............................... 
โรงเรียน...............................................................กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน........................................................ 

ค าชี้แจง : พิจารณารายการประเมินแล้วท าเครื่องหมาย / ในช่องระดับคะแนน ตามรายการประเมินในช่อง  
            ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับดีมาก      ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับดี 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับพอใช้ 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผลงานอยู่ในระดับไม่พัฒนา / ไม่เหมาะสม 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/ 

การปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2 1 

1.ปกหน้า / ปกหลัง       

2. ค าน า / ค าช้ีแจง       

3. สารบัญและล าดับเลขหน้า       

4.ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระกับระดับผู้เรียน       

5. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ       

6.ความเหมาะสมของจ านวนรูปภาพท่ีใช้       

7. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหาสาระ       

8.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางเนื้อหาสาระ       

9.ความเหมาะสมของขนาดและรปูแบบตัวอักษร       

10. ความเหมาะสมของแบบฝึกหดั/แบบทดสอบกับระดับผูเ้รียน       
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ/ 

การปรับปรุง/แก้ไข 5 4 3 2 1 

11.เอกสารอ้างอิง       

12. ความสะดวกในการน าไปใช้ /ระยะเวลาดาวน์โหลด       

       

รวมคะแนนทั้งหมด  (ร้อยละ 60 ขึ้นไป หมายถึงผ่าน)   

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง............................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................................ ................................................................................ 

                 ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
               (....................................................................) 
                  ................/........................../.................. 

 

สรุปผลการประเมิน  : ได้คะแนนทัง้หมด.................. 

คิดเป็นร้อยละ........................................................ 

                 ผา่น                  ไมผ่า่น 


