
แผนนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปกีารศึกษา  ๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 25 
........................................................................... 

 
หลักการ 

การจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นแนวการจัดการศึกษาที่สําคัญ
แนวทางหนึ่ง ในการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตาม ศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
ทําได้ ในทุกหอ้งเรียน ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก การขาด
แคลนแหล่งเรยีนรู้ การขาดแคลนสื่อการเรยีนการสอน การแบ่งเบาภาระ การสร้าง เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลทีม่คีุณภาพ สําหรับให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ได้นําไปใช้ นอกจากนี้ เป็นการ
ส่งเสริมใหม้ีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน แอปพลิเคชัน่ต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึง่จะส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 เพื่อให้การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดทําแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด 

เป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัด  จํานวน  ๘๔  โรงเรียน   

กรอบการนเิทศ  มี  ๔  มาตรฐาน จํานวน ๒๑ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา   จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา    จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านครูผู้สอน   จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านนักเรียน     จํานวน ๔ ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลาการนิเทศ  วันที่  ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐    

งบประมาณ  ๕๒,๐๐๐ บาท    

ผู้นเิทศ  

-รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  
-ศึกษานิเทศก ์
-ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ผู้รับการนเิทศ  ผู้บริหาร  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 



การดําเนินงาน   

๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการนิเทศตามปฏิทินนิเทศ พร้อมส่งเครื่องมือนิเทศให้โรงเรียน 
๒. คณะกรรมการนิเทศ ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินนิเทศ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑  ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การนิเทศ ติดตามฯ ให้กับผู้รับการนิเทศ 
๒.๒  โรงเรียนนําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน DLIT ตามมาตรฐานทั้ง  ๔ ด้าน 
๒.๓  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ สังเกตชั้นเรียน สอบถาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผล

การดําเนินงานของโรงเรียน 
๒.๔ คณะกรรมการนิเทศฯ สะท้อนผลการนิเทศ จุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ 

๓. คณะกรรมการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ 
๔. รายงานผลการนิเทศระดับเขตพื้นที่ และระดับสพฐ.  

เครื่องมือนิเทศ จํานวน  ๓  ฉบับ 

ฉบับที่ ๑ แบบนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  และมาตรฐานที่ ๒  ด้านผูบ้ริหารสถานศกึษา) 

ฉบับที่ ๒ แบบนิเทศครูผูส้อน (มาตรฐานที ่๓ ด้านครูผู้สอน) 
ฉบับที่ ๓ แบบนิเทศนักเรียน (มาตรฐานที่ ๔ ด้านนักเรียน) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร ครผููส้อน ได้ข้อมูล แนวทางการใช้ DLIT พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ข้อมูลแนวทางการใช้ DLIT พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด  
 

  
----------------------------------------------- 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
......................... 

 
วัน เดือน ป ี สหวิทยาเขต ผู้นเิทศ 

๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ทีม A 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตแก่นครราชพฤกษ์ ทีม A 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ทีม A 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ ่ ทีม B 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ทีม B 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ทีม C 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ทีม C 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ทีม D 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน ทีม D 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตเวียงเรือคํา ทีม E 
๑๕-๓๑ ก.ค. 60 สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพ ู ทีม E 

 
หมายเหต ุ

ผู้นเิทศ ทีม A ประกอบด้วย 

๑. นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ. สพม. ๒๕                   ประธานกรรมการ
๒. นายศุภกิจ  สานุสัตย์               ผอ. โรงเรียนขามแก่นนคร               รองประธานกรรมการ
๓. นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์        ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  กรรมการ
๔. นายวีระชน  แสงศรีเรือง          ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน      กรรมการ
๕. นายนาคิน  สัจจะเขตต์   ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
๖. นางสิริพร ระวีกุล                  ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน      กรรมการ
๗. นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง            ครู โรงเรียนกัลาณวัตร               กรรมการ
๘. นายทัพเทพ  คงวิเชียร             ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั       กรรมการ
๙. นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย ์                ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางจินตนา  คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้นเิทศ ทีม B ประกอบด้วย 

๑. นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ. สพม. ๒๕                      ประธานกรรมการ
๒. นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  รองประธานกรรมการ
๓. นายวิชาญ  โพธิ์นอก ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
๔. นายชัชวาล    วงคําซาว ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ
๕. นายกัมพล  ขันทะวงษ์            ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ
๖. นางปิยะดา  รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  



นิเทศ ทมี C ประกอบด้วย 

๑. นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ. สพม. ๒๕                            ประธานกรรมการ
๒. นายสุริยา  ทองบุญมา   ผอ. โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์      รองประธานกรรมการ
๓. นายพรพนา  พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการ
๔. นางสาวทัศนี  วงศ์นรา   ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ
๕. นางสาวพัชราภรณ์  รูปตํ่า ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ
๖. นายคเชนทร์  กองพิลา          ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ
๗. นายคมศร  บุญเรือง            ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสุชีรา  สาฆ้อง        ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นิเทศ ทีม D ประกอบด้วย 

๑. นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ. สพม. ๒๕                         ประธานกรรมการ
๒. นายบวร  ใจป้ํา ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
๓. นายโยธิน  ธีระนันท์   ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการ
๔.  นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ ครู โรงเรียนศรกีระนวนวิทยาคม กรรมการ
๕. นายคเชนทร์  กองพิลา          ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ
๖. นายนิคม  กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายสุนันท์  พันธุลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นิเทศ ทีม E ประกอบด้วย 

๑. นายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ. สพม. ๒๕                        ประธานกรรมการ
๒. นายทวีศักด์ิ  สมนอก  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๓..นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ
๔. นายกิตติพงษ์  จรญัศิริไพศาล ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
๕. นางสาวกาญจนา  จรัญศริิไพศาล ครู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการ
๖. นายนิยม  เสนามนตรี ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการ
๗. นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย ์          ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ
๘. นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณข์จร     ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางจินตนา  คงอานนท์              ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


