
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน DLTV และ DLIT 
ฉบับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล 

ระดับภูมิภาค 18 ภูมิภาค 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 

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

 
ศูนย์ DL ภูมิภาคที ่ .........................         จังหวัด............................................ ............................ 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................. โทรสาร............................... ............. 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ในกิจกรรม

การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค 

 

ค าชี้แจง 
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการด าเนินงาน การบริหารจัดการและ           

การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา
ทางไกลระดับภูมิภาค มี 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับ

ภูมิภาค 
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ได้  0 คะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 ได้  1 คะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 3 ได้  2 คะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 4 ได้  3 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมิน  

การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค  
ไดค้ะแนน   0 - 3   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 

           ไดค้ะแนน  4 - 6   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ไดค้ะแนน  7 - 9   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
           ไดค้ะแนน 10 -12  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
 
 

แบบนิเทศ ภูมิภาค 



 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ค าชี้แจง  ให้ผู้นิเทศเลือกตอบโดยท าเครื่องหมายลงใน  และเติมข้อความในช่องว่าง 
            ตามความเป็นจริง (ตอบได้หลายข้อ) 
  

1. ผู้รับผิดชอบหลัก คือ             กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา              
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ICT) 

              อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 

2. ลักษณะของการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการด าเนินงาน DLTV และ DLIT ระดับศูนย์
ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 
 
               ยังไม่ได้ด าเนินการ 
               เฉพาะศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มงาน ICT ในเครือข่าย 
               ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเครือข่าย 
               ครอบคลุมทุกกลุ่มภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                             หน่วยงาน/องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
               อ่ืนๆ ระบุ............................................................................  
 
ตอนที่ 2  ผลการด าเนินงานระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 
 
ค าชี้แจง ให้ผู้นิเทศท าเครื่องหมาย  ในช่องการปฏิบัติ และสรุปคะแนนลงในช่องระดับ  
            แลว้กรอกข้อมูลลงในช่องร่องรอย/หลักฐาน และข้อเสนอแนะ 
 

กิจกรรม รายการนิเทศ ติดตาม 
การนิเทศ ติดตาม 

การ
ปฏิบัติ 

ระดับ 
ร่องรอย/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

1 การจัดตั้งคณะท างานของศูนย์ โดยมีบุคลากรใน
เครือข่ายครบทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วน
ร่วมในการท างาน ให้มีหน้าที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย DLTV และ 
DLIT อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการท างาน 

 

   

1. ไม่มีการจัดตั้งคณะท างานของศูนย์  

2. มีการจัดตั้งคณะท างานของศูนย์ โดยมีบุคลากร
ในเครือข่ายครบทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ส่วนร่วมในการท างาน  

 

 
  
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 

 
 



 

กิจกรรม รายการนิเทศ ติดตาม 
การนิเทศ ติดตาม 

การ
ปฏิบัติ 

ระดับ 
ร่องรอย/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

3. มีการจัดตั้งคณะท างานของศูนย์ โดยมีบุคลากร
ในเครือข่ายครบทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ส่วนร่วมในการท างาน ให้มีหน้าที่นิเทศ  

 

 4. มีการจัดตั้งคณะท างานของศูนย์ โดยมีบุคลากร
ในเครือข่ายครบทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ส่วนร่วมในการท างาน ให้มีหน้าที่นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย DLTV 
และ DLIT อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการท างาน 

 

2 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน 
DLTV และ DLIT อย่างน้อยเขตละ 1  โรงเรียน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ไม่มีการจัดท าเกณฑ์ และคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ 
DLIT 

 

2. มีการจัดท าเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอน DLTV และ DLIT 

 

3. มีการจัดท าเกณฑ์ และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 

 4. มีการจัดท าเกณฑ์ และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT อย่าง
น้อยเขตละ 1 โรงเรียน 

 

3 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ประเภทละ 
3 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างผลส าเร็จในการด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดู
งานของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรม รายการนิเทศ ติดตาม 
การนิเทศ ติดตาม 

การ
ปฏิบัติ 

ระดับ 
ร่องรอย/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการ
เรียนการสอน DLTV และ DLIT ในระดับ
ศูนย์ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน DLTV และ DLIT อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือ
เป็นตัวอย่างผลส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

 

3. มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน DLTV และ DLIT แต่ละประเภทไม่ครบ 3  
โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างผลส าเร็จในการด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดู
งานของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 4. ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ประเภทละ 
3 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างผลส าเร็จในการด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดู
งานของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

4 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
ระดับภูมิภาค วางแผนการนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง 

 

   

1. ไม่มีแผนการนิเทศ ติดตาม DLTV และ DLIT   

2. มีแผนการนิเทศ ติดตาม DLTV และ DLIT อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  

 

3. มีแผนการนิเทศ ติดตาม DLTV และ DLIT   

4. มีแผนการนิเทศ ติดตาม DLTV และ DLIT มีการ
ด าเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

 



 

กิจกรรม รายการนิเทศ ติดตาม 
การนิเทศ ติดตาม 

การ
ปฏิบัติ 

ระดับ 
ร่องรอย/
หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการประเมิน รวม 4 กิจกรรม ได้คะแนน  

อยู่ในระดับ  

 
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง  
ค าชี้แจง ให้ผู้นิเทศเขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง 
1) ข้อค้นพบท่ีเป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ DLIT ของ Cluster  จ านวน 3 โรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ DLIT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย Cluster 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
6) รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ DLTV ของ Cluster จ านวน 3 โรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) รายช่ือโรงเรียนต้นแบบ DLTV ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย Cluster 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ................................................................................ผูน้ิเทศ  
(......................................................................) 

วัน/เดือน/ปี ที่นิเทศ 


