
รายงาน 
การเข้าร่วมเป็นคณะวทิยากรด าเนินการ 

อบรมหลักสูตร ICT สาหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษระดับ ชั้น ป.1- ป.6 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

อบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 
โดย 

นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 

 

 

โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 



ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 

 

 ข้าพเจ้านายพงษ์สัวัสดิ์  ค าผิว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่อยู่ในแบบรายงานอบรมเรื่อง
คณะกรรมการดาเนินการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอนและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   ณ หอประชุมร่วมใจสามัคคี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ของนายเสด็จ  แก้วแสนเมือง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 ได้จัด
เอกสารไว้เป็นระเบียบเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและทางราชการ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ต้องการศึกษา
ค้นคว้าในการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการในคราวต่อไป  
 

 

         ลงชื่อ ...................................... 

               (นายพงษ์สวัสดิ์  ค าผิว) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล 

             ผู้รับรองข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาสีนวล  ต าบลหนองแปน    อ าเภอเจริญศิลป์    จังหวัดสกลนคร 

ที.่............/.............  วนัท่ี    27   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอนและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตามหนังสือ
เขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ที่ ศธ 04143 / 1160  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2557 
และค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ที่ 155/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 
เมษายน 2557  ตามหนังสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143 / 1329  
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยข้าพเจ้านายเสด็จ  แก้วแสนเมือง ครู ค.ศ. 1 เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรใน
การอบรมครั้งนี ้
 บัดนี้กิจกรรมการอบรมเสร็จสิ้นตามก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร
การอบรม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
                                                                  ลงชื่อ                                                   

                                                                      (นายเสด็จ   แก้วแสนเมือง) 
                                                                             ต าแหน่ง  ครู  คศ. 1 

 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน         ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

ลงชื่อ       ลงชื่อ 

       (นายสุวิทย์  อารีย์ถนอมวงค์)                     (นายพงษ์สวัสดิ์  ค าผิว) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล 



ผลการอบรม 
การเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรด าเนินการอบรมหลักสูตร ICT สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-ป.6 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
อบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เนื้อหาสาระที่อบรม 

วิทยากร คือ 
คณะวิทยากรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
รุ่นที่ 1 อบรมหลักสูตร ICT สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับช้ัน ป.1-ป.6 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑. นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒  ประธานกรรมการ  
๒. นายสนธยา หลักทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒  กรรมการ  
๓. นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์   ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒  กรรมการ  
๔. นายนิกร มาระมิ่ง    ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล    กรรมการ  
๕. นายเสด็จ แก้วแสนเมือง   ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล    กรรมการ  
๖. นายไพบูรณ์ คาภูม ี   ครูโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ   กรรมการ  
๗. นายสิทธิโชค อุปพงษ์    ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม   กรรมการ  
๘. นางสาวสุพัตรา จวนสาง   ครูโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง   กรรมการ  
๙. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แสนโคตร  ครูโรงเรียนบ้านถ่อน    กรรมการ  
๑๐. นางปลาทอง อัยวรรณ   ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ 

รุ่นที่ 2 อบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยโปรแกรม Desktop Author ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑. นายค าสิงห์ พิบูลย์ภักดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค านาดี     
2. นายนิกร มาระมิ่ง    ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล      
3. นายเสด็จ แก้วแสนเมือง   ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล      
4. นายไพบูรณ์ คาภูม ี   ครูโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  
5. นางกนกอร วรกิตติกุล    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 
6. นายสิทธิโชค อุปพงษ์    ครูโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม     
7. นางสาวสุพัตรา จวนสาง   ครูโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง     
8. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แสนโคตร  ครูโรงเรียนบ้านถ่อน      
 

 



เนื้อหา 

 คู่มือการใช้งานโปรแกรม  

 VDO สอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งที่ได้รับ 

 ความรู้ด้านการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 
 ได้รับประสบการณ์การเป็นวิทยากร 
 แนวทางและกระบวนการพัฒนาเพื่อน ามาพัฒนาตัวเอง 
 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของการเป็นวิทยากร 
 ฯลฯ 

สิ่งที่ต้องน ามาพัฒนา 

 แนวทางและการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ส าหรับการถ่ายทอดให้กับ
คนอ่ืน ได้อย่างเข้าใจ และเพ่ือน ามาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีสื่อเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
น ามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป 

 

        ลงชื่อ................................. ....... 

            (นายเสด็จ  แก้วแสนเมือง) 

ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


