
สรุปผลการนิเทศตดิตาม ก ากับ ตรวจสอบ  

การด าเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ปีการศึกษา  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 

ผู้สรุปผลการนิเทศ 

 
 

 

 



 

ค ำชี้แจง 

 

  ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้ศึกษาและขยายผล 

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต ่ากว่า 120 คน)  

ทุกโรงเรียนทั วประเทศ   เพื อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื องในวโรกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา   87 พรรษา   ในวันที  5   ธันวาคม 2557  แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอน 

ไม่ตรงวิชาเอก  ซึ งได้มอบหมายให้ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้จัดหาและ 

ติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง  

ประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  ได้ด่าเนินการตามโครงการ 

ดังกล่าว มาตามล่าดับขั้นตอนที ได้รับมอบหมาย และได้ท่าการนิเทศ ติดตาม การด่าเนินงานตามโครงการ  

ณ  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด  จ่านวน  112 โรงเรียน  ซึ งได้สรุปผลการนิเทศ ติดตาม  

ดังรายงานเล่มนี้ 

   

 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อด.2 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 จากข้อสั งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เกี ยวกับเรื องที ต้องเร่งรัดด่าเนินการ 

ในประเด็นด้านการศึกษาเรื องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที ห่างไกลรวมทั้งการเพิ มโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่เด็ก  โดยวันที   11 มิถุนายน  2557  รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา   คณะรักษา- 

ความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี ยมส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต  2 ซึ งได้จัดท่าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ มาอย่างต่อเนื อง  เพื อช่วย

แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครู

บางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื อ ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ์  เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนที อยู่ในเมือง  

ซึ งผลการใช้การถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท่าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น   

ผลการสอบ NT  และ O-NET สูงขึ้น เป็น 2 เท่า เมื อเปรียบเทียบกับก่อนเริ มโครงการและนักเรียนได้

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง     ครูพัฒนาทักษะการสอน และลดภาระการเตรียมการสอน  

จากผลการด่าเนินการดังกล่าว  ฝ่ายสังคมจิตวิทยา  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  พิจารณาแล้วให้มี

การศึกษาและขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที อื นๆ โดยมีวัตถุประสงค์    

1.  เพื อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที   5  

ธันวาคม   2557  2.  เพื อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น  ครูสอน 

ไม่ตรงสาขาวิชาเอก  3. เพื อขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพื้นที อื นๆ  ให้มีผล

เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  โดยส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายนโยบายและ

ด่าเนินกิจกรรมโครงการ  ดังนี้ 1. การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. อบรม

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง  
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3. งานประชาสัมพันธ์ 4. งานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 

 เพื อด่าเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติและส่านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2  

จึงด่าเนินการตามขั้นตอนที ได้รับมอบหมาย  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื อนนโยบายในระดับเขต

พื้นที การศึกษา ได้ท่าการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา  ครูโรงเรียนปลายทาง ให้โรงเรียนจัดซื้อ จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ตามที ได้รับจัดสรรจากส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วคณะกรรมการ

ขับเคลื อนนโยบายระดับเขตพื้นที การศึกษา  ได้ท่าการนิเทศ ติดตามการด่าเนินการ   ณ   โรงเรียน 

ที ได้รับการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ซึ งมีผลการนิเทศ ติดตาม  ดังรายงานเล่มนี้ 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื อนิเทศ ติดตาม การด่าเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

   2. เพื อเก็บรวบรวมข้อมูลการด่าเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

   3. เพื อน่าผลการนิเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนางานตาม

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

เป้ำหมำย 

  1. ด้ำนปริมำณ 

   1.1  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต 2 จ่านวน  112  โรงเรียน (คิดโรงเรียนสาขาเป็น1 โรงเรียน) 

   1.2  ห้องเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ่านวน  660 ห้องเรียน (ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้น) 

   1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ่านวน   824    คน  นักเรียน  จ่านวน 5,384 คน 

(ข้อมูล 10  มิ.ย. 2557 : กลุ่มงานข้อมูล สพป.อด. 2) 
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 2. ด้ำนคุณภำพ 

   2.1  นักเรียน 

     2.1.1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

    2.2.2  นักเรียนมีทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  2.2.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ มขึ้นจากปีการศึกษาที ผ่านมาไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 หรือสูงกว่าค่าเฉลี ยของส่านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.2  ครูผู้สอน ร้อยละ  80 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100  สามารถบริหารจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

เขต 2 ทุกโรงเรียน  ร้อยละ 100 มีการขับเคลื อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ 

ระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2557  เดือนพฤศจิกายน 2557  -  30   เมษายน  2558 

    

   

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 

วิธีกำรนิเทศ 

 

 เพื อให้การนิเทศ  ติดตามการด่าเนินการตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นไป 

อย่างมีระบบ  ระเบียบ  ต่อเนื อง และยั งยืน ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2   

จึงได้ด่าเนินการ ดังนี้ 

ศึกษำปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ (Key Success) 

 ปัจจยัสู่ความส่าเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้ยุทธศาสตร์  4   5   6   

ซึ งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  4  ข้อพื้นฐำน    :  ประกอบด้วย 

   1.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียน ต้องสะอาดและเป็นระเบียบ 

    2.  โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ่านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ 

ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตา นักเรียน 

   3. บทบาทของครูต้องเอาใจใส่  ก่ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน

และหลังเรียน 

   4. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียน 

วังไกลกังวล 

 ผู้บริหำร 5 ข้อจัดท ำ : ประกอบด้วย 

   1.  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ่านวยความสะดวก 

ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื อง  

    2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดหาเครื องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาด

เหมาะสมกับห้องเรียนและจ่านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้สูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 
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   3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ส่าหรับโรงเรียนปลายทาง 

     4. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น่าด้วยความมุ่งมั นและน่าพาครูทุกคน  ทุกฝ่าย  

ตระหนักเห็นความส่าคัญและให้ความร่วมมือด่าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื อง 

    5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน

สม ่าเสมอ 

 ครูน ำ  6  ข้อปฏิบัติ : ประกอบด้วย 

    1.  ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนได้เหมาะสม  เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 

การจัดการเรียนรู้ 

   2.  ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื อ วัสดุอุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และกิจกรรม

เสริม ตามที คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก่าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม 

ในการเรียนคร้ังต่อไป 

   3. ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ ก่ากับ ดูแล 

และน่านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกคร้ัง 

   4.  ครูต้องสรุปสาระส่าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและ

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 

     5. ครูต้องวัดและประเมินผลเมื อกิจกรรมการเรียนสิ้นสุดในแต่ละคร้ัง แต่ละหน่วย 

การเรียนรู้ ท่าให้ทราบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้หรือไม่ เพื อปรับปรุง

แก้ไขต่อไป 

    6. ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื อช่วยเหลือนักเรียน 

ที ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ มเติมแก่นักเรียน 
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นวัตกรรมและเครื่องมือกำรนิเทศโครงกำร 

  นวัตกรรมของโครงกำร 

   1. เอกสารโครงการ : ประกอบด้วย 

    1.1  คู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  1 

    1.2  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื อการศึกษาทางไกล (Distance 

Learning  Television : DLTV) 

    1.3  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital 

Video Disc : DVD) 

    1.4  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 

Learning : e – Learning) 

    1.5  คู่มือการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการขยายผล

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

    1.6  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม 

    1.7  คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส่าหรับโรงเรียนปลายทาง 

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนวังไกลกังวล อ่าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซึ งเป็นรายเล่ม รายชั้น  รายภาคเรียน    
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ภาพที   1 เอกสารการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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2. สื ออิเล็กทรอนิกส์ :  ประกอบด้วย 

     2.1 สื อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc : DVD)  บันทึกการสอน

จากโรงเรียนวังไกลกังวล  อ่าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ลงในแผ่น DVD แยกเป็นรายชั้น รายวัน 

รายภาคเรียน แล้วเก็บไว้ในศูนย์สื อของ  สพป. อด. 2  ให้ครูมาส่าเนาไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้    

ณ โรงเรียน 

 

     

  ภาพที  2  แผ่น DVD บันทึกรายการ 

     การสอนจากโรงเรียนไกลกังวล 

   

  

 

     2.2  สื อ USB Hard disk  อยู่ในรูปแบบ Website off line  ภายในเป็นสื อผสม 

(Multimedia)  แบ่งเป็นรายชั้นเรียน  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้   รายหน่วยการเรียนรู้  แบ่งระดับปฐมวัย 

จ่านวน 41  Gb   ระดับประถมศึกษา 908  Gb  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    593 Gb    ซึ งโรงเรียน 

ต้องน่า USB  Hard disk ขนาด 2 Tb  มาส่าเนาสื อที ศูนย์สื อ  สพป.อด.2  ตามระดับชั้นที จัดการเรียน 

การสอน 

 

 

ภาพที  3  USB  Hard disk 
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  3. สื อออนไลน์ : ประกอบด้วย 

    3.1  Website  Online  ซึ งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้สื อออนไลน์ได้ทุกที  ทุกเวลา 

ที  http://www.dlf.ac.th และ http://edltv.thai.net ซึ งแบ่งเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายชั้น รายหน่วย

การเรียน 

 

ภาพที  4  Home Page  website : www.dlf.ac.th และ edltv.thai.net 

    3.2  รายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดจากโรงเรียน

ไกลกังวล อ่าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ งเป็นสื อหลักที ใช้ในการขยายผลโครงการการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทั วประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ภาพที  5 การเรียนรู้โดยใช้รายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

http://edltv.thai.net/
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   4.  เทคนิควิธีการ (Technical) : ที ใช้ในโครงการน้ี ประกอบด้วย 

    4.1 การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่าหรับบุคลากรของ

ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา ระหว่างวันที  13-  16  สิงหาคม 2557   ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี   ผู้เข้าร่วม

อบรมประกอบด้วย ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา   รองผู้อ่านวยการส่านักงาน

เขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา   และศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา รวม เขตพื้นที การศึกษาละ 3 คน  ทุกเขตพื้นที การศึกษาทั วประเทศ    ระหว่าง

วันที  13-  26  สิงหาคม 2557   ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ งมีตารางการอบรม ดังภาคผนวกหน้าที   22-23 

    4.2 การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่าหรับผู้อ่านวย 

การโรงเรียน และคณะท่างานขับเคลื อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที การศึกษา อบรมวันที   

29  สิงหาคม  2557   ณ  ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา  พร้อมกันทั วประเทศ ผ่านโทรทัศน์การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง 14 (dLTV)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อ่านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก

ทุกโรงเรียนทั วประเทศ และคณะกรรมการขับเคลื อนนโยบายของส่านักงานเจตพื้นที การศึกษา ซึ งมี

ตารางการอบรม ดังภาคผนวก หน้าที  24 

    4.3 การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส่าหรับครูโรงเรียน

ปลายทาง อบรมวันที  6  กันยายน  2557  ณ  โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนทั วประเทศ (โรงเรียน 

ขนาดเล็ก) โดยการรับชมรายการอบรมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง 14  

(dLTV) ซึ งมีตารางการอบรม ดังภาคผนวก หน้าที  25 

  เครื่องมือกำรนิเทศ 

   กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่านักงานเขตพื้นที 

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  โดย ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาเอกสาร หนังสือ 

สื อต่างๆ บนเว็บไซด์ แล้วน่ามาร่างสร้างแบบสอบถาม  น่าไปเพื อนร่วมงาน(ศึกษานิเทศก์) ตรวจพิจารณา 

ส่านวน  ถ้อยค่า   ความครอบคลุมงานในโครงการ  และงานเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียน   

น่าเครื องมือที ผ่านการตรวจพิจารณามาแก้ไขปรับปรุง แล้ว (ภาคผนวก  หน้า 34 ) น่าไปใช้ในการนิเทศ 

ติดตามการด่าเนินงาน ตามมนโยบายของโครงการ  ณ   โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  สพป.อด.2   
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กระบวนกำรนิเทศ 

  หลังจากที บุคลากรของส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบด้วย 

ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาผู้รับผิดชอบ 

งานด้าน ITE    และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาสื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

ได้ไปรับนโยบายการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และศึกษาดูงานภาคสนาม   

ณ  โรงเรียนในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 แล้วได้ด่าเนินงาน 

ขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามล่าดับขั้นตอน ดังนี้ 

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื อนนโยบายระดับเขตพื้นที การศึกษา  

   2. จัดประชุมชี้แจงการด่าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ

คณะกรรมการขับเคลื อนนโยบายระดับเขตพื้นที การศึกษา รับทราบแนวทางปฏิบัติในระดับโรงเรียน 

   3. ประชุมครูโรงเรียนปลายทางผ่านโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง 14 

พร้อมกันทั วประเทศ  ณ   โรงเรียนปลายทาง 

   4.  ประชุมชี้แจงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามที ได้รับจัดสรรให้แก่บุคลากร 

ของโรงเรียนทราบ 

   5.  สร้างเครื องมือนิเทศติดตาม 

   6.  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศของส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา  

   7.  จัดท่าปฏิทินนิเทศ  ณ  โรงเรียนรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและรายทีมผู้นิเทศ  

   8.  ประงานการเงินยืมเงินค่าพาหนะนิเทศติดตาม   

   9.  ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ชี้แจงแนวทางการนิเทศ  แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล   

มอบค่าสั ง   เครื องมือนิเทศ  เงินค่าพาหนะในการนิเทศ    เอกสารรายงานการเดินทาง 

   10.  นิเทศภาคสนาม  ณ  โรงเรียนในความรับผิดชอบรายทีมนิเทศ  เก็บรวบรวมข้อมูล 

   11.  รวบรวมเครื องมือนิเทศรายทีมนิเทศ  รวบรวมเอกสารการเดินเพื อส่งล้างเงินยืม 

   12.  วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผลเขียนรายงานการนิเทศ  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศแต่ละคณะซึ งประกอบด้วย รองผู้อ่านวยการส่านักงาน 

เขตพื้นที การศึกษาทุกคน  ผู้อ่านวยการกลุ่มงานในส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาทุกกลุ่มงาน  

ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ท่าการเก็บรวม  ณ  โรงเรียนที ท่าการนิเทศ  โดยการสอบถาม  สัมภาษณ์ แล้ว

รวบรวมน่ามามอบให้ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อันได้แก่ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ท่าการ

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในล่าดับถัดไป  จากแบบนิเทศที ใช้นิเทศ จ่านวน 112  ฉบับ ได้รับคืนมา 

 85 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  75.89  

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล แปลผลและเขียนสรุปรำยงำนกำรนิเทศ 

  หลังจากได้แบบนิเทศติดตามจากคณะนิเทศติดตามแล้ว ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้

น่าแบบนิเทศติดตามมาท่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่าการแปลผลและสรุปผลเขียน

รายงานการนิเทศ ในล่าดับถัดไป 

 

สถิติที่ใช ้

  1.  ร้อยละ ( % : Percentage) 

  2.  ค่าเฉลี ย ( X    : Mean)  

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

ผลกำรนิเทศ 

 

 หลังจากรวบรวมแบบนิเทศจากทีมนิเทศต่างๆ  ซึ งได้รับคืนมาก 85  ฉบับ  จาก 112  ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ  75.89       ผู้เขียนรายงานได้น่าข้อมูลมาวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล ซึ งจะได้น่าเสนอต่อไปนี้ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

  จากแบบนิเทศที มอบให้ทีมศึกษานิเทศก์ไปนิเทศและเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ แยกเป็น 

รายกลุ่มเครือข่ายและรายอ่าเภอดังนี้ 

ตารางที    1  แสดงจ่านวนแบบนิเทศได้รับคืนรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

กลุ่มเครือข่าย ร.ร. 
จ่านวน ร.ร. 
ขนาดเล็ก 

ได้รับคืน  
(ฉบับ) 

คิดเป็นร้อยละ 

เมืองกุมภวาปี 8 8 100.00 
แชแล 5 0 0.00 
ท่าลี สีออ 5 5 100.00 
เวียงค่า 6 6 100.00 
หนองหว้า 5 5 100.00 
ห้วยเกิ้ง ปะโค 4 4 100.00 
เสอเพลอ ผาสุก 4 0 0.00 
พันดอน เชียงแหว ผาสุก 4 1 25.00 
พันดอน 7 7 100.00 
โนนหนองโพธิ์ 5 5 100.00 
โนนโคกกลาง 7 7 100.00 
บุ่งแก้วทมนางาม 6 6 100.00 
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ตารางที     1  แสดงจ่านวนแบบนิเทศได้รับคืนรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (ต่อ) 

กลุ่มเครือข่าย ร.ร. 
จ่านวน ร.ร. 
ขนาดเล็ก 

ได้รับคืน  
(ฉบับ) 

คิดเป็นร้อยละ 

จ่าปีศรีธาตุ 6 4 66.67 
หัวนาค่า 4 0 0.00 
โปร่งตาดทองก้าวหน้า 4 0 0.00 
นายูงนกเขียน 6 1 16.67 
วังสามหมอ 1 1 1 100.00 
วังสามหมอ 2 2 2 100.00 
วังสามหมอ 3 4 4 100.00 
วังสามหมอ 4 4 4 100.00 
หนองแสง 1 4 4 100.00 
หนองแสง 2 3 3 100.00 
นาม่วง 5 5 100.00 
สามพาด อุ่มจาน 3 3 100.00 
    

รวมทั้งหมด 112 85 75.89 
 

 การนิเทศ ติดตามการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในคร้ังนี้ ใช้หน่วย

โรงเรียนเป็นหน่วยนับในการนิเทศ ซึ งได้นับโรงเรียนสาขาเป็นหนึ งโรงเรียนในการนิเทศด้วย ซึ งจาก

โรงเรียนทั้งหมด 112  โรงเรียน  ได้รับคืนแบบนิเทศกลับมา จ่านวน 85  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  75.89   

ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดในสังกัด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที ได้รับแบบนิเทศกลับคืนทั้งหมด ได้แก่  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวาปี   ขยายจากตารางที   1 จากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  ท่าลี สีออ  

เวียงค่า   หนองหว้า   ห้วยเกิ้งปะโค   พันดอน   โนนหนองโพธิ์     โนนโคกกลาง    บุ่งแก้วทมนางาม  

วังสามหมอ 1-4 หนองแสง 1,2  นาม่วง และสามพาด อุ่มจาน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที ไม่ได้รับแบบนิเทศ

กลับคืนเลย  ได้แก่  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล  เสอเพลอผาสุก  หัวนาค่า  โปร่งตาดทองก้าวหน้า  ทั้งนี้

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศทุกท่านที ได้น่าส่งแบบนิเทศติดตามโครงการ ในการนิเทศคร้ังนี้ด้วย 
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ข้อมูลครู นักเรียนและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

   1.  จ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 503  คน เฉลี ยโรงเรียนละ  5.92  คน 

   2.   จ่านวนนักเรียน  5726  คน  เฉลี ย  โรงเรียนละ  67.36  คน 

   3.  อัตราเฉลี ยครูต่อนักเรียน เท่ากับ   1 :  11.90  คน 

   4.  โดยเฉลี ยจ่านวนชั วโมงของครู 1  คน ใน 1 สัปดาห์ เท่ากับ  25.34  ชั วโมง 

     5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  แยกเป็นรายรูปแบบได้ดังนี้ 

    5.1  แบบแยกห้อง แยกชั้น ครู 1 คน ต่อ 1 ชั้น จ่านวน 45 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 

6.82 ของห้องเรียนทั้งหมด (660) 

    5.2  แยกห้อง แยกชั้น ครู 1 คน ต่อ 2 ชั้น จ่านวน 34 ห้อง คิดเป็นร้อยละ  5.15 

ของห้องเรียนทั้งหมด 

    5.3  แยกห้อง แยกชั้น  ครู 1 คน ต่อ 3 ชั้น จ่านวน 4 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 0.61 

ของห้องเรียนทั้งหมด 

    5.4  รวมห้องแยกชั้น ครู 1 คน ต่อ 1 ห้อง จ่านวน 6 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 0.91 

ของห้องเรียนทั้งหมด 

    5.5 รวมห้องแยกชั้น ครู 1 คน ต่อ 3 ชั้น จ่านวน 13 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 1.97 

ของห้องเรียนทั้งหมด 

    5.6  รวมห้อง รวมชั้น ครู 1 คน ต่อ 4 ชั้น จ่านวน 16  ห้อง คิดเป็นร้อยละ 2.42 

ของห้องเรียนทั้งหมด 

    5.7 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื นๆ จ่านวน 7 ห้อง ได้แก่ 

     1)  ระดับอนุบาลครูผู้สอน 1 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที  1 – 3 ครูผู้สอน 

1 คน และชั้นประถมศึกษาปีที  4 – 6 ครูผู้สอน 1 คน 

     2) ระดับประถมศึกษาปีที  4 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที  1 – 3 สอน

เวียนรายวิชา  

     3)  สอนเวียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที  4-6 

     4)  ชั้นประถมศึกษาปีที  4 – 6 เรียนรวม  
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ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

   1. จ่านวนเครื องคอมพิวเตอร์เพื อการเรียนการสอน (ไม่นับแท็บเล็ต)  เฉลี ย 6.87 เครื อง

ต่อโรงเรียน 

   2.  การรับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อมูลดังนี้ 

     2.1 ใช้การได้ดีทุกเวลา  ร้อยละ 43.53  ของโรงเรียนที ตอบแบบนิเทศทั้งหมด 

(85 โรงเรียน)  

    2.2  ใช้การได้ดี บางครั้งบางคราว ร้อยละ  34.12 

    2.3  พอใช้การได้ ทุกเวลา ร้อยละ 14.12 

    2.4  พอใช้การได้ บางคร้ังคราว ร้อยละ 24.71 

    2.5  ใช้การไม่ได้ ต้องแก้ไขโดยด่วน ไม่มี 

    2.6 ไม่มีโรงเรียนใดที ไม่มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

   3.  การแก้ปัญหาเกี ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียน มีข้อมูลดังนี้ 

    3.1 แก้ไขเองโดยบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 57.65 ของโรงเรียนที ตอบแบบ

นิเทศทั้งหมด (85โรงเรียน)  

    3.2  แก้ไข โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนข้างเคียง ร้อยละ 23.53  

    3.3  แก้ไขเอง โดยจ้างเอกชนภายนอกมาแก้ไขให้  ร้อยละ 49.41 

    3.4  แก้ไขโดยหน่วยงานภายนอกคู่สัญญา เช่น TOT ร้อยละ 41.18 

    3.5  แก้ไขโดยวิธีอื น ร้อยละ 2.35 ได้แก่ บุคลากรของ สพป.อด.2 มาแก้ไขให้ 

ข้อมูลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทยีม 

   1. การใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 

 สพป.อด.2  มีข้อมูลการใช้ ดังนี้ 

     1.1 ยังไม่เคยใช้ หรือเริ มใช้ปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 18.82 ของโรงเรียน 

ที ตอบแบบนิเทศทั้งหมด (85โรงเรียน)  

    1.2 เริ มใช้ปีการศึกษา 2546  ร้อยละ 2.35  

    1.3  เริ มใช้ปีการศึกษา 2548  ร้อยละ 1.18  
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    1.4  เริ มใช้ปีการศึกษา 2549  ร้อยละ 1.18 

    1.5  เริ มใช้ปีการศึกษา 2550  ร้อยละ 7.06 

    1.6  เริ มใช้ปีการศึกษา 2551  ร้อยละ 5.88 

    1.7  เริ มใช้ปีการศึกษา 2552  ร้อยละ 12.94 

    1.8  เริ มใช้ปีการศึกษา 2553  ร้อยละ 7.06 

    1.9  เริ มใช้ปีการศึกษา 2554  ร้อยละ 24.71 

    1.10  เริ มใช้ปีการศึกษา 2555  ร้อยละ 15.29 

    1.11  เริ มใช้ปีการศึกษา 2556  ร้อยละ 3.53 

  2.  สภาพวัสดุอุปกรณ์ ของโรงเรียนมีข้อมูลดังนี้ 

     2.1  จานรับสัญญาณพร้อมหัวรับสัญญาณดาวเทียม  โดยเฉลี ย 

โรงเรียนละ 1.75 จาน 

     2.2 เครื องรับและแปลสัญญาณดาวเทียม โดยเฉลี ย โรงเรียนละ  5.90  เครื อง 

     2.3 เครื องรับโทรทัศน์ โดยเฉลี ย โรงเรียนละ 8.51 เครื อง 

     2.4  เครื องเล่น CD/DVD โดยเฉลี ย โรงเรียนละ 1.88  เครื อง 

     2.5 เครื องฉาย LCD Projector โดยเฉลี ย โรงเรียนละ 1.39 เครื อง  

   3. การจัดการศึกษาตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบายรัฐบาล

ปัจจุบัน ที คาดว่าเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน  มีข้อมูลดังนี้ 

    3.1 แบบดูการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV : Distance 

Learning  Television)  ร้อยละ  94.12 

    3.2  แบบดูผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ลงในแผ่น DVD (DVD : Digital Video Disk) 

ร้อยละ 9.41 

    3.3  แบบบันทึกลงในฮาร์ดดิส (e – Learning : Electronics  Learning)  

ร้อยละ  27.06  
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 4. สภาพการจัดซื้ออุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในปัจจุบัน  (ณ  เวลานิเทศ 

ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2557) มีข้อมูล ดังนี้ 

    4.1  ยังไม่ได้ด่าเนินการ ร้อยละ 3.53 

    4.2 ท่าสัญญาจ้างแล้ว  ร้อยละ  31.76 

    4.3  ติดตั้งและใช้งานได้แล้ว ครบทุกห้องเรียน ร้อยละ  81.18 

    4.4  ติดตั้งและใช้งานได้แล้ว แต่ไม่ครบทุกห้อง ร้อยละ  5.88   

    4.5 ยังไม่ส่าเนาสื อ eDLTV ลงในฮาร์ดดิส ร้อยละ  58.82 

    4.6  ส่าเนาสื อ eDLTV ลงในฮาร์ดดิสแล้ว ร้อยละ 17.65 

 5. ปัญหาและอุปสรรค :   f  หมายถึง  ค่าความถี  

    5.1 สัญญาณ ขัดข้องในบางวัน บางเวลา (f = 3) 

   5.2   โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาไม่ตรงกับโรงเรียนปลายทาง ท่าให้

การสอนไม่ครอบคลุมทุกชั้นทุกวิชา (f = 2 ) 

    5.3  บริษัทรับเหมาคู่สัญญายังไม่มาติดต้ังอุปกรณ์ให้ (f = 2)  

    5.4  สัญญาณอ่อน บางเวลา (f = 1) 

    5.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตระหนักถึงการใช้อุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนรู้ (f = 1) 

    5.6  ขาดคู่มือ แผนการสอนและตารางจัดกิจกรรม  (f = 1) 

    5.7  กล่องรับสัญญาณช่ารุด (f = 1) 

    5.8  นักเรียนปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม  

(dLTV)  ไม่ทัน (f = 1) 

    5.9  ได้รับการจัดสรร อุปกรณ์ไม่ครบ  (f = 1) 

    5.10 ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการปรับจูนหรือ Set ค่าต่างๆ 

เมื อต้องการดูรายการอื นๆ (f = 1) 

    5.11  บรษิัทรับเหมาคู่สัญญาไม่มาซ่อมให้ (f = 1) 

    5.12  ปรับคลื นให้ชัดไม่ได้ในบางชั้นเรียน (f = 1) 
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    5.13   ยังไม่ได้เครื องรับสัญญาณ 1 เครื อง (f = 1) 

    5.14   ช่องสัญญาณไม่ตรงกับห้องเรียน สัญญาณเลื อนไปเรื อยๆ (f = 1) 

    5.15   บุคลากรขาดทักษะด้าน ICT (f = 1) 

    5.16  คลื นสัญญาณอ่อน (f = 1) 

    5.17  ยังไม่ติดต้ัง TV (f = 1) 

    5.18  ผู้รับเหมายังไม่มาส่งมอบโทรทัศน์ (f = 1) 

    5.19  สัญญาณกระตุกบางเวลา (f = 1) 

    5.20  กล่องรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวลไม่ได้ (f = 1) 

    5.21  บางห้องเรียนรับสัญญาณไม่ได้ (f = 1) 

    5.22  สัญญาณเสียงไม่ชัดในบางห้องเรียน (f = 1) 

    5.23  ต้องปรับเวลาเรียนใหม่ให้ตรงกับโรงเรียนวังไกลกังวล (f = 1) 

    5.24 ต้องเปิดเครื องรับสัญญาณพร้อมกันจึงจะรับสัญญาณได้ (f = 1) 

    5.25  เด็กนักเรียนไม่สนใจเท่าครูสอน (f = 1) 

    5.26  เนื องจากเริ มใช้ในภาคเรียนที  2 ท่าให้บทเรียนในโทรทัศน์ไม่ตรงกับที ครู

สอน จึงใช้บทเรียนในโทรทัศน์บางวิชาเท่านั้น (f = 1) 

 6.  ข้อเสนอแนะ  :   f  หมายถึง  ค่าความถี  

    6.1  ควรจัดให้ศึกษาดูงานโรงเรียนที ประสบความส่าเร็จ ในการจัดการศึกษา 

โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (dLTV) (f = 2) 

    6.2 ควรจัดฮาร์ดดิส (Hard disk) ให้ครบทุกห้องเรียน (f = 2) 

    6.3  ควรอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

 (f = 2) 

    6.4  ควรจัดสรรโทรทัศน์แบบใหม่ให้เพิ มเติม (f = 1) 

    6.5  ควรสังเกตการสอนของครูอย่างต่อเนื อง (f = 1) 

    6.6 ควรดูผ่านDVD (f = 1) 

    6.7 จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที ช่ารุด 
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  6.8  ควรศึกษาบทเรียนและใบงานก่อนท่าการสอนตามตารางเรียน 

    6.9  ควรให้สัญญาณในระบบดิจิทัล HD. 1080 P (f = 1) 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  

ที่ ๓๔๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและนิเทศ  ติดตำม  ก ำกับ  

ตรวจสอบ โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  

          

   ด้วย คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ได้อนุมัตขิยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ซึ งเปน็โครงการใหม่ เพื อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น    ครูสอน 

ไม่ตรงสาขาวิชาเอก  และเพื อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื องในวโรกาสเฉลิมพระ-

ชนมพรรษา วันที  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยไดจ้ัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส่านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั วประเทศ เพื อน่าไปใช้ในการจัดจ้าง ปรับปรุง ระบบสัญญาณดาวเทียม 

และ/หรือ จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพบริบทจรงิของแต่ละโรงเรียน 

    เพื อให้การด่าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ราบรื น  ประสบผลส่าเรจ็ 

ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ ส่านักงานเขตพืน้ที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื อนนโยบายและนเิทศ  ติดตาม  ก่ากับ ตรวจสอบ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    ซึ งมีรายชื อตาม

บัญชีแนบท้ายนี้  

               ทั้งนี้ให้บคุลากรที ได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการได้ปฏิบัตงิานตาม บทบาท หน้าที    

มีความรับผิดชอบ  ซื อสัตย์  สุจริต  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง   ยึดถือ

ผลประโยชนข์องประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นส่าคัญ  ให้งานส่าเรจ็ลุล่วง ทันตามก่าหนดเวลา  และอย่าให้เกิด 

ความเสียหายแก่ทางราชการ  

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที  ๑๘ เดือน กันยายน   ๒๕๕๗    เป็นต้นไป    

   สั ง   ณ  วันที    ๑๗  เดือน กันยายน     ๒๕๕๗ 

 

                                                                       (นายประกอบ  จันทรทิพย์) 
                                                   ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒ 
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๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   :  มีหน้าที  ให้ค่าปรึกษา แนะน่า เสนอแนะแนวทางการด่าเนินงาน รวมทั้ง    เสนอแนะ   

แนวทางในการแก้ปัญหา ที เกิดขึน้ระหว่างการด่าเนนิงานตามโครงการ 

  ๑.๑  นายประกอบ  จันทรทิพย์  ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒             ประธาน

       ๑.๒  นายรอง      ปัญสังกา   รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   รองประธาน         

       ๑.๓  นายบูรพา    พรหมสิงห์  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  รองประธาน 

       ๑.๔  นายไชยสิทธิ์  บุตรี           ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา          กรรมการ 

       ๑.๕  นายสุรพล    ชาญนรา         ผู้อ่านวยการกลุ่มอ่านวยการ     กรรมการ 

    ๑.๖  นายชุมพล    พ่อลิละ           ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล     กรรมการ 

   ๑.๗  นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข       ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 

   ๑.๘  นายพรศักดิ์   สุนทรพิช      ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                         กรรมการ 

   ๑.๙  นางจันทรา   เพ็ชรสวัสดิ์    ผู้อ่านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการ        

       ๑.๑๐ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒                                                  เลขานุการ 

         ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยนิเทศ  ติดตำม  ก ำกับ ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน

ดำวเทียม  :  มีหน้าที ออกพื้นที  นเิทศ ตดิตาม  ก่ากับ  ตรวจสอบ  การจัดหา  จัดซ้ือ  จดัจ้าง  ปรบัปรงุ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   

เพื อน่ามาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ดี มีคุณภาพ ครูและนักเรียน ได้น่ามาใช้เปน็สื อในการจัดการ

เรียนรู้ได้ดี   รวมทั้งการติดตั้งจอภาพ อยู่ระยะ  ระดับที เหมาะสมกับสายตานักเรียน  สะดวก ปลอดภัย ในการใช้งาน   

จัดสภาพห้องเรียนให้มบีรรยากาศเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้   ประกอบด้วย บุคลากรแยกเป็นรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

และโรงเรียนที ต้องนิเทศ   ดังนี ้

 ๒.๑  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา, เวียงค่า, พันดอน  ประกอบด้วย  

   ๑)  นายบูรพา     พรหมสิงห์  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นางรัดดา    วิทยากร       ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒       กรรมการ 

    ๓)  นางสาววิมล   เถาวัลย์      ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                                      เลขานุการ 

  ๒.๒ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล, เสอเพลอ-ผาสุก, เชียงแหว  ประกอบด้วย 

   ๑)  ว่าที  ร.ต. พูนศักดิ์  พระรัตภูมี  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นางสาววริศรา     เชิญชม    ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒       กรรมการ 

   ๓)  นางสุนีย์           อุทุมทอง    ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                      เลขานุการ 
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 ๒.๓ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี สีออ, หนองหว้า, ห้วยเกิ้งปะโค  ประกอบด้วย 

   ๑)  นายสุรีย์      จารมีชัย           รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นางจันทรา   เพ็ชรสวัสดิ์           ผู้อ่านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       กรรมการ 

   ๓)  นางสาวศศิธร  นาคดิลก            ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                        กรรมการ

  ๔)  นายปรีดา     พงษ์วุฒินันท์         ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                     เลขานุการ

๒.๔  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ่าปศีรีธาตุ,  หัวนาค่า,  โปร่งตาดทองก้าวหน้า, นายูงนกเขียน  ประกอบด้วย  

   ๑)  นายรอง    ปัญสังกา             รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นายศิริพงษ์    ปุณประเสริฐ        ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒      กรรมการ 

   ๓)  นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง           ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                            เลขานุการ

 ๒.๕  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ, โนนสะอาดโคกกลาง, บุ่งแก้วทมนางาม  ประกอบด้วย 

   ๑)  นายยุทธศาสตร์  ศรีสุข                 ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                              ประธาน 

   ๒)  นายชุมพล    พ่อลิละ                    ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ   

   ๓)  นายสมใจ    ปัญญาตระกูล    ครู โรงเรียนบ้านนาแบก ช่วยราชการ สพป.อด.๒       กรรมการ 

   ๔)  นายสมยศ    ศรีบรรพต               ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                      เลขานุการ

 ๒.๖  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๑, วังสามหมอ ๒, วังสามหมอ๓, วังสามหมอ ๔   ประกอบด้วย 

   ๑)  นายบุญล้น   พิมพาที  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นายพรศักดิ์   สุนทรพิช       ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                    กรรมการ   

   ๓)  นายปริญญา  ไมยะปัน        ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒      กรรมการ 

   ๔)  นายสุริยนต์    อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                          เลขานุการ

 ๒.๗  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง ๑,  หนองแสง ๒     ประกอบด้วย 

   ๑)  นายชาญชัย   ทองแสน     รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นายไชยสิทธิ์  บุตรี           ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒       กรรมการ 

   ๓)  นายไมยมิตร  ป้องวิชัย      ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                        เลขานุการ

 ๒.๘  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง,  สามพาดอุ่มจาน     ประกอบด้วย 

   ๑)  นายสมาน      บุญจะนะ      รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

   ๒)  นายสุรพล    ชาญนรา         ผู้อ่านวยการกลุ่มอ่านวยการ                            กรรมการ  

  ๓)  นายบรรพต    พระยาลอ      ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                          เลขานุการ 
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๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมนิและรำยงำนผลกำรนิเทศ  :  มีหน้าที สร้างเครื องมือการนิเทศ  แจกจา่ยเครื องมือนเิทศ แก่

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการ  รวบรวมเครื องมือนเิทศจากผู้นิเทศ  วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและเขียนรายงานผล

การนิเทศ โครงการ เผยแพร่ ประกอบด้วย 

  ๓.๑ ว่าที  ร.ต.พูนศักดิ์   พระรัตภูมี   รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒    ประธาน 

  ๓.๒    นายบรรพต      พระยาลอ  ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒     กรรมการ 

  ๓.๓    นายสุริยนต์       อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์  สพป.อด.๒                    เลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน : มีหน้าที ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานตามโครงการ  ตามที ได้รับการ

จัดสรรจาก ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน สรุปการใช้จ่ายเพื อเบิก ค่าใช้จ่าย 

ล้างเบิกค่าใช้จ่าย  จ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้แก่บคุลากรที ด่าเนินการนิเทศ โครงการ       ประกอบด้วย 

       ๔.๑  นายพรศักดิ์    สุนทรพิธ                  ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์   ประธาน 

       ๔.๒  นายสุริยนต์     อินทร์อุดม             ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒                        กรรมการ     

       ๔.๓  นายปรีดา       พงษ์วุฒินันท์           ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี  เขต ๒                          เลขานุการ 
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ปฏิทินกำรขับเคลือ่นนโยบำยและนิเทศ  ติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบ โครงกำรกำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (dLTV) 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสงักัด สพป.อุดรธำนี  เขต ๒  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน/โรงเรียน ผู้นิเทศ ติดตำม 
วัน/ เดือน/ ปี/ 

นิเทศ 
หมำยเหตุ 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองกุมภวา 
๑. โรงเรียนบ้านปอ         ๒.โรงเรียนบ้านท่าเปลือยฯ 
๓. โรงเรียนบ้านโพธ์ิสง่า  ๔. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
๕. โรงเรียนบ้านห้วยกองสี   ๖.โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 
๗. โรงเรียนบ้านโนนจ่าปา    ๘. โรงเรยีนบ้านดอนสวรรค์ ๑.นายบูรพา  พรหมสิงห์ 

   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นางรัดดา  วิทยากร 
 ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

๓.น.ส.วิมล  เถาวัลย์ 
   ศกึษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเวียงค่า 
๑. โรงเรียนบ้านสวนมอนค่า   ๒. โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 
๓. โรงเรียนบ้านค่าไผ่             ๔. โรงเรียนบ้านหินเหลิ ง 
๕. โรงเรียนบ้านนาแบก          ๖. โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงค่า 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพนัดอน 
๑. โรงเรียนบ้านกงพาน     ๒. โรงเรียนบ้านพันดอน 
๓. โรงเรียนบ้านค่าเจริญ      ๔. โรงเรียนบ้านดงแคน 
๕. โรงเรียนบ้านวาปี               ๖. โรงเรียนบ้านผือ 
๗. โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึง้ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแชแล 
๑. โรงเรียนบ้านเมืองพรึก     
๒. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเคง็ 

๓. โรงเรียนดอนเงิน  
๔. โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 

๕. โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้่าย้อย ๑.ว่าที  ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี 

   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.น.ส.วริศรา  เชิญชม 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

๓.นางสุนีย์   อุทุมทอง 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสอเพลอ-ผาสุก 
๑. โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก   
 ๒. โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  
 ๓. โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์    
๔. โรงเรียนบ้านทองอนิทร์สวนมอญ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว 
๑. โรงเรียนบ้านเซียบ             ๒. โรงเรียนบ้านเดียม 
๓. โรงเรียนบ้านนกขะบา     ๔. โรงเรียนบ้านดงเรือง 
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ปฏิทินกำรขับเคลือ่นนโยบำยและนิเทศ  ติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบ โครงกำรกำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (dLTV) 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสงักัด สพป.อุดรธำนี  เขต ๒  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน/โรงเรียน ผู้นิเทศ ติดตำม 
วัน/ เดือน/ ปี/ 

นิเทศ 
หมำยเหตุ 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี สีออ 
๑. โรงเรียนบ้านท่าแร่          ๒. โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 
๓. โรงเรียนบ้านโนนเขวา ๔. โรงเรียนบ้านหนองกวาง 

๕. โรงเรียนบ้านหนองแดง 
๑.นายสุรีย์   จารมีชัย 
   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์ 
   ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 
๓.น.ส.ศศิธร  นาคดิลก 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 
๔.นายปรีดา พงษ์วุฒินนัท ์
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า 
๑. โรงเรียนบ้านท่าสัง     ๒. โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 
๓. โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ๔. โรงเรียนบ้านหนองแวง 

๕. โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค 
๑. โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่   
๒. โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 
๓. โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปนู 
๔. โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังสี 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจ่าปศีรีธาตุ 
๑. โรงเรียนบ้านโนนสูง    ๒. โรงเรียนบ้านโคกน้อย 
๓. โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย    
 ๔. โรงเรียนบ้านดูนเลา 
๕. โรงเรียนบ้านโคกศรี  ๖. โรงเรยีนบ้านห้วยวังปลา 

๑.นายรอง  ปัญสังกา 
   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 
๓.นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาค่า 
๑. โรงเรียนบ้านโคกกลาง   ๒. โรงเรียนบ้านค่าบอน 
๓. โรงเรียนบ้านหนองท่มค่าเจริญ    

๔. โรงเรียนบ้านโนนอ่านวย 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทอง 
๑. โรงเรียนบ้านป่าหวาย      ๒. โรงเรียนบ้านสามขา 
๓. โรงเรียนบ้านสมด ี

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงหนองนกเขียน 
๑. โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง  ๒. โรงเรียนบ้านหนองกุง 
๓. โรงเรียนบ้านค่าดอกไม้   ๔. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
๕. โรงเรียนบ้านค่าม่วง         ๖. โรงเรียนบ้านป่าไร่ 
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ปฏิทินกำรขับเคลือ่นนโยบำยและนิเทศ  ติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบ โครงกำรกำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (dLTV) 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสงักัด สพป.อุดรธำนี  เขต ๒  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน/โรงเรียน ผู้นิเทศ ติดตำม วัน/ เดือน/ ปี/ 
นิเทศ 

หมำยเหตุ 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดหนองโพธ์ิ 
๑. โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง  ๒. โรงเรียนบ้านหนองจาน 

๓. โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกค่า  ๔. โรงเรียนบ้านโนนจ่าปา 

๕. โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค ์

๑.นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข 
   ผอ.กลุ่มนโยบายฯ 
๒.นายชุมพล  พ่อลิละ 
   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.นายสมใจ ปัญญาตระกูล 

ครูโรงเรียนบ้านนาแบก 
ช่วยราชการ สพป.อด.๒ 
๔.นายสมยศ  ศรีบรรพต 
   ศกึษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง 
๑. โรงเรียนบ้านค่าเต้าแก้วหินลาด    ๒. โรงเรียนบ้านโคกสง่า 
๓. โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว  ๔. โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
๕. โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา       ๖. โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 

๗. โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้่าเกลี้ยง 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม 
๑. โรงเรียนบ้านหาดสถาพร        ๒. โรงเรียนบ้านค้อน้อย 
๓. โรงเรียนบ้านโนนส่าราญ       ๔. โรงเรียนบ้านโคกล่าม 
๕. โรงเรียนบ้านหนองโก               ๖. โรงเรียนบ้านบะยาว                

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๑ 
๑. โรงเรียนบ้านโนนสวาง 

๑.นายบุญล้น  พิมพาที 
   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นายพรศักดิ์ สุนทรพิช 
   ผอ.กลุ่มการเงินฯ 
๓.นายปริญญา  ไมยะปัน 
   ศกึษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

๔.นายสุริยนต์ อินทร์อุดม 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๒ 
๑. โรงเรียนบ้านโคกเล้า             
๒. โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๓ 
๑. โรงเรียนบ้านค่าจวง      ๒. โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 
๓. โรงเรียนบ้านผาทอง           ๔. โรงเรียนบ้านวังทอง 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ ๔ 
๑. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด    
 ๒. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ 

๓. โรงเรียนบ้านท่าลาด 
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 
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ปฏิทินกำรขับเคลือ่นนโยบำยและนิเทศ  ติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบ โครงกำรกำรศกึษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (dLTV) 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสงักัด สพป.อุดรธำนี  เขต ๒  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน/โรงเรียน ผู้นิเทศ ติดตำม วัน/ เดือน/ ปี/ 
นิเทศ 

หมำยเหตุ 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง ๑ 
๑. โรงเรียนบ้านสามเหลี ยม     ๒. โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

๓. โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้่า       
๔. โรงเรียนบ้านค่าบอนประชาสรรค ์

๑.นายชาญชัย   ทองแสน 
   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นายไชยสิทธิ์  บุตรี 
   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
๓.นายไมยมิตร  ป้องวิชัย 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 
 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแสง ๒ 
๑. โรงเรียนบ้านหนองบัว          ๒. โรงเรียนบ้านทับไฮ 
๓. โรงเรียนบ้านท่าสี 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนาม่วง 
๑. โรงเรียนบ้านนาม่วง             
๒. โรงเรียนบ้านโนนแสวง             
๓. โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง  ๔. โรงเรียนบ้านเชียงกรม 
๕. โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 

๑.นายสมาน  บุญจะนะ 
   รอง ผอ.สพป.อด.๒ 
๒.นายสุรพล  ชาญนรา 
   ผอ.กลุ่มอ่านวยการ 
๓.นายบรรพต  พระยาลอ 
   ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.๒ 

  

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาด-อุ่มจาน 
๑. โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 
๒. โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ 
๓. โรงเรียนน้่าเที ยงลานเตหนองเม็ก 
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                 แบบนิเทศติดตำม ก ำกบั  ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

   ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอดุรธำนี เขต ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 

 

        ชื่อโรงเรียน....................................................................................กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน........................................... 

ข้อมูลพื้นฐำน 

 ๑.  จ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา.......................คน จ่านวนนักเรียน...................คน 

      อัตราเฉลี ย ครู ๑ ตน ต่อนักเรยีน..............คน 

๒.  โดยเฉลี ยจ่านวนชั วโมงสอนของครู ๑ คน ใน หนึ งสัปดาห์..............................................ชั วโมง 

๓.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  (ท่าเครื องหมาย     เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)  

     แยกห้อง แยกช้ัน  ครู ๑ คน ต่อ ๑ ช้ัน    แยกห้อง   แยกช้ัน  ครู ๑ คน ต่อ ๒ ช้ัน 

    แยกห้อง แยกช้ัน  ครู ๑ คน ต่อ......ช้ัน    รวมห้อง แยกช้ัน  ครู  ๑ คน ต่อ ๑ ห้อง  

     รวมห้อง แยกช้ัน  ครู  ๑ คน ต่อ.......ช้ัน     รวมห้อง  รวมช้ัน   ครู  ๑ คน  ต่อ ......ช้ัน 

   รูปแบบอื นๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................................................... 

ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

๔.  เครื องคอมพิวเตอร์เพื อการเรยีนการสอน (ไม่นับแทบ็เล็ต) จ่านวน...........................เครื อง 

๕. การรับส่งสัญญาณอินเตอร์เนต็    (ท่าเครื องหมาย    ได้ ๑ ข้อ)  

   ใช้การได้ดี ทุกเวลา       ใช้การได้ดี   บางครั้งคราว    พอใช้การได้  ทุกเวลา   พอใช้การได้ บางครั้งคราว 

  ใช้การไม่ได้ ต้องแก้ไขโดยดว่น      ไม่มีอุปกรณ์ รับส่งสัญญาณอินเตอรเ์น็ต   

๖. การแก้ปัญหาเกี ยวกับเทคโนโลยีในโรงเรียน (ท่าเครื องหมาย     เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)  

  แก้ไขเองโดยบุคลากรในโรงเรียน    แก้ไข โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนข้างคียง 

 แก้ไขเอง โดยจ้างเอกชนภายนอกมาแก้ไขให ้  แก้ไข โดยหน่วยงานภายนอกคู่สัญญา เช่น TOT  

 แก้ไขโดยวิธีอื น (โปรดระบุ)...................................................................................................................................... 

ข้อมูลโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

๗. โรงเรียนใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ท่าเครื องหมาย    ได้ ๑ ข้อ) 

 ยังไม่เคยใช ้     เริ มใช้ ปีการศึกษา.................................... 
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๘. สภาพวัสดุอุปกรณ์ 

  ๑)  จานรับสัญญาณพร้อมหัวรับสัญญาณดาวเทียม  ใช้การได้ดี จ่านวน..................จาน 

  ๒) เครื องรบัและแปลสัญญาณดาวเทียม  ใช้การได้ดี จ่านวน...................เครื อง 

  ๓)  เครื องรับโทรทศัน ์   ใช้การได้ดี จ่านวน....................เครื อง 

  ๔) เครื องเล่น CD/DVD    ใช้การได้ดี จ่านวน....................เครื อง 

  ๕) จ่านวนเครื องฉาย LCD Projector   ใช้การได้ดี จ่านวน....................เครื อง 

๙. การจัดการศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบายรัฐบาลชุดปจัจบุัน  

    ที คาดว่าเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน (ท่าเครื องหมาย     เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

    แบบดูการถ่ายทอดรายการสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล (DLTV: Distance Learning Television ) 

   แบบดผู่านการบันทึกวิดีทศัน์ลงในแผ่น DVD (DVD : Digital  Video  Disc )  

    แบบบันทึกลงในฮาร์ดดิส (e – Learning : Electronics Learning)  

 ๑๐. สภำพกำรจัดซื้ออุปกรณก์ำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในปัจจุบัน    

    ยังไม่ได้ด่าเนินการ   ท่าสัญญาจ้างแล้ว   ติดตั้งและใช้งานได้แล้ว ครบทุกห้อง 

   ติดตั้งและใช้งานได้แล้ว แต่ไม่ครบทุกห้อง (ระบุสาเหตุ)..................................................................... 

  ยังไม่ได้ส่าเนาสื อ eDLTV ลงในฮาร์ดดิส  ส่าเนาสื อ eDLTV แล้ว  เมื อ...................................... 

๑๑. ข้อเสนอแนะ / ปัญหา / อุปสรรค  

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

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

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

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

 

ลงชื อ...............................................................ผู้นิเทศ  ลงชื อ............................................................ผู้นิเทศ 

     (....................................................................)                                     (..............................................................) 

  ต่าแหน่ง.........................................................................    ต่าแหน่ง....................................................................... 

 

ลงชื อ................................................................ผู้นิเทศ              ลงชื อ...........................................................ผู้นิเทศ 

    (....................................................................)                                     (..............................................................)

ต่าแหน่ง................................................................. ต่าแหน่ง....................................................................... 

วันที .................เดือน..............................................พ.ศ. ๒๕๕๗*** ที ท่าการนิเทศ 
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ภาพการนิเทศโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในสังกัด สพป.อด.2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะที่ปรึกษำ 

ดร.ประกอบ    จันทรทิพย์  ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

ดร.รอง   ปัญญสังกา  รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

นายบุญล้น  พิมพาที รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  2 

นายไชยสิทธิ์  บุตรี  ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อด. 2   

นายบรรพต    พระยาลอ  ศึกษานิเทศก์  สพป.อด. 2  

 

คณะนิเทศ ติดตำม ภำคสนำม 

รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 ทุกคน 

ผู้อ่านวยการกลุ่ม ใน สพป.อด.2  ทุกคน 

ศึกษานิเทศก์  สพป.อด. 2 ทุกคน 

 

รวบรวมข้อมูล / วิเครำะห์ข้อมูล / แปลผล / เขียนสรุปรำยงำนกำรนิเทศ 

นายสุริยนต์    อินทร์อุดม   ศึกษานิเทศก์  สพป.อด. 2 

 

ตรวจร่ำงรำยงำน 

นายบรรพต    พระยาลอ  ศึกษานิเทศก์  สพป.อด. 2  

 

 

 

 

 


