เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๐
แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดFกําหนดนโยบาย เปIนการจัดการเรียนรูF
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ!านช!องทาง www.dlit.ac.th และกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อใหFการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เปIนไปอย!างมีประสิทธิภาพ จึงไดFกําหนดยุทธศาสตร ๓ ๕ ๗ ขึ้น เพื่อใหF
หน!วยงานไดFนําไปใชFในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย
มีรายละเอียดคือ “๓ ขFอ ตFองมี” “๕ ขFอ ตFองทํา” และ “๗ ขFอ ตFองปฏิบัติ” โดยกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ซึ่งไดFกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
เพื่อใหFสถานศึกษาทุกแห!งไดFนําไปเปIนแนวทางสู!การปฏิบัติใหFไดFผลลัพธและผลผลิตบรรลุตามเป[าหมาย
ที่กําหนดไวF โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ไดFประกาศการนํานโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู!การปฏิบัติ เพื่อใหFการดําเนินการดังกล!าวเปIนไปดFวยความ
เรียบรFอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติขFาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกFไขเพิ่มเติม จึงแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)
ของโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจป_`า
ผูFอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผูFอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผูFอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผูFอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหนFาที่รองผูFอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหนFากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหนFากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหนFากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ

๒
๙) นางภัทราภรณ ลิมปdนิศากร หัวหนFากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหนFาที่รองผูFอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน หัวหนFากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผูFช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ใหFคําแนะนําปรึกษา นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ใหFดําเนินไปดFวยความเรียบรFอยบรรลุวัตถุประสงค
๒. คณะกรรมการดําเนินงานขยายผล นิเทศติดตาม และประเมินผลภายใน ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหนFาที่รองผูFอํานวยโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายอรณพ คําแสน
หัวหนFางานการเรียนการสอน
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด 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 เพิ่มยินดี 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) นางสาวนันทนภัส 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) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผูFช!วย
กรรมการ
๒๓) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
๒๔) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ. ๑
กรรมการและเลขานุการ
๒๕) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจFาง
กรรมการและผูFชว! ยเลขานุการ
หนาที่
๑) ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!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) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ประเมินตนเองก!อนดําเนินนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
บนแอปพลิเคชัน SuperV (Supervision Application) เพื่อนําขFอมูลไปใชFสําหรับการวางแผนนิเทศ
ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน พรFอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓ จัดทําแผนการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ใหFเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๒.๔ กําหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหรือที่โรงเรียนจัดทําเพิ่มเติม
๓) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๓.๑ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดFวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ภายในโรงเรียนที่ตามปฏิทินที่กําหนด
๓.๒ ร!วมกับครูผูFรับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูF เสนอขFอคิดเห็น ตลอดจนร!วมกันสรุป
ขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๓.๓ ทุกฝpายที่เกี่ยวขFองในโรงเรียนร!วมกันสะทFอนผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
ร!วมกันเสนอแนะในการปรับปรุงแกFไขและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
๔) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๔.๑ รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บนแอปพลิเคชัน SuperV
(Supervision Application) ตามแบบฟอรมที่กําหนด
๔.๒ ดําเนินการสรุปผล และเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจําปrการศึกษา ขFอเสนอแนะที่ไดFจากการร!วมกันสะทFอน
ความคิดเห็น ไปใชFในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางาน เสนอผูFบริหารโรงเรียน
๓. ผูรับการนิเทศ ประกอบดวย
กลุ2มสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
๒) นางศุภศิริ ศิริจันทพันธ
๓) นายอรณพ คําแสน
๔) นางช!อผกา พิศพล
๕) นางสาวชนิดาภา โสหา
๖) นางพัชนียา ไชยรัตน
๗) นายอภิชาติ คําวิเลิศ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.

๒
๒
๓
๓
๓
๒
๒

๔
กลุ2มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร&
๘) นายพรพิชิต ทิทา
๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
๑๐) นางสาวเวียงแกFว สะอาด
๑๑) นางสาวรัตนา กนกวงษา
๑๒) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
๑๓) นางภัทรา การนา
๑๔) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๕) นางสาวกันยชิสา สามารถ

ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครู ค.ศ.
ครูผูFช!วย

กลุ2มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร&
๑๖) นายเชฐกร ประชาโรจน
๑๗) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๑๘) นายยุทธฐเดช เรืองหิรัณเตชะกูล
๑๙) นายพิสิษฐ ดรจันทรใตF
๒๐) นางวิลาสินี พรรคพิง
๒๑) นางอรวรรณ พลทัสสะ
๒๒) นางอรทัย วงศสถิตย
๒๓) นางเนตรนภา คลังกลาง
๒๔) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
๒๕) นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์
๒๖) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
๒๗) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
๒๘) นางสาวศศิกานต ยามสุข
๒๙) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ

ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๓
ครู ค.ศ. ๓
ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๓
ครู ค.ศ. ๓
ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๒
ครู ค.ศ. ๑
ครูผูFช!วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจFาง

๑
๓
๓
๒
๒
๑
๑

กลุ2มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 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 พิมพเทศ
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

๕
กลุ2มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๔๐) นายคมสัน สอโส
ครู ค.ศ. ๑
๔๑) นายอุดม พิมพเทศ
ครู ค.ศ. ๓
๔๒) นายอมร สีหาโมก
ครู ค.ศ. ๓
๔๓) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กลุ2มสาระการเรียนรูศิลปะ
๔๔) นายพงศกร สุวรรณศรี
๔๕) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๔๖) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
๔๗) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแกFว

ครู ค.ศ. ๑
ครู ค.ศ. ๒
ครูอัตราจFาง
ครูอัตราจFาง

กลุ2มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔๘) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
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) นางสาวจันทรเพ็ญ 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
กลุ2มสาระการเรียนรูภาษาต2างประเทศ
๖๐) นางมลิวัลย ยมโคตร
ครู ค.ศ. ๒
๖๑) นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู ค.ศ. ๓
๖๒) นายสุรัตน หารวาระ
ครู ค.ศ. ๓
๖๓) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
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)

๖
มีหนาที่
๑) ศึกษารายละเอียดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!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!วงเวลาในการนิเทศตามปฏิทินปฏิบัติงานที่โรงเรียนกําหนด
๓) รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาดFวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ภายในโรงเรียนที่ตามปฏิทินที่กําหนด
๔) ร!วมกันเสนอขFอคิดเห็น สะทFอนผล ตลอดจนร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค
และขFอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ขอใหFครูและบุคลากรที่ไดFรับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหนFาที่ที่ไดFรับมอบหมายดFวยเรียบรFอย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหนFาที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหนFาที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อใหFเกิด
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป ถFาพบขFอผิดพลาดในการพิมพ ปnญหาขFอจํากัดอุปสรรคประการใด ขFอสงสัย
ในการปฏิบัติหนFาที่ใหFแจFงกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแกFไข และรายงานใหFผูFอํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแกFไขต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!บัดนี้เปIนตFนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจป_`า)
ผูFอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๗

ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สู!การปฏิบัติ
ดFวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดFกําหนดเปIนนโยบาย ในปrงบประมาณ
พ.ศ. 2558 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology : DLIT) เปIนการจัดการเรียนรูFผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ!านช!องทาง
www.dlit.ac.th ที่มุ!งแกFปnญหา และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่เนFนมาตรการในการประกัน
โอกาส การประกันคุณภาพการศึกษา และประกันประสิทธิภาพการศึกษา และกิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ในลักษณะเปIนการส!งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาด
กลาง
ขนาดใหญ! และขนาดใหญ!พิเศษ จํานวน 15,553 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีความพรFอมดFานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดFกําหนด
ภาระงาน ออกเปIน 5 โมดูล ดังนี้
1. Module 1 : DLIT Classroom “หFองเรียนคุณภาพ” หมายถึง การเลือกหFองเรียนที่มี
ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหFนักเรียนเกิดการเรียนรูFอย!างแทFจริง โดยครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูF
การเลือกใชFสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคลFองกับตัวชี้วัด ผูFเรียนมีความสุขในการเรียน และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู!ในระดับสูงผ!านเว็บไซต www.dlit.ac.th โดยใหFโรงเรียนปลายทางสามารถ
จัด
การเรียนการสอนพรFอมกับครูตFนทางหรือสามารถเรียกดูตามความตFองการ (Video on Demand)
2. Module 2 : DLIT Resources “คลังสื่อการสอน” หมายถึง แหล!งรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนทุกประเภททุกสาระการเรียนรูFทุกระดับชั้นทั้งในและต!างประเทศ ที่นักการศึกษายอมรับว!าเปIน
สื่อที่มีความถูกตFองเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคลFองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. Module 3 : DLIT Digital Library “หFองสมุดดิจิทัล” หมายถึง หFองสมุดที่เปIนระบบ
Digital ที่รวบรวมเอาหFองสมุดที่มีคุณภาพจากทั่วโลก มาไวFเปIนแหล!งเรียนรูFสําหรับใหFนักเรียน และครู
ตลอดจนผูFปกครองมาใชFเปIนแหล!งศึกษาคFนควFา โดยไดFรับความร!วมมือจากหFองสมุดสําคัญ ๆ ทั้งใน
ประเทศและต!างประเทศอนุญาตใหFใชFและไดFรับลิขสิทธิ์อย!างถูกตFองในการเผยแพร! ไม!ว!าจะเปIน Khan
Academy,
iTunes U, Around Science ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการรวบรวมไวFใหFมากยิ่งขึ้นไปอีก 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

๘
คุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ ใหFเกิดวัฒนธรรมการแสวงหาความรูFของกลุ!มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
สู!การเปIนองคกรแห!งการเรียนรูF การสรFางชุมชนแห!งการเรียนรูFผ!านระบบออนไลน

๙
5. Module 5 : DLIT Assessment “คลังขFอสอบ” หมายถึง แหล!งขFอสอบออนไลน
ที่ครอบคลุมทุกกลุ!มสาระการเรียนรูF ตั้งแต!ชั้นประถมศึกษาปrที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 6 ที่มุ!งเนFน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไม!ใช!เพื่อตัดสินผลการเรียน (Assessment for Learning)
เปIนขFอสอบที่ผ!านการหาคุณภาพแลFว มีการจัดไวFเปIนหมวดหมู! สามารถใหFครู นักเรียน และผูFสนใจ
ลงทะเบียนเขFาใชFงานไดF
และกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เพื่อใหFการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เปIนไปอย!างมี
ประสิทธิภาพ จึงไดFกําหนดยุทธศาสตร 3 5 7 ขึ้น เพื่อใหFหน!วยงานไดFนําไปใชFในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยมีรายละเอียดคือ “3 ขFอ ตFองมี” “5 ขFอ ตFองทํา”
และ “7 ขFอ ตFองปฏิบัติ”
1. ยุทธศาสตร& “3 ขอ ตองมี”
“3 ขFอ ตFองมี หมายถึง สิ่งสําคัญ 3 ขFอที่โรงเรียนตFองจัดหาใหFมีเพื่อใหFครู นักเรียน และ
ผูFมีส!วนเกี่ยวขFองไดFนําไปใชFในการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
อย!างมีประสิทธิภาพ ประกอบดFวย
1.1 ตFองมีโครงสรFางพื้นฐานที่เอื้อต!อการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
1.2 ตFองใชFโทรทัศน/จอภาพ และคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใชF DLIT
อย!างคุFมค!า
1.3 ตFองมีสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนมีเพียงพอต!อการเรียนรูFดFวยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. ยุทธศาสตร& “5 ขอ ตองทํา”
“5 ขFอ ตFองทํา” หมายถึง สิ่งสําคัญ 5 ขFอที่ผูFบริหารสถานศึกษาตFองทํา หรือดําเนินการ
เพื่อใหFการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประสบ
ผลสําเร็จประกอบดFวย
2.1 ตFองตระหนักและใหFความสําคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย!างมีประสิทธิภาพ
2.2 ตFองเปIนผูFนํา และมีวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!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 ขอ ตองปฏิบัติ”
“7 ขFอ ตFองปฏิบัติ” หมายถึง สิ่งสําคัญ 7 ขFอที่ครูผูFสอนตFองนําลงสู!การปฏิบัติ เพื่อใหF
เกิดการใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนการสอนอัน

๑๐
นําไปสู!
การพัฒนาศักยภาพผูFเรียน ประกอบดFวย
3.1 ตFองจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่จําเปIนต!อการนําไปใชFในกระบวนการเรียนการ
สอนและการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.2 ตFองพัฒนาตนเองใหFมีความรูFเกี่ยวกับการใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3.3 ตFองออกแบบการจัดการเรียนรูFโดยใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
3.4 ตFองจัดกิจกรรมการเรียนรูFและใหFนักเรียนเขFาถึงการจัดการศึกษาทางไกลผ!าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
3.5 ตFองวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดFวยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุม
มาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูFในแต!ละครั้ง แต!ละหน!วยการเรียนรูF เพื่อใหFทราบถึง
ผลการเรียนรูFของนักเรียน
3.6 ตFองนําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะหจุดเด!น จุดดFอย และวางแผนการสอน
ซ!อมเสริม โดยใชFการจัดการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
3.7 ตFองเขFาร!วมเครือข!ายชุมชนการเรียนรูFครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร! และแลกเปลี่ยน
เรียนรูFในอันที่จะไดFนําองคความรูFต!าง ๆ ไปใชFในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม จึงขอประกาศการนํานโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
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 มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แต!งตั้งคณะกรรมการนิเทศนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการควรประกอบดFวย ผูFอํานวยการ
โรงเรียน
รองผูFอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผูFรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ครูและบุคลากรที่เกี่ยวขFอง
2.3 ประเมินตนเองก!อนดําเนินนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
บนแอปพลิเคชัน SuperV (Supervision Application) เพื่อนําขFอมูลไปใชFสําหรับการวางแผนนิเทศ
ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน พรFอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองไปยัง

๑๑
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2.4 จัดทําแผนการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ใหFเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2.5 กําหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชFเครื่องมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หรือ
ที่โรงเรียนจัดทําเพิ่มเติม
3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ดFวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายในโรงเรียนที่ตามปฏิทินที่กําหนด
3.2 คณะกรรมการ และครูผูFรับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูF เสนอขFอคิดเห็น ตลอดจน
ร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3.3 คณะกรรมการ และผูFรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ร!วมกันสรุปขFอคFนพบ ปnญหา อุปสรรค และขFอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.4 ทุกฝpายที่เกี่ยวขFองในโรงเรียนร!วมกันสะทFอนผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
ร!วมกันเสนอแนะในการปรับปรุงแกFไขและพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
4. รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีขั้นตอน ดังนี้
4.1 คณะกรรมการ และผูFรับผิดชอบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เขFาไปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บนแอปพลิเคชัน
SuperV (Supervision Application) ตามแบบฟอรมที่กําหนด
4.2 คณะกรรมการที่ไดFรับแต!งตั้ง ดําเนินการสรุปผล และเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจําปrการศึกษา
4.3 ผูFบริหารโรงเรียนรวบรวมขFอมูลผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนละขFอเสนอแนะที่ไดFจากการร!วมกันสะทFอนความคิดเห็น ไปใชFในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
งานต!อไป
ตั้งแต!วันที่ประกาศเปIนตFนไป
จึงประกาศมาใหFทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายบวร ใจป_`า)
ผูFอํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

