
รายงานผลการอบรมผู้อ านวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนปลายทาง 

โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

รวบรวม เรียบเรียง 

 



 

ค ำชี้แจง 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเกี่ยวกับเร่ืองที่ต้องเร่งรัดด าเนินการใน

ประเด็นการศึกษา ที่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งรองหัวหน้าฝ่าย

สังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เดินทางศึกษาดูงานที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  พบว่า ได้น านวัตกรรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้ามา

แก้ปัญหา ครูไม่ครบชั้นเรียน  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูบางส่วนไม่ใช้สื่อ แล้วท าให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ทั้ง ONET และ NT   

  จากกรณีศึกษาดังกล่าวท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนขยายโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  เป็นผู้

ขับเคลื่อนนโยบาย ในภาคปฏิบัติ  

  ในส่วนรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ได้ด าเนินงาน

โครงการตามคู่มือการอบรม และหนังสือสั่งการมาตลอดตลอด ตามล าดับ โดยจัดประชุมชี้แจงการ

ด าเนินงานตามโครงการให้แก่ผู้อ านวยโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดในวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ  หอประชุมร่วมคิด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จัดประชุมครู 

โรงปลายทาง ในวันที่ ๖  กันยายน   ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  แล้วได้รวบรวม  

แบบสอมถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะขับเคลื่อนนโยบาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และ

แบบสอบถามส าหับครูโรงเรียนปลายทาง  แล้วได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน ดังที่ได้

น าเสนอในเล่มนี้ เพื่อจัดส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑  เพื่อด าเนินการ

ในส่วนรับผิดชอบ ต่อไป 

 

กลุ่มงำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สพป.อุดรธำนี เขต ๒ 



 

สำรบัญ 

 

           หน้ำ 

 

สรุปผลการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน   

     และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา……….. ๑ 

 

สรุปผลการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง……………………………………………………………………………………….. ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และคณะท ำงำนขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  

ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

********************************************************************************** 

วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อสร้างตวามตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ 

  ๒. เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

  ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  ๑๔๓  คน  ประกอบด้วย  

  ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต ๒  จ านวน  ๑๑๑  คน จาก  ๑๑๑ โรงเรียน 

  ๒.  คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต ๒  จ านวน ๓๒  คน  ประกอบด้วย 

   ๒.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  ๑  คน 

   ๒.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  ๘  คน 

   ๒.๓  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน   จ านวน  ๘  คน 

   ๒.๔  ศึกษานิเทศก์     จ านวน ๑๕ คน 

 

เนื้อหำสำระ 

  ๑.  แนวพระราชด าริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ๒. นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชด าริ 
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 ๓.  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและ

ห้องเรียน 

  ๔.  แนวปฏิบัติสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียนและ

ห้องเรียน 

 

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

  ๑.  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการอบรมทางไกล 

  ๒.  จัดเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

 ๓.   จัดกิจกรรมการอบรมตามตารางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ๓.๑  การรับชมเสวนาประกอบวีดิทัศน์ ดังนี้ 

    ๑)   แนวพระราชด าริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

    ๒)  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

    ๓)  นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

   ๔)  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียนและห้องเรียน 

    ๕)  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติระดับ

โรงเรียน 

    ๖)  เส้นทางความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับ

โรงเรียน  

  ๔.  สรุปรายงานผลการด าเนินการอบรม ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี  เขต ๑ เพื่อรวบรวมสรุปผลการด าเนินการอบรมเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
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สื่อประกอบกำรอบรม 

๑.  วีดิทัศน์ “ แนวพระราชด าริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ” 

  ๒.  วิดีทัศน์ “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” 

  ๓.  วีดิทัศน์ “ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ” 

  ๔.  วีดทิัศน์ “ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียน

และห้องเรียน ” 

  ๕.  วีดิทัศน์ “ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ ในระดับ

โรงเรียน” 

           ๖.  วีดิทัศน์ “ เส้นทางสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับโรงเรียน” 

 

กำรวัดและประเมินผล 

        ๑.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 

       ๒.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  

     ๓.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

๔.  วิธีการประเมิน 

  ๔.๑  ศึกษาเอกสารการรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรม 

  ๔.๒  สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

  ๔.๓  สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
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    ๕.  เคร่ืองมือประเมิน 

      ๕.๑  แบบศึกษาเอกสาร 

     ๕.๒  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 

ตำรำงกำรอบรม 

   ตารางอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนและณะท างาน

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๗  

ณ ห้องประชุมร่วมคิด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒ 

 

    

 

 

 

 



-๕- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



-๖- 

ผลกำรอบรม 

  

        แบบ ๒/๒ : แบบศึกษาเอกสารการรายงานตัว การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  สถานที่อบรม หอประชุมร่วมคิด  สพป.อุดรธานี เขต ๒   วันศุกร์ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

ที ่ ผู้เข้ำรับอบรม (ต ำแหน่ง) จ ำนวนเต็ม เข้ำรับอบรม ร้อยละ หมำยเหตุ 
๑ ผอ.สพป.อด.๒ ๑ - ๐.๐๐ ไปอบรมหลักสูตร นบส. 
๒ รอง ผอ. สพป.อด.๒ ๘ ๖ ๗๕.๐๐ บางท่านตดิราชการอบรม 
๓ ผอ.กลุ่มงาน ๘ ๖ ๗๕.๐๐ บางท่านไปราชการ 
๔ ศึกษานิเทศก ์ ๑๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ บางท่านตดิราชการอบรม 
๕ ผอ.โรงเรียน ๑๑๑ ๙๑ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๖ ครู (มาแทน ผอ.โรงเรียน)  ๒๐ บางโรงเรียนไม่มี ผอ.รร. 
รวม ๑๔๓ ๑๑๔ ๙๓.๗๑  

  

       แบบสรุปผล แบบ ๒/๓ :   สรุปรายงานผลการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ

โครงการการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน และ

คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

เขต ๒  
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ตารางที่ ๒  แสดงสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการ 

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

ควำมคิดเห็น ระดับเฉลี่ย  S.D. ระดับคุณภำพ 
๑.โครงการนี้บรรลุวัตถปุระสงคใ์นระดบัใด    
    ๑.๑ ท่านมีความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การ
ปฏิบตัิเพียงใด 

๔.๐๗๔๖ ๐.๗๐๐๔ มาก 

    ๑.๒ ท่านมีความรู้ และความเขา้ใจในแนวทางการบรหิารจัดการ  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดบัโรงเรียนเพียงใด 

๔.๐๕๙๗ ๐.๖๕๗๖ มาก 

๒. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่วกับหัวข้อต่อไปนี้    
    ๒.๑ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความชัดเจน ๔.๐๗๔๖ ๐.๗๒๑๖ มาก 
    ๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตใินระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา  โรงเรียนและห้องเรียนมีความชัดเจน 

๔.๐๒๒๔ ๐.๗๓๐๓ มาก 

    ๒.๓ แนวปฏิบัติสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในระดับโรงเรียน และห้องเรียนมีความชัดเจน 

๓.๘๘๘๑ ๐.๗๒๑๙ มาก 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ    
    ๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๔.๑๐๔๕ ๐.๗๕๘๖ มาก 

    ๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔.๒๓๑๓ ๐.๖๘๑๘ มาก 
๔. ความคิดเห็นโดยรวมในการเขา้ร่วมโครงการนี้ ๔.๓๙๕๕ ๐.๕๘๘๓ มาก 

 

       จากตารางที่ ๒ ทุกระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ๕  ความดิด

เห็นแรก ได้แก่  ความคิดเห็นโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้,  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน, เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก, นโยบายการ

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความชัดเจน และ มีความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ 

 

 



-๘- 

 

ตารางที่ ๓  แสดงสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

ควำมคิดเห็น ระดับเฉลี่ย  S.D. ระดับคุณภำพ 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจการอบรม    
    ๑.๑ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อน 
การอบรม 

๓.๐๘๑๘ ๑.๐๒๖๓ ปานกลาง 

    ๑.๒ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หลัง 
การอบรม 

๔.๒๒๓๙ ๐.๕๗๐๕ มาก 

    ๑.๓ การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้และปฏบิัติไดจ้ริงในหน่วยงาน ๔.๑๑๙๔ ๐.๕๖๒๖ มาก 
    ๑.๔ การน าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอด ๓.๙๒๕๔ ๐.๖๕๖๑ มาก 
๒. ด้านกระบวนการจัดอบรม    
    ๒.๑ รูปแบบและบรรยากาศในการอบรม ๓.๖๔๑๘ ๐.๗๙๘๕ มาก 
    ๒.๒ เนื้อหาที่ได้รับมคีวามเข้าใจและเป็นประโยชนใ์นการปฏบิตัิงาน ๔.๑๐๔๕ ๐.๖๗๔๗ มาก 
    ๒.๓ ส่ือ/โสตทัศนูปกรณ์มีความชัดเจน เหมาะสม ๓.๘๘๘๑ ๐.๗๕๒๕ มาก 
    ๒.๔ เอกสารประกอบการอบรม/ กิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๙๕๕๒ ๐.๖๙๕๕ มาก 
    ๒.๕ การศึกษาสภาพการปฏิบตัิงานจรงิมีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปปรบัใช้ได ้

๓.๙๕๕๒ ๐.๗๔๔๖ มาก 

    ๒.๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่าสนใจและสามารถน าไปปรบัใช้ได้ ๓.๙๑๗๙ ๐.๖๖๐๙ มาก 
๓. ด้านสถานที่และเวลาในการอบรม    
    ๓.๑ สถานที่ที่ใช้ในการจดัอบรม ๔.๑๑๑๙ ๐.๗๗๒๓ มาก 
    ๓.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ๔.๑๔๑๘ ๐.๗๘๖๗ มาก 

 

          จากตารางที่ ๓ ระดับความพึงพอใจ เกือบทุกรายการอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อน การอบรม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

๕ รายการแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หลัง การอบรม, ะเวลา

ที่ใช้ในการอบรม, การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน, สถานที่ที่ใช้ในการจัด

อบรม, เอกสารประกอบการอบรม/ กิจกรรมมีความเหมาะสม  และ การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริงมี

ความเหมาะสมและสามารถน าไปปรับใช้ได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

 



-๙- 

          ข้อเสนอแนะ 

   

  ๑.   ดี ถ้าท าเป็นประจ าระยะยาว ถาวร แต่ถ้า ท าระยะสั้น เปลืองงบประมาณเปล่าๆ 

  ๒.  ควรมีคณะกรรมการออกติดตามนิเทศอย่าจริงจัง 

  ๓.   ควรพัฒนาระบบให้ทั่งถึง ครบทุกชั้นเรียน และติดตามการใช้สื่อ เทคโนโลยีของครูอย่าง

ต่อเนื่อง 

  ๔.   ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของการเรียนการสอน ปรับปรุงพัฒนา

ระบบอย่างต่อเน่ือง 

  ๕.  สพป. ควรก ากับติดตาม นิเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ๖.   ควรสรุปขั้นตอนการเตรียมตัวของครูปลายทาง ที่ควรปฏิบัติระหว่างที่ครูต้นทางจะเร่ิม

สอน ระหว่างสอน หลังสอนเพื่อจะท าให้ครูที่โรงเรียนชัดเจนมากขึ้น 

 ๗.   ควรตรวจสอบอุปกรณ์สื่อว่า โรงเรียนมีอุปกรณ์ครบหรือยัง 

  ๘.   ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ชัดเจน 

  ๙.    ครูอาวุโสให้ความร่วมมือน้อย 

  ๑๐.  ครูขาดการเตรียมที่ดี เช่น ไม่มีคู่มือ  ไม่เตรียมใบงาน 

  ๑๑.  ไม่มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

ภาพการด าเนินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

 

ภาพการด าเนินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

 

ภาพการด าเนินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อด.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

ส ำหรับครูโรงเรียนปลำยทำง 

******************************************************************************* 

วัตถุประสงค ์

๑.   เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 

      ๒.  เพือ่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง โดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม 

กลุ่มเป้ำหมำย 

  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน          คน   ประกอบด้วย 

  ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  สพป.อด.๒   จ านวน    ๑๐๐   คน 

  ๒. ครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สพป.อด.๒  จ านวน   ๕๗๒  คน 

 ๓. บุคลากรอ่ืน ได้แก่ ครูธุรการ, นักการภารโรง   จ านวน  ๑๕๒   คน 

เนื้อหำสำระ 

 ๑.  แนวพระราชด าริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ๒. นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ๓.  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและ 

ห้องเรียน 

  ๓.  แนวทางการจัดชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง 

  ๔.  เส้นทางสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับห้องเรียนของ

โรงเรียนปลายทาง 
 



-๑๔- 

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

๑.  ประสาน สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดการอบรมทางไกล 

๒. ก ากับ ติดตาม นิเทศ การด าเนินการอบรมทางไกล 

๓. วิเคราะห์ข้อูลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับอบรม 

๔. จัดท าเอกสารรายงานผลการอบรม 

๕. ส่งเอกสารรายงานผลการอบรมไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ภำรกิจของโรงเรียนปลำยทำง 

 

 ๑.  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการอบรมทางไกล 

  ๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ใบกิจกรรม แบบประเมินผลการอบรม 

 ๓.  เปิดโทรทัศน์รับชมการมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแนว

ทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ 

 ๔.  วางแผนเตรียมการสู่การปฏิบัติ ระดับโรงเรียนและห้องเรียน 

 ๕.   ตอบแบบสอบถามประเมินผลการอบรม 

 ๖.  ส่งข้อมูลการตอบแบบสอบถามรายบุคคลไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง 

 สื่อประกอบกำรอบรม 

   ๑.  วีดิทัศน์ “ แนวพระราชด าริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ” 

  ๒.  วิดีทัศน ์“การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” 

  ๓.  วีดิทัศน์ “ นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ” 

  ๔.  วีดิทัศน์ “ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โรงเรียน

และห้องเรียน ” 

  ๕.  วีดิทัศน์ “ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ ในระดับ

โรงเรียน” 



-๑๕- 

 

           ๖.  วีดิทัศน์ “ เส้นทางสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับโรงเรียน” 

 ๗.  ใบกิจกรรมส าหรับวางแผนเตรียมการสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน 

 ๘.  แบบประเมินผลการอบรม 

กำรวัดและประเมินผล 

        ๑.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 

       ๒.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  ๘๐  

     ๓.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการจัดการอบรมการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

 ๔.  วิธีการประเมิน 

   ๔.๑  ศึกษาเอกสารการรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรม 

   ๔.๒  สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

   ๔.๓  สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

  ๕.  เคร่ืองมือประเมิน 

      ๕.๑  แบบศึกษาเอกสาร 

     ๕.๒  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง 

ตำรำงกำรอบรม 

   ตารางอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง วันเสาร์ที่  

๖  กันยายน   ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั่วประเทศ 

 

 



-๑๖- 

 

 

 

 



-๑๗- 

 

ผลกำรอบรม 

  

        แบบ ๓/๒ : แบบศึกษาเอกสารการรายงานตัว การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ณ    โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒   ในวันเสารท์ี่ 

๖  กันายน  ๒๕๕๗ 

ตารางที่ ๕  แสดงจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ในสังกัด สพป.อด.๒ 

ที ่ ผู้เข้ำรับอบรม (ต ำแหน่ง) จ ำนวนเต็ม เข้ำรับอบรม ร้อยละ หมำยเหตุ 
๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๐๐ ๙๒ ๙๒.๐๐ 

จ านวนบคุลากรที่รวบรวม
แบบสอบถามได ้

๒ คร ู ๕๗๒ ๕๒๕ ๙๑.๗๘ 
๓ อื่นๆ ๑๕๒ ๑๓๒ ๘๖.๘๔ 
     

รวม ๘๒๔ ๗๔๙ ๙๐.๙๐  

  

       แบบสรุปผล แบบ ๓/๓ :   สรุปรายงานผลการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ

โครงการการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

ตารางที่ ๖  แสดงสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการ 

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ในสังกัด สพป.อด.๒ 

ควำมคิดเห็น ระดับเฉลี่ย  S.D. ระดับคุณภำพ 
๑.โครงการนี้บรรลุวัตถปุระสงคใ์นระดบัใด    
    ๑.๑ ท่านเกิดความตระหนัก และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพียงใด 

๓.๙๙๔๗ ๐.๗๕๖๔ มาก 

    ๑.๒ ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้องครูโรงเรียน
ปลายทางโดยใชก้ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๔.๐๐๑๓ ๐.๗๗๑๓ มาก 

 

 



-๑๘- 

ตารางที่ ๖  แสดงสรุประดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการ 

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ในสังกัด สพป.อด.๒ (ต่อ) 

ควำมคิดเห็น ระดับเฉลี่ย  S.D. ระดับคุณภำพ 
๒. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่วกับหัวข้อต่อไปนี้    
    ๒.๑ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนและห้องเรียน 

๔.๑๖๕๖ ๐.๗๓๒ มาก 

    ๒.๒ แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง 

๔.๑๐๐๑ ๐.๗๔๓๕ มาก 

    ๒.๓ เส้นทางสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกล ๔.๑๔๑๗ ๐.๗๕๐๗ มาก 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการ    
    ๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๔.๓๖๘๕ ๐.๗๐๙๓ มาก 

    ๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔.๓๐๘๔ ๐.๗๔๙๑ มาก 
๔. ความคิดเห็นโดยรวมในการเขา้ร่วมโครงการนี้ ๔.๑๘๕๖ ๐.๘๔๕๙ มาก 

 

   จากตารางที่ ๖ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ของ

ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนปลายทางและบุคลากรทางการศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 

เรียงจากมากไปหาน้อย ๕ รายการแรก ได้แก่  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก,    เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ความคิดเห็นโดยรวมในการ

เข้าร่วมโครงการน้ี,  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและ

ห้องเรียน และ เส้นทางสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

ตารางที่ ๗  แสดงสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ของครูโรงเรียนปลายทาง ในสังกัด สพป.อด.๒ 

ควำมคิดเห็น ระดับเฉลี่ย  S.D. ระดับคุณภำพ 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจการอบรม    
    ๑.๑ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อน 
การอบรม 

๓.๕๖๔๘ ๐.๙๒๘๐ มาก 

    ๑.๒ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หลัง 
การอบรม 

๔.๓๐๔๔ ๐.๖๘๖๖ มาก 

    ๑.๓ การน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้และปฏบิัติไดจ้ริงในหน่วยงาน ๔.๒๑๐๙ ๐.๖๗๐๙ มาก 
๒. ด้านกระบวนการจัดอบรม    
    ๒.๑ รูปแบบในการอบรม ๔.๑๓๘๙ ๐.๗๑๐๕ มาก 
    ๒.๒ เนื้อหาที่ได้รับมคีวามเข้าใจและเป็นประโยชนใ์นการปฏบิตัิงาน ๔.๒๓๖๓ ๐.๖๗๓๔ มาก 
    ๒.๓ ส่ือ/โสตทัศนูปกรณ์มีความชัดเจน เหมาะสม ๔.๑๙๗๖ ๐.๗๑๑๖ มาก 
    ๒.๔ เอกสารประกอบการอบรม/ กิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๐๙๖๑ ๐.๗๔๔๙ มาก 
    ๒.๕ กิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๑๑๔๘ ๐.๗๑๘๕ มาก 
๓. ด้านสถานที่และเวลาในการอบรม    
    ๓.๑ สถานที่ที่ใช้ในการจดัอบรม ๔.๒๘๐๔ ๐.๗๑๙๔ มาก 
    ๓.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ๔.๒๗๙๐ ๐.๗๔๖๔ มาก 

 

   จากตารางที่  ๗  พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ทุก

รายการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ๕ รายการแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 

ในเร่ืองการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหลังการอบรม, สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม, ระยะเวลาที่ใช ้

ในการอบรม, เน้ือหาที่ได้รับมีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และ  การน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน 

 

 

 

 



-๒๐- 

  ข้อเสนอแนะ 

   

   ๑.   เป็นการถ่ายทอดความรู้ต่อผู้เรียนเป็นอย่างดี ครู นักเรียน ต้องเตรียมความ

พร้อม                       

   ๒.  อยากให้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 

   ๓.   เวลาในการฝึกอบรมน้อย และควรมีสถานที่เหมาะสม 

   ๔.   ควรใช้ระยะเวลาในการอบรมมากกว่านี้ 

  ๕.  ดูไม่เข้าใจ เหมือนมีวิทยากรมาบรรยายให้ฟัง 

   ๖.   อยากให้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม 

   ๗.  เอกสารการสอนควรแจกแยกชั้นเรียน เป็นรายปี 

   ๘.  ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคเรียน 

   ๙.  ขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ช่วยแก้ปัญหาให้โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ครู

ครบชั้นแต่สอนไม่ตรงวิชา 

   ๑๐.  ควรจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลให้ครูและผู้บริหาร ก่อนเปิดภาคเรียน อย่าง

น้อย 1-2 วัน และควรจัดทุกภาคเรียน 

   ๑๑.  ไม่ควรอบรมในวันหยุดราชการ 

   ๑๒. ควรจัดอบรมระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จัดวิทยากรที่มีความรู้ เร่ือง การจัดการ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อจะได้ซักถามปัญหาได้ 

   ๑๓. ควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรายละเอียด เป็นรายชั่วโมง ของทุกชั้นให้กับ

โรงเรียนปลายทาง เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๑๔ . เป็นโครงการที่ดีควรมีต่อไป 

   ๑๕. เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์กับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอย่างมาก 

   ๑๖. ควรขยายการจัดการอบรมให้แก่วิทยากรแกนน าระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ

น าไปถ่ายทอดความรู้ ขยายผลให้แก่วิทยากรแกนน าระดับโรงเรียน 

 



-๒๑- 

  ๑๗. การจัดให้มีวิทยากรแกนน า ในระดับโรงเรียนเพื่อเข้าอบรม จากวิทยากรแกนน า

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนทุกคน 

   ๑๘. การเรียนการสอนผ่านดาวเทียมดีมาก แต่ต้องมีครูครบชั้นเรียน เพื่อให้ค าแนะน า

นักเรียน และช่วยช่วยเหลือนักเรียนการเรียนการสอน จึงจะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

   ๑๙.  ควรมีการอบรมเพิ่มเติมอีกครั้ง 

   ๒๐. ควรให้นักเรียนท าสมาธิก่อนเรียน วันละ 30 นาที 

   ๒๑. เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะกระตุ้นให้ครูได้เข้าใจถึงความส าคัญ ของการ

จัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม 

   ๒๒. เป็นเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูไม่ครบชั้น 

เป็นการลดเวลาในการเรียนการสอนของครูลดลง เช่น วิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ เป็นยกระดับการเรียน

การสอน ของครูและนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๒๓. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนปลายทาง ที่จะให้

ได้ผลนั้น ปัจจัยส าคัญ คือ ตัวผู้สอน และสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

    ๒๔. ได้แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

   ๒๕. ท าให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการอบรมอย่างนี้

ทุกปีการศึกษา 

   ๒๖. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเอา

ใจใส่ของบุคลากร 

   ๒๗. การสอนทางไกลไม่ได้ผลแน่นอน ถ้าให้ครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนมาก 

เช่น การอบรมบ่อยเกินไป การายงานข้อมูลต่างๆ  ถ้าให้เด็กเรียนตามโทรทัศน์ตามล าพังโดยไม่มีครู

ครอบคลุ่ม จะไม่ได้ผลเลย 

   ๒๘. สพป.ต้องให้ความส าคัญของโครงการ ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 

   ๒๙. ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   ๓๐. ครูมีความตระหนักเห็นความส าคัญของการเรียนการสอน 

   ๓๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องหลากหลาย จะใช้วิธีการเดียวไม่ได้ 

 



-๒๒- 

  ๓๒. ควรจัดศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกล เพื่อจะได้ปรับการเรียนการสอนในเรียน 

ของครู 

   ๓๓. ให้ศึกษาดูงานเพิ่มเติม ในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ คือ โรงเรียนวังไกลกังวล หรือ

โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง 

  ๓๔. ควรมีการจัดอบรม ปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 

   ๓๕. จัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ระดับ ภูมิภาค 

  ๓๖. จัดท าเอกสารสรุปเนื้อหา การอบรมเป็นรูปเล่มให้ศึกษาย้อนหลัง 

   ๓๗. ควรมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละวิชา ที่โรงเรียนปลายทาง ได้ปรับปรุง

แก้ไขได้ 

   ๓๘. ควรมีกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยด้วย 

   ๓๙. อยากได้เคร่ืองบันทึกรายการไว้เปิดสอนในวันหลัง 

   ๔๐. อยากให้มีโครงการนี้ตลอดไป 

   ๔๑. จัดท าแผนการเรียนรู้ให้ครบทุกชั้นเรียน ทุกรายวิชา ทุกโรงเรียนจะได้จัดกิจกรรม

เหมือนกัน ท าเป็นแผ่นดีวีดี แจกทุกโรงเรียน นักเรียนจะได้มีคุณภาพเหมือนกัน 

   ๔๒. เป็นประโยชนม์ากเลยส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครู และครูไม่จบวิชาเอกที่

ขาดแคลน 

   ๔๔. เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ต้นทุนต่ า คุณภาพเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๓- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 

 

 

 

การเปิดการอบรม ณ  โรงเรียนบ้านโนนสวาง  อ.วังสามหมอ 

 

 

 

 

 

 

การเปิดการอบรม ณ  โรงเรียนบ้านวาปี  อ.กุมภวาปี 

 

 

 

 

 

การเปิดการอบรม โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อ.กุมภวาปี และโรงเรียนบ้านทับไฮ อ.หนองแสง 

 



-๒๔- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 

 



-๒๕- 

 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 



-๒๖- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 

 



-๒๗- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 

 



-๒๘- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 



-๒๙- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 



-๓๐- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 



-๓๑- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 

 

 



-๓๒- 

ภาพการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับครูโรงเรียนปลายทาง ของ  สพป.อด.๒ 

 

 



 

คณะที่ปรึกษำ 

ดร.ประกอบ   จันทรทิพย์   ผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

ดร.รอง   ปัญสังกา  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

นายบูรพา  พรหมสิงห์  รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

 

รวบรวบแบบสอบถำม/ วิเครำะห์ข้อมูล / แปลผล / เขียนรำยงำน 

นายสุริยนต์  อินทร์อุดม   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

ตรวจสอบรำยงำน 

นายบรรพต  พระยาลอ  ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒ 

 


