ฉบับที่ ๑

แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
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อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๓. จุดเด่นของโรงเรียน
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.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
๔. จุดที่โรงเรียนจะต้องพัฒนา
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๕. ความต้องการรับการช่วยเหลือของโรงเรียน
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ฉบับที่ ๒

แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนาร่องขนาดเล็ก
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อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................................................
ข้อมูลจานวนนักเรียน ทั้งหมด..........คน จาแนกเป็นเด็กระดับปฐมวัย จานวน............คน นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจานวน.....................คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ..........คน
ข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
๑. โรงเรียนมีการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ อย่างไร
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๒. จุดเด่นของโรงเรียน
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
๓. จุดที่โรงเรียนจะต้องพัฒนา
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ ๓

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โรงเรียน.........................................กลุ่มเครือข่าย..................................อาเภอ.............................จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ใช้ข้อมูล ปีกศ.๒๕๕๘)
คำชี้แจง: บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายชัน้ เรียน
จานวน
ผลการประเมิน
ที่
ชั้น
นักเรียน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒ ประถมศึกษาปีที่ ๒
๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓
๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔
๕ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คำชี้แจง: บันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียน รายชัน้ เรียน
จานวน
ผลการประเมิน
ที่
ชั้น
นักเรียน
ผ่าน
ดี
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒ ประถมศึกษาปีที่ ๒
๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓
๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔
๕ ประถมศึกษาปีที่ ๕
๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ดีเยี่ยม
จานวน
ร้อยละ

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
คาชี้แจง : บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายชั้นเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ที่
รายการ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ผลการ
คะแนน
ผลการ
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘ เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบ
(+ , -)
ปีปัจจุบัน
(+ , -)
๑ ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. ๖
๒ คะแนนสอบ NT ชั้น ป. ๓
(ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงานข้อมูล
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
เบอร์โทรศัพท์...............................................................

ฉบับที่ ๔

ที่
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๓
แบบบันทึกการนิเทศ (ฉบับนิเทศครูผสู้ อน)
โครงการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียน.............................................................สพป...อุบลราชธานี........................เขต.......๕.........
ชื่อครูประจาชั้น...............................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่....................................
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
บันทึกการนิเทศ
ข้อเสนอแนะ
ครูจัดสภาพห้องเรียนได้เหมาะสมเอื้อ ๑. การจัดสภาพ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ห้องเรียนได้เหมาะสม
และเอื้อต่อการเรียนรู้
เตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าทั้งสือ่
๒. การเตรียมการเรียน
วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และ
การสอนล่วงหน้าและ
กิจกรรมเสริมตามที่คู่มือครูพระราชทาน มอบหมายงานให้
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมสาหรับโรงเรียน นักเรียนเตรียมพร้อมใน
ปลายทางกาหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้ การเรียนครั้งต่อไป
นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
ครูจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับครู ๓. จัดการเรียนรู้ไปพร้อม
โรงเรียนต้นทางและเอาใจใส่กากับ
กับครูโรงเรียนต้นทางและ
ดูแลและนานักเรียนให้ปฏิบตั ิกิจกรรม การเอาใจใส่กากับดูแลและ
การเรียนทุกครั้ง
นานักเรียนให้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนทุกครั้ง
ครูสรุปสาระสาคัญร่วมกับนักเรียน
๔. การสรุปสาระสาคัญ
หลังจากกิจกรรมการเรียนรูส้ ิ้นสุดลง ร่วมกับนักเรียนหลังจาก
และบันทึกผลการจัดการเรียนการ
กิจกรรมการเรียนรูส้ ิ้น
สอนหลังการสอนทุกครั้ง
สิ้นสุดลงและ
๕. การบันทึกผลการ
จัดการเรียนการสอน
หลังการสอน
ครูวัดผลและประเมินผลเมื่อกิจกรรม ๖. การวัดผลและ
การเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง และ
ประเมินผลเมื่อจัดกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ เพื่อทราบผลการ
การเรียนสิ้นสุด
เรียนรู้ของนักเรียนตามจุดประสงค์
ในแต่ละครั้ง และหน่วยการ
การเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขต่อไป
เรียนรู้ เพื่อทราบผลการ
เรียนรู้ของ นักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. การนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไข
ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอก
๘. การสอนซ่อมเสริม
ตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือ
นอกตารางออกอากาศ
นักเรียนที่ไม่บรรลุจดุ ประสงค์การ
เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
เรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติม
ที่ไม่บรรลุจดุ ประสงค์
การเรียนรู้
๙. การให้ความรู้
เพิ่มเติมการจัดกิจกรรม

จุดเด่น...................................................................................................................... ..................................................
สิ่งที่ควรพัฒนา............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผูน้ ิเทศ
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

ฉบับที่ ๕

แบบนิเทศ ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียน.............................................................สพป...อุบลราชธานี........................เขต.......๕.........
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................
ที่
ยุทธศาสตร์
๑. ผู้บริหารวางแผนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอานวย
ความสะดวกให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑. การวางแผนการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
จริงจังการจัดสภาพ
ห้องเรียนได้เหมาะสม
๒. การอานวยความสะดวก
ให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเอื้อต่อการเรียนรู้
๓. การเป็นผู้นาด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจตระหนักและ
เห็นความสาคัญและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔. บารุงรักษาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและ
โทรทัศน์ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ

บันทึกการนิเทศ

๓

ข้อเสนอแนะ

๒. ผู้บริหารเป็นผู้นาด้วยความมุ่งมั่นและ
นาพาครูทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก เห็น
ความสาคัญและให้ความร่วมมือ
ดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
๓. ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาด
เหมาะสมกับห้องเรียนและจานวน
นักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มคี วามสูง
เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน
๔. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคูม่ ือครู
๕. การจัดหาคู่มือครู
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
พระราชทานสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมสาหรับ
โรงเรียนปลายทาง
๕. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศติดตามการ
๖. การนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
จัดการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ

จุดเด่น.................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรพัฒนา
...............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผูน้ ิเทศ
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

ฉบับที่ ๖
แบบนิเทศ ฉบับโรงเรียน
๓
โครงการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียน.............................................................................................สพป...อุบลราชธานี........................เขต.......๕.........
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา......................................................................................................................................................
ที่
ยุทธศาสตร์
๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ
ห้องเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ

ตัวชี้วัด
๑. ความสะอาดและ
เป็นระเบียบของสภาพ
แวดล้อมโรงเรียน

บันทึกการนิเทศ

ข้อเสนอแนะ

๒. ความสะอาดและเป็น
ระเบียบของห้องเรียน
๒. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน
และจานวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์
เหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน

๓. ความเหมาะสมของ
ขนาดจอโทรทัศน์และ
ระดับการติดตั้ง

๓. ครูเอาใจใส่กากับดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน
หลังเรียน

๔. การกากับดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ก่อนเรียน
๕. การกากับดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างเรียน
๖. การกากับดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
หลังเรียน

๕. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม และตัง้ ใจ ๗. การมีส่วนร่วม
เรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง กิจกรรม และตั้งใจ
เรียนพร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง

จุดเด่น
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรพัฒนา
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผู้นิเทศ
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

รายชื่อโรงเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนาร่องขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

โรงเรียน
บ้านโนนหลี่
บ้านนาประดู่
บ้านเปือย
บ้านโนนคูณแสนสุข
บ้านทุ่งช้าง
พิชัยศึกษา
บ้านห่องคา
บ้านนาอุดม
บ้านสองคอน
บ้านโพธิ์ไทร
บ้านหนองบัว
บ้านโนนใหญ่
บ้านโนนแก้ง
ประชานุเคราะห์ศึกษา
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
บ้านหนองถาวร
บ้านหนองสนมพะสาน
บ้านทับไฮ
บ้านโนนสว่าง
บ้านห้วยยาง
บ้านอุดมชาติ
บ้านป่าสน
บ้านแก้งยาง
บ้านโนนหุ่ง
บ้านโนนแฝก
ดารงสินสงเคราะห์
บ้านโพนทอง
บ้านป่าตาว
บ้านคากลางวังม่วง
บ้านนาแก
บ้านทองสวัสดิ์
บ้านกระเบื้อง
บ้านแสนถาวร
บ้านหนองขี้เห็น
บ้านราษฎร์สามัคคี
บ้านนาห่อม
บ้านโนนสวรรค์
บ้านยางกลาง
บ้านห้วยสาราญ

อาเภอ
เดชอุดม
เดชอุดม
น้ายืน
นาจะหลวย
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
ทุ่งศรีอุดม
ทุ่งศรีอุดม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
นาจะหลวย
น้าขุ่น
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
บุณฑริก
เดชอุดม
เดชอุดม
น้ายืน
เดชอุดม
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
น้าขุ่น
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
ทุ่งศรีอุดม
เดชอุดม
น้ายืน
เดชอุดม

ผู้บริหารโรงเรียน
นายสุเทพ ยั่งยืน
นายสุชาติ หวังดี
นางสริยา ป้องโลห์
นายศักดิ์ชัย ศรีเทพ
นายสมเดช สาวันดี
นางอุไร อารี
นายสังวร วงศ์สุวรรณ
นายวิญญู เชื้อดี
นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลศิริ
นายอิทธิพล ศรไชย
นายอุทัย ศรีรอง
นางเสริมสวย วงศ์ด้วง
นายพิบูลย์ มาลาพันธ์
นายสุวัฒน์ ค่าแพง
สอ.สุภาพ อนุภาค
นางอัมพร สายสมบัติ
นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
นายสุวรรณ พลสมัคร
นายสาราญ โคตรบุรี
นางสาวณัฐชยา ประคองสุข
นายมนเทียน บัวใหญ่
นายศักดา นาจาน
นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
นายสุเทน บุญตาราษฎร์
นายนิวัฒ เมาะลาษี
นายยทธชัย ไตรราช
นายวันชัย สามารถ
นายประกาสิทธิ์ ศรีลา
นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
นายไพฑูรย์ เทียรแก้ว
นายวสันต์ ธุรี
นายสงกรานต์ ธานี
นางสาวกาญจนา โพธิบา
นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
นายอุทัย แก่นการ
นายไพรี สายแวว
นายเกรียงไกร กุลบุตร
นางสุธาลินี คาสุข
นายธนกฤติ สวัสดิ์ทา

หมำยเหตุ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งนางเสาวณีย์ สมดี ๐๘-๑๙๖๗-๘๖๕๘

ครูวิชาการ
นางเสงี่ยม ประเสริฐสังข์
นางบุษบง บุญศรี
นายกันติพัส ศิริบตุ ร
นางวิริณทิรา อนุเคน
นายธนกร ผาสุข
นางสมใจ ผลยาม
นางกรรณิการ์ แก่นการ
นางลาไย พากุล
นางพันธะรัก ประสานสุข
นายประสบ ปราบพาลา
นางสาววิมลวรรณ จังหัน
นางดาวนิด ใบคา
นายประสงค์ ระรัตน์
นางดวงเดือน นาคทรัพย์
นายธีรพงษ์ ยังมูล
นางภษมน วงศ์สายตา
นางอุดมลักษณ์ หล่าจันดี
นางวิมลศิริ ราไพ
นางเปรมยุดา ชุลีกร
นางสาวพิกุล พงศ์ภา
นางบุญรอง ทาสมบูรณ์
นางดลนภา พันธุ์โชติ
นางสาววิจิตรา สายทอง
นางพรรณฑิรา เสียงสนั่น
นายโกเมน จันทะสิงห์
นางสาวปิยาพร ฉัตรวิไล
นายชาติอัมรินทร์ สียากุล
นายเกษม โบราณมูล
นางสาวกัญชญาษ์ พรหมศรี
นายอุทาร เทพารักษ์
นางฐิตาภา อินนา
ว่าที่ร้อยตรีทวี สาฤทธิ์
นางสาวนันทพร ทารารมย์
นางทิพมณี สายเมฆ
นางปิยะวรรณ วงศ์ปุรเชษฐ์
นางยุวดี ไสยา
นางสาวลัดดา กรอบมุข
นางสาววงเดือน เพ็งจันทร์
นายธิติพงษ์ ยืนสุข

หมายเหตุ
ปี กศ.๕๘
”
”
”
”
ปี กศ.๕๙
”
”
”
”
”
”
”
”
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แบบสารวจ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
...............................................................

ฉบับที่ ๗

๓

คำชี้แจง ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
ข้อมูลพื้นฐำน
ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน.....................................................................................................................เบอร์โทร.........................................
ข้อมูลจานวนครู จานวน...............................คน เป็นครูในตาแหน่ง จานวน..............................คน เป็นครูอัตราจ้าง............................คน
อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................................................................
ข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัย จานวน...................คน จาแนกเป็น อนุบาล ๑ ................................คน อนุบาล ๒.................................คน
ข้อมูลจานวนนักเรียน ทั้งหมด........................คน จาแนกเป็น ชั้น ป.๑ ....................คน ชั้น ป.๒.................คน ชั้น ป.๓....................คน
ชั้น ป.๔.......................คน ชั้น ป.๕...........................คน ชั้น ป.๖..............................คน
ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม(DLTV)
 รูปแบบที่ ๑ ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมทุกระดับชั้นและสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 รูปแบบที่ ๒ ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมทุกระดับชั้นและสอนไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระบุโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ชั้น ป. ๑ ใช้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ศิลปะ สังคมฯ ชั้น ป.๒ ใช้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพฯ ศิลปะ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ชั้น ป. ๓ ใช้สอน..... ป.๔......ป.๕.......ป.๖............)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 รูปแบบที่ ๓ ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ครบทุกระดับชัน
้ และสอนครบทุกสาระการเรียนรู้

(ระบุโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ใช้สอนชั้น ป.๒ , ป.๓ , ป.๔ , ป.๕ และ ป.๖ เป็นต้น)

..................................................................................................................................................................................................
 รูปแบบที่ ๔ ใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ครบทุกระดับชัน
้ และสอนไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ระบุโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ใช้สอนชั้น ป.๒ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุข
ศึกษา ใช้สอนชั้น ป.๓ ในกลุ่มสาระ.....ใช้สอนชั้น ป.๔…..ป.๕........ป.๖........ฯลฯ)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 รูปแบบที่ ๕ อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนปฏิบตั ิจริง (โปรดระบุโดยละเอียด)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม(DLTV) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
 ใช้รูปแบบเดิมในปี การศึกษา ๒๕๕๘
 ใช้รูปแบบใหม่ รูปแบบที่..........................(โปรดระบุ/อธิบายให้ละเอียดชัดเจน)

..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ควำมต้องกำรรับกำรช่วยเหลือของโรงเรียน
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูร้ ายงานข้อมูล
(............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
เบอร์โทรศัพท์..............................................................

