ที่ ศธ 04089/559

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ 77120
26 มกราคม 2552

เรื่อง การอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว(CD-ROM REUSE)
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน
อางถึง หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่ ศธ 04089/5159
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสํารวจฯ จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบสมัครเขารับการอบรม จํานวน 1 ฉบับ
3. กําหนดการอบรมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อางถึง ชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 แจงวา ไดจัดใหมีการอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว(CD-ROM
REUSE) ระดับพื้นฐานขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ครูผูสนใจการประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดีรอม ที่ไมใชแลว ใหมีมูลคาเพิ่มสามารถผลิตเปนสินคา หรือ
ของที่ระลึกไดดวยตนเอง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปขยายผลสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือนําไป
ประกอบเปนอาชีพเสริมได ความละเอียดแจงแลวนัน้
บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 จะจัดใหมกี ารอบรมปฏิบัติการฯ จํานวน
2 ระดับ ดังนี้
1. หลักสูตรระดับพืน้ ฐาน(BASIC) ไดแกการประดิษฐกรอบรูปวิจิตร 3 แบบ, นาฬิกา และกลองผาไทย
2 แบบ ระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2552 (สําหรับผูที่ไมเคยเขารับการอบรมมากอน)
2. หลักสูตรระดับสูง(ADVANCE) ไดแกการประดิษฐผลิตภัณฑจากแผซีดีรอม บรรจุกลอง 2 แบบ,
กลองผาไทยฝาประดับซีดีรอมวิจิตร ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2552 (ผูเขารับการอบรมระดับสูงจะตอง
ผานการอบรมระดับพื้นฐานมาแลวหรือสามารถผลิตผลิตภัณฑจากแผนซีดี รอม ระดับพื้นฐานได)

/ทั้งนี้ จะจัดใหมีการอบรมดังกลาว…

-2ทั้งนี้ จะจัดใหมีการอบรมดังกลาว ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 ในการนี้ ใครขอใหโรงเรียน ไดประชาสัมพันธ ใหครูผูสอนและผูสนใจจะเขารับการ
อบรมทราบ โดยเสียคาลงทะเบียนเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาวัสดุในการฝกอบรมตามแจงใน
ใบสมัคร และใหผูสนใจสงใบสมัครถึง ศึกษานิเทศก พุทธิยา พันแสง ที่ปรึกษาชมชม ภายในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2552 หรือ สงทาง E -mail :putthiya50@hotmail.com อนึ่ง ใครขอใหโรงเรียนไดกรอก
ขอมูลลงในแบบสํารวจที่แนบและสงคืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 ภายในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2552
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ทองนาค)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 032 621 445 โทรสาร 032 621807

แบบสํารวจขอมูลการอบรมปฏิบตั ิการงานประดิษฐแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว (CD-ROM REUSE)
ชมรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
......................................................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................................
2. ชื่อผูบริหาร...........................................................................................................................................
3. จํานวนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี..............คน ไดแก
3.1 .........................................................................สอนชวงชั้น.......................................................
3.2 ..........................................................................สอนชวงชั้น.....................................................
3.3 .........................................................................สอนชวงชั้น......................................................
3.4 .........................................................................สอนชวงชั้น......................................................
ตอนที่ 2
4. โรงเรียนเคยทราบเรื่องการอบรมปฏิบตั ิการงานประดิษฐแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว (CD-ROM REUSE)
หรือไม
4.1 ทราบ โดยวิธีการใด
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4.2 ไมทราบ เพราะ
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................(ถาตอบขอนี้ ไมตองตอบขอ.5 และขอ. 6 )
5. ในการอบรมที่ผานมา โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
6.1 แจงใหครูผูสอนและผูสนใจทราบ
6.2 ไมไดแจง เพราะ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. โรงเรียนไดแจงใหครูผูสอนและผูสนใจทราบ ดังนี้
5.1 มีผูสนใจเขารับการอบรม จํานวน........คน
5.2 ไมมผี ูสนใจเขารับการอบรม
7. ถามีผูผานการอบรม หลังจากอบรมแลวไดดําเนินการอยางไรบาง
7.1 ขยายผลสูเพื่อนครู
จํานวน..................คน
7.2 ขยายผลสูนักเรียน
จํานวน..................คน
7.3 ขยายผลสู......................................... จํานวน..................คน (หมายถึงบุคลากรอื่น)
7.4 ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก......................................................................................................
8. ในการอบรมครั้งตอไป เมื่อโรงเรียนแจงครูและผูสนใจแลว ไดผลดังนี้
8.1 มีผูสนใจสมัครเขารับการอบรม ระดับพื้นฐาน (BASIC) จํานวน.............คน
8.2 มีผูสนใจสมัครเขารับการอบรมระดับสูง(ADVANCE) จํานวน...........คน
8.3 ไมมีผูสนใจเขารับการอบรม
/9.ทานคิดวาการอบรมปฏิบัติการ...

-29. ทานคิดวาการอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว (CD-ROM REUSE) สามารถนําไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดหรือไม
9.1 ได เพราะ
แผนซีดี รอมที่ไมใชแลวหาไดไมยาก สามารถนํากลับมาใชใหมอยางมีคุณคา
เปนกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของการลดภาวะโลกรอน
สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริม หารายไดระหวางเรียนได
อื่น ๆ........................................................................................................................
9.2 ไมได เพราะมีปญหา อุปสรรคดังนี้...................................................................................................
10 . ชื่อครูผูผานการอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว (CD-ROM REUSE)
ครั้งที่ 1 : หลักสูตรที่ 1 การประดิษฐกรอบรูปวิจิตร จากแผนซีดี รอม 3 แบบ (วันที่ 23 กันยายน 2551)
หลักสูตรที่ 2 การประดิษฐนาฬิกา จากแผนซีดี รอม (วันที่ 24 กันยายน 2551)

ครั้งที่ 2 : หลักสูตรที่ 1 การประดิษฐกรอบรูปวิจิตร จากแผนซีดี รอม 3 แบบ (วันที่ 20 ธันวาคม 2551)
หลักสูตรที่ 2 การประดิษฐนาฬิกา จากแผนซีดี รอม (วันที่ 21 ธันวาคม 2551)
หลักสูตรที่ 3 การประดิษฐกลองผาไทย,และกลองทิชชูประดับดวยแผนซีดี รอม (วันที่ 27
ธันวาคม 2551)

ที่

หลักสูตรที่ 4 การประดิษฐโองมาไหมผสมผาไทย (วันที่ 28 ธันวาคม 2551
(ถาไมเคยผานการอบรมเลยไมตอ งกรอก)
ชื่อ-สกุล
หลักสูตร
วัน/เดือน/ป ทีอ่ บรมฯ

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ

ใบสมัครเขารับการอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดีรอมที่ไมใชแลว(CD-ROM REUSE)
ชมรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระหวางวันที่ 14-22 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
.................................
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................โรงเรียน.................................................
อําเภอ................................จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เคยผานการอบรมดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การประดิษฐกรอบรูปวิจิตร จากแผนซีดี รอม 3 แบบ
หลักสูตรที่ 2 การประดิษฐนาฬิกา จากแผนซีดี รอม
หลักสูตรที่ 3 การประดิษฐกลองผาไทย,และกลองทิชชูประดับดวยแผนซีดี รอม
หลักสูตรที่ 4 การประดิษฐโองมาไหมผสมผาไทย 2 แบบ
ไมเคยผานการอบรม
ขอสมัครเขารับการอบรมปฏิบัติการงานประดิษฐ ดังนี้
หลักสูตรระดับพื้นฐาน(BASIC) ไดแกการประดิษฐกรอบรูปวิจิตร 3 แบบ, นาฬิกา และกลองผาไทย
บรรจุผลิตภัณฑ 2 แบบ ระหวางวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ 2552 คาลงทะเบียน 400 บาท
หลักสูตรระดับสูง(ADVANCE) ไดแกการประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดีรอม บรรจุกลอง 2 แบบ, กลอง
ผาไทยฝาประดับซีดีรอมวิจติ ร ระหวางวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2552 คาลงทะเบียน 500 บาท (ผูเขารับการ
อบรมระดับสูงจะตองผานการอบรมระดับพื้นฐานมาแลว)
ลงชื่อ...............................................ผูสมัคร
(........................................)
ลงชื่อ...............................................ผูรับสมัคร
(......................................)
........../ มกราคม / 2552

หมายเหตุ

- กรุณาสงใบสมัครพรอมคาลงทะเบียน ภายในเวลาที่กําหนดเพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณให

เพียงพอ

- อุปกรณสว นตัวที่ผูเขารับการอบรมตองเตรียมไป ดังนี้
1. แผนซีดี รอม ที่ไมใชแลว จํานวน 5-10 แผนหรือมากกวา
2. กรรไกรใหญ, กรรไกรเล็ก, คัตเตอร,แผนรองตัด,วงเวียน
3. รูปโปสการด จํานวน 5 รูปหรือมากกวา
4. ผาขนหนูผืนเล็ก(สําหรับเช็ดมือ)

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐผลิตภัณฑจากแผนซีดี รอมที่ไมใชแลว (CD-ROM REUSE)
ระหวางวันที่ 14 -22 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพท. ประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
…………………….
หลักสูตรระดับพื้นฐาน
วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ 2552
08.00-08.30 น. – ลงทะเบียน,รับชุดฝกอบรม
09.00-10.30 น. - การประดิษฐกรอบรูปวิจิตรจากแผนซีดี รอมฯ ขั้นพื้นฐาน แบบที่ 1
10.45-12.00 น. - การประดิษฐกรอบรูปวิจิตรจากแผนซีดี รอมฯ ขั้นพื้นฐาน แบบที่ 2
13.00-14.30 น. - การประดิษฐนาฬิกาตั้งโตะจากแผนซีดีรอมฯ
14.45-16.00 น. - การประดิษฐนาฬิกาตั้งโตะจากแผนซีดีรอมฯ (ตอ)
16.00-16.30 น. - สรุป,วิพากษงาน
วันอาทิตยที่ 15 กุมภาพันธ 2552
08.00-08.30 น. – ลงทะเบียน,รับชุดฝกอบรม
09.00-10.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง ขั้นพื้นฐาน กลองสี่เหลี่ยมพื้นผา แบบที่ 1
10.45-12.00 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง ขั้นพื้นฐาน กลองสี่เหลี่ยมพื้นผา แบบที่ 1 (ตอ)
13.00-14.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง ขั้นพืน้ ฐาน กลองสีเ่ หลี่ยมจตุรัส แบบที่ 2
14.45-16.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง ขั้นพืน้ ฐาน กลองสีเ่ หลี่ยมจตุรัส แบบที่ 2 (ตอ)
16.00-16.30 น. - สรุป,วิพากษงาน
…………………………
หลักสูตรระดับสูง
วันเสารที่ 21 กุมภาพันธ 2552
08.00-08.30 น. – ลงทะเบียน,รับชุดฝกอบรม
09.00-10.30 น. - การประดิษฐกรอบรูปวิจิตรจากแผนซีดี รอมฯ 2 ชั้น แบบที่ 1
10.45-12.00 น. - การประดิษฐกรอบรูปวิจิตรจากแผนซีดี รอมฯ 2 ชั้น แบบที่ 2
13.00-14.30 น. – การประดิษฐกลองสักหลาด(กลองใน) พรอมขาตั้ง ติดกรอบรูป
14.45-16.00 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง พรอมบรรจุผลิตภัณฑ (กลองเดีย่ ว)
16.00-16.30 น. - สรุป,วิพากษงาน
วันอาทิตยที่ 22 กุมภาพันธ 2552
08.00-08.30 น. – ลงทะเบียน,รับชุดฝกอบรม
09.00-10.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง พรอมบรรจุผลิตภัณฑ กลองคู (กรอบรูป+นาฬิกา)
10.45-12.00 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง พรอมบรรจุผลิตภัณฑ กลองคู (ตอ)
13.00-14.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง กลองทิชชู
14.45-16.30 น. - การประดิษฐกลองผาไทยพิมพทอง กลองทิชชู (ตอ)
16.00-16.30 น. - สรุป,วิพากษงาน
...................................
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มเวลา10.30 น.และ12.30 น.,- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.

