
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๖  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology : DLIT) 
ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดFกําหนดนโยบาย  เปIนการจัดการเรียนรูF
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ!านช!องทาง www.dlit.ac.th  และกําหนดยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือใหFการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เปIนไปอย!างมีประสิทธิภาพ จึงไดFกําหนดยุทธศาสตร� ๓ ๕ ๗ ข้ึน เพ่ือใหF
หน!วยงานไดFนําไปใชFในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย 
มีรายละเอียดคือ “๓ ขFอ ตFองมี” “๕ ขFอ ตFองทํา” และ “๗ ขFอ ตFองปฏิบัติ”  โดยกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ซ่ึงไดFกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 
เพ่ือใหFสถานศึกษาทุกแห!งไดFนําไปเปIนแนวทางสู!การปฏิบัติใหFไดFผลลัพธ�และผลผลิตบรรลุตามเป[าหมาย 
ท่ีกําหนดไวF  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ไดFประกาศการนํานโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สู!การปฏิบัติ  เพ่ือใหFการดําเนินการดังกล!าวเปIนไปดFวยความ
เรียบรFอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติขFาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแกFไขเพ่ิมเติม  จึงแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information  Technology : DLIT) 
ของโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจป_`า    ผูFอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผูFอํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผูFอํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผูFอํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหนFาท่ีรองผูFอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนFากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหนFากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหนFากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 



 ๒

 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปdนิศากร หัวหนFากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหนFาท่ีรองผูFอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหนFากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผูFช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ใหFคําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ใหFดําเนินไปดFวยความเรียบรFอยบรรลุวัตถุประสงค� 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานขยายผล  นิเทศติดตาม  และประเมินผลภายใน  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหนFาท่ีรองผูFอํานวยโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   หัวหนFางานการเรียนการสอน  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFภาษาไทย กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFคณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๕) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFวิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๖) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFสังคมศึกษา กรรมการ 
 ๗) นายคมสัน  สอโส   หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFศิลปะ   กรรมการ 
 ๙) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFการงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๐) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหนFากลุ!มสาระการเรียนรูFภาษาต!างประเทศ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู ค.ศ.  ๓       กรรมการ 
 ๑๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู ค.ศ.  ๓       กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู ค.ศ.  ๓       กรรมการ 
 ๑๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู ค.ศ.  ๒       กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ  ครู ค.ศ.  ๒       กรรมการ 
 ๑๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู ค.ศ.  ๒       กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู ค.ศ.  ๒       กรรมการ 
 ๑๘) นางเนตรนภา  คลังกลาง   ครู ค.ศ.  ๒       กรรมการ 
 ๑๙) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู ค.ศ.  ๑       กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี   ครูผูFช!วย        กรรมการ 
 ๒๑ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผูFช!วย        กรรมการ 
 ๒๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผูFช!วย        กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ 
 ๒๔) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู ค.ศ.  ๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจFาง กรรมการและผูFช!วยเลขานุการ 

หน�าท่ี 
๑) ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT)  ยุทธศาสตร� ๓ ๕ ๗ คือ “๓ ขFอ ตFองมี” “๕ ขFอ ตFองทํา” และ “๗ ขFอ ตFองปฏิบัติ”  
ประชุมวางแผน  โดยมีส!วนร!วม  ดําเนินงานขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) และนํามาสู!การปฏิบัติ 



 ๓

๒) วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ๒.๑ ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.๒ ประเมินตนเองก!อนดําเนินนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
บนแอปพลิเคชัน SuperV (Supervision Application) เพ่ือนําขFอมูลไปใชFสําหรับการวางแผนนิเทศ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน พรFอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองไปยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๒.๓ จัดทําแผนการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ใหFเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 ๒.๔ กําหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและหรือท่ีโรงเรียนจัดทําเพ่ิมเติม 

๓) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ๓.๑ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดFวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ภายในโรงเรียนท่ีตามปฏิทินท่ีกําหนด 
 ๓.๒ ร!วมกับครูผูFรับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูF เสนอขFอคิดเห็น ตลอดจนร!วมกันสรุป 

ขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 ๓.๓ ทุกฝpายท่ีเก่ียวขFองในโรงเรียนร!วมกันสะทFอนผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ

ร!วมกันเสนอแนะในการปรับปรุงแกFไขและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

๔) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 ๔.๑ รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บนแอปพลิเคชัน SuperV 

(Supervision Application) ตามแบบฟอร�มท่ีกําหนด 
 ๔.๒ ดําเนินการสรุปผล และเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจําปrการศึกษา  ขFอเสนอแนะท่ีไดFจากการร!วมกันสะทFอน 
ความคิดเห็น ไปใชFในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางาน  เสนอผูFบริหารโรงเรียน 

๓. ผู�รับการนิเทศ  ประกอบด�วย 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
 ๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๔) นางช!อผกา  พิศพล ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู ค.ศ.  ๒ 

  



 ๔

 กลุ2มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 ๘) นายพรพิชิต  ทิทา ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๑๐) นางสาวเวียงแกFว  สะอาด ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๑๑) นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๑๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๑๓) นางภัทรา  การนา ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผูFช!วย 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
 ๑๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๑๗) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๑๘) นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๑๙) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใตF ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒๐) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๒๒) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๒๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒๔) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๒๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๒๗) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผูFช!วย 
 ๒๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ 
 ๒๙) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจFาง 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓๐) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๓๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปdนิศากร ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๓๒) นายอรุณ  บุญชู ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๓๓) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๓๔) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๓๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๓๖) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๓๗) นางกานติมา  มุลทากุล ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๓๘) นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครูผูFช!วย 
 ๓๙) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจFาง 
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 กลุ2มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔๐) นายคมสัน  สอโส ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๔๑) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๔๒) นายอมร  สีหาโมก ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๔๓) นางสาวธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� พนักงานราชการ 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
 ๔๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๔๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๔๖) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจFาง 
 ๔๗) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแกFว ครูอัตราจFาง 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๔๙) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๐) นางกอบกุล  ใจป_`า ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๕๓) นางอุไร  ครองผา ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๕๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๕๗) นายสมาน  ล้ําลอง ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๕๘) นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๕๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจFาง 

 กลุ2มสาระการเรียนรู�ภาษาต2างประเทศ 
 ๖๐) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๖๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖๒) นายสุรัตน�  หารวาระ ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖๕) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู ค.ศ.  ๓ 
 ๖๖) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู ค.ศ.  ๒ 
 ๖๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู ค.ศ.  ๑ 
 ๖๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจFาง 
 ๖๙) Mrs.Veronica Nguka Sevedzem ครูอัตราจFาง (ชาวต!างชาติ) 
 ๗๐) Miss.Veronica  Nguka ครูอัตราจFาง (ชาวต!างชาติ) 
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มีหน�าท่ี 
๑) ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT)  ยุทธศาสตร� ๓ ๕ ๗ คือ “๓ ขFอ ตFองมี” “๕ ขFอ ตFองทํา” และ “๗ ขFอ ตFองปฏิบัติ”  
ประชุมวางแผน  โดยมีส!วนร!วม  ดําเนินงานขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) และนํามาสู!การปฏิบัติ 

๒) ใหFกลุ!มสาระการเรียนรูFประชุมและจัดผูFนิเทศ ผูFถูกนิเทศ ลงใน “ปฏิทินการนิเทศ” 
ช!วงเวลาในการนิเทศตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนกําหนด 

๓) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดFวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ภายในโรงเรียนท่ีตามปฏิทินท่ีกําหนด 

๔) ร!วมกันเสนอขFอคิดเห็น สะทFอนผล  ตลอดจนร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค 
และขFอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ขอใหFครูและบุคลากรท่ีไดFรับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหนFาท่ีท่ีไดFรับมอบหมายดFวยเรียบรFอย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหนFาท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหนFาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือใหFเกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  ถFาพบขFอผิดพลาดในการพิมพ�  ปnญหาขFอจํากัดอุปสรรคประการใด  ขFอสงสัย
ในการปฏิบัติหนFาท่ีใหFแจFงกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแกFไข  และรายงานใหFผูFอํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแกFไขต!อไป 
 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปIนตFนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจป_`า) 

ผูFอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สู!การปฏิบัติ 
 

ดFวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดFกําหนดเปIนนโยบาย ในปrงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information  Technology : DLIT)  เปIนการจัดการเรียนรูFผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ!านช!องทาง 
www.dlit.ac.th ท่ีมุ!งแกFปnญหา และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาท่ีเนFนมาตรการในการประกัน
โอกาส การประกันคุณภาพการศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา และกิจกรรมท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ในลักษณะเปIนการส!งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาด
กลาง  
ขนาดใหญ! และขนาดใหญ!พิเศษ จํานวน 15,553 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีมีความพรFอมดFานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดFกําหนด 
ภาระงาน ออกเปIน 5 โมดูล ดังนี้ 

 1. Module 1 : DLIT Classroom “หFองเรียนคุณภาพ” หมายถึง การเลือกหFองเรียนท่ีมี
ครู 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหFนักเรียนเกิดการเรียนรูFอย!างแทFจริง โดยครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูF 
การเลือกใชFสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลFองกับตัวชี้วัด ผูFเรียนมีความสุขในการเรียน และ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู!ในระดับสูงผ!านเว็บไซต� www.dlit.ac.th โดยใหFโรงเรียนปลายทางสามารถ
จัด 
การเรียนการสอนพรFอมกับครูตFนทางหรือสามารถเรียกดูตามความตFองการ (Video on Demand) 

 2. Module 2 : DLIT Resources “คลังสื่อการสอน” หมายถึง แหล!งรวบรวมสื่อการเรียน 
การสอนทุกประเภททุกสาระการเรียนรูFทุกระดับชั้นท้ังในและต!างประเทศ ท่ีนักการศึกษายอมรับว!าเปIน
สื่อท่ีมีความถูกตFองเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลFองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 3. Module 3 : DLIT Digital Library “หFองสมุดดิจิทัล” หมายถึง หFองสมุดท่ีเปIนระบบ
Digital ท่ีรวบรวมเอาหFองสมุดท่ีมีคุณภาพจากท่ัวโลก มาไวFเปIนแหล!งเรียนรูFสําหรับใหFนักเรียน และครู
ตลอดจนผูFปกครองมาใชFเปIนแหล!งศึกษาคFนควFา โดยไดFรับความร!วมมือจากหFองสมุดสําคัญ ๆ ท้ังใน
ประเทศและต!างประเทศอนุญาตใหFใชFและไดFรับลิขสิทธิ์อย!างถูกตFองในการเผยแพร! ไม!ว!าจะเปIน Khan 
Academy,  
iTunes U, Around Science ซ่ึงในอนาคตจะมีการขยายการรวบรวมไวFใหFมากยิ่งข้ึนไปอีก ใหFสามารถ 
เปIนแหล!งเรียนรูFสําหรับสถานศึกษาต!าง ๆ ไดFอย!างแทFจริง 

 4. Module 4 : DLIT PLC (Professional Learning Community) “การพัฒนาวิชาชีพ
ครู” 
หมายถึง ช!องทางในการรวบรวม ส!งเสริม สรFาง พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรูF กระบวนการพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ ใหFเกิดวัฒนธรรมการแสวงหาความรูFของกลุ!มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สู!การเปIนองค�กรแห!งการเรียนรูF การสรFางชุมชนแห!งการเรียนรูFผ!านระบบออนไลน� 
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 5. Module 5 : DLIT Assessment “คลังขFอสอบ” หมายถึง แหล!งขFอสอบออนไลน�   
ท่ีครอบคลุมทุกกลุ!มสาระการเรียนรูF ต้ังแต!ชั้นประถมศึกษาปrท่ี 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 6 ท่ีมุ!งเนFน 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงไม!ใช!เพ่ือตัดสินผลการเรียน (Assessment for Learning) 
เปIนขFอสอบท่ีผ!านการหาคุณภาพแลFว มีการจัดไวFเปIนหมวดหมู! สามารถใหFครู นักเรียน และผูFสนใจ
ลงทะเบียนเขFาใชFงานไดF 

และกําหนดยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
เพ่ือใหFการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เปIนไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ จึงไดFกําหนดยุทธศาสตร� 3 5 7 ข้ึน เพ่ือใหFหน!วยงานไดFนําไปใชFในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีรายละเอียดคือ “3 ขFอ ตFองมี” “5 ขFอ ตFองทํา” 
และ “7 ขFอ ตFองปฏิบัติ” 

 1. ยุทธศาสตร& “3 ข�อ ต�องมี” 
  “3 ขFอ ตFองมี หมายถึง สิ่งสําคัญ 3 ขFอท่ีโรงเรียนตFองจัดหาใหFมีเพ่ือใหFครู นักเรียน และ 

ผูFมีส!วนเก่ียวขFองไดFนําไปใชFในการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
อย!างมีประสิทธิภาพ ประกอบดFวย 

  1.1 ตFองมีโครงสรFางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต!อการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

  1.2 ตFองใชFโทรทัศน�/จอภาพ และคอมพิวเตอร�เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดยใชF DLIT 
อย!างคุFมค!า 

  1.3 ตFองมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ�สําหรับนักเรียนมีเพียงพอต!อการเรียนรูFดFวยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 2. ยุทธศาสตร& “5 ข�อ ต�องทํา” 
  “5 ขFอ ตFองทํา” หมายถึง สิ่งสําคัญ 5 ขFอท่ีผูFบริหารสถานศึกษาตFองทํา หรือดําเนินการ 

เพ่ือใหFการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประสบ
ผลสําเร็จประกอบดFวย 

  2.1 ตFองตระหนักและใหFความสําคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย!างมีประสิทธิภาพ 

  2.2 ตFองเปIนผูFนํา และมีวิสัยทัศน�ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

  2.3 ตFองส!งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  2.4 ตFองนิเทศภายใน กํากับติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

  2.5 ตFองส!งเสริมการเขFาร!วมเครือข!ายการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

 3. ยุทธศาสตร& “7 ข�อ ต�องปฏิบัติ” 
  “7 ขFอ ตFองปฏิบัติ” หมายถึง สิ่งสําคัญ 7 ขFอท่ีครูผูFสอนตFองนําลงสู!การปฏิบัติ เพ่ือใหF

เกิดการใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนการสอนอัน



 ๑๐

นําไปสู! 
การพัฒนาศักยภาพผูFเรียน ประกอบดFวย 

  3.1 ตFองจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ�ท่ีจําเปIนต!อการนําไปใชFในกระบวนการเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

  3.2 ตFองพัฒนาตนเองใหFมีความรูFเก่ียวกับการใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

  3.3 ตFองออกแบบการจัดการเรียนรูFโดยใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 

  3.4 ตFองจัดกิจกรรมการเรียนรูFและใหFนักเรียนเขFาถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 

  3.5 ตFองวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดFวยวิธีการ เครื่องมือท่ีหลากหลายครอบคลุม
มาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูFในแต!ละครั้ง แต!ละหน!วยการเรียนรูF เพ่ือใหFทราบถึง 
ผลการเรียนรูFของนักเรียน 

  3.6 ตFองนําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห�จุดเด!น จุดดFอย และวางแผนการสอน 
ซ!อมเสริม โดยใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 

  3.7 ตFองเขFาร!วมเครือข!ายชุมชนการเรียนรูFครูมืออาชีพ เพ่ือเผยแพร! และแลกเปลี่ยน
เรียนรูFในอันท่ีจะไดFนําองค�ความรูFต!าง ๆ ไปใชFในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม จึงขอประกาศการนํานโยบายการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ทางไกล 
ผ2านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สู2การปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ใหFขFาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจFาง ทุกคน ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร� 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ยุทธศาสตร� 3 5 7 คือ  
“3 ขFอ ตFองมี” “5 ขFอ ตFองทํา” และ “7 ขFอ ตFองปฏิบัติ” 

2. วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 แต!งต้ังคณะกรรมการนิเทศนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับโรงเรียน ซ่ึงคณะกรรมการควรประกอบดFวย ผูFอํานวยการ
โรงเรียน 
รองผูFอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผูFรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขFอง 

 2.3 ประเมินตนเองก!อนดําเนินนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
บนแอปพลิเคชัน SuperV (Supervision Application) เพ่ือนําขFอมูลไปใชFสําหรับการวางแผนนิเทศ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน พรFอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองไปยัง



 ๑๑

สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2.4 จัดทําแผนการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ใหFเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 2.5 กําหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หรือ 
ท่ีโรงเรียนจัดทําเพ่ิมเติม 

3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ดFวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายในโรงเรียนท่ีตามปฏิทินท่ีกําหนด 
 3.2 คณะกรรมการ และครูผูFรับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูF เสนอขFอคิดเห็น ตลอดจน

ร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 3.3 คณะกรรมการ และผูFรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 3.4 ทุกฝpายท่ีเก่ียวขFองในโรงเรียนร!วมกันสะทFอนผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
ร!วมกันเสนอแนะในการปรับปรุงแกFไขและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

4. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1 คณะกรรมการ และผูFรับผิดชอบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เขFาไปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บนแอปพลิเคชัน
SuperV (Supervision Application) ตามแบบฟอร�มท่ีกําหนด 

 4.2 คณะกรรมการท่ีไดFรับแต!งต้ัง ดําเนินการสรุปผล และเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจําปrการศึกษา 

 4.3 ผูFบริหารโรงเรียนรวบรวมขFอมูลผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนละขFอเสนอแนะท่ีไดFจากการร!วมกันสะทFอนความคิดเห็น ไปใชFในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
งานต!อไป 

 ต้ังแต!วันท่ีประกาศเปIนตFนไป 

 จึงประกาศมาใหFทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจป_`า) 

ผูFอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


