
เอกสารประกอบเพิ่มเติม DLIT



Fact sheet เกี่ยวกับ DLIT 
ชื่อเต็ม Distance Learning Information Technology 
ชื่อภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้าของ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
ผู้รับผิดชอบ ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) 
ผู้ร่วมด าเนินการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่จ านวน 15,000 กว่าโรงเรียน ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โด  ยมีการจัดรูปแบบ เนื้อหา วิธีการและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และสภาพปัญหาของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีสื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งคลังสื่อประกอบการสอนและคลังข้อสอบ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้มีการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพครู  น าไปสู่การพัฒนาเยาวชนและการศึกษาอย่างยั่งยืน  
 2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม   
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ รวมทั้งขนาดเล็กที่ใช้ DLTV  
จ านวน ประมาณ 8,000,000 คน 
 2. บุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และเจา้หน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3. ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป 
 

โลโก้ DLIT และความหมาย 
 
 
 สัญลักษณ์มาจาก เครื่องหมาย “มากกว่า” ในคณิตศาสตร์ สื่อความหมายว่า DLIT เป็นมากกว่า
การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นวิธีการ แต ่DLIT คือ “คุณภาพ” ที่อยู่ในการศึกษา 
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกแง่มุมหนึ่ง สัญลักษณ์นี้มองได้เป็น หนังสือที่เปิดออก คล้ายก าลังบิน  
สื่อความหมายถึง ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างอิสระ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือและทุกคน 
 

คุณลักษณะเฉพาะของ DLIT 
 1. Accurate ถูกต้อง 
 2. User-friendly ใช้ง่าย เข้าใจง่าย 
 3. Joyful มีความสนุกสนาน ชมหรือน าไปใช้แล้วท าให้มีความสุข 
 4. Quality มีคุณภาพ 
 5. Broad coverage มีความหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของครูทุกด้าน  



ค าอธิบายแต่ละรูปแบบของ DLIT 
 DLIT ประกอบด้วยกิจกรรม 5 รูปแบบ รายละเอียดมีดังนี้ 
1. DLIT Classroom 
ชื่อภาษาไทย ห้องเรียน DLIT 
  (1) การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องท่ียาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย  
2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5) ภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นน า ไปยังห้องเรียนปลายทาง  
เพ่ือใช้เปิดสอนแทนหรือสอนควบคู่ไปกับครูในห้องเรียนปลายทาง  โดยเฉพาะกรณีท่ีครูปลายทางไม่ใช่ครู 
ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องท่ียากมาโดยตลอด เมื่อเปิดห้องเรียน DLIT 
นักเรยีนจะสามารถเรียนจากครูต้นแบบได้ซึ่งครูปลายทางสามารถชมวีดิทัศน์ห้องเรียน DLIT ได้ล่วงหน้า 
เพ่ือจะได้เตรียมสื่อหรือเอกสารต่างๆ ไว้เรียนไปพร้อมๆ กับครูต้นแบบ นอกจากการเผยแพร่ห้องเรียนคุณภาพ
จากครูต้นแบบไปยังโรงเรียนปลายทางแล้ว ครูและนักเรียนปลายทางสามารถถามค าถามและพูดคุยกับครู
ต้นแบบได้ผ่านเว็บไซต์ ในส่วนของการถามตอบกับครูต้นแบบแต่ละคน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง 
ที่ยากใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 (2) การถ่ายทอดการสอนจากห้องเรียนต้นทางในโรงเรียนชั้นน า ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายยูทูบใน
ช่องทางที่จัดไว้เป็นการเฉพาะไปยังห้องเรียนปลายทาง โดยโรงเรียนสามารถจัดตารางสอนในวิชานั้นๆ ให้ตรง
กับห้องเรียนต้นทาง 
 

2. DLIT Resources 
ชื่อภาษาไทย คลังสื่อการสอน 
 คลังสื่อประกอบการสอนส าหรับครูน าไปใช้ในห้องเรียน แล้วท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและ
เข้าใจบทเรียนมากขึ้นแก้ปัญหาเนื้อหาที่สอนยาก เป็นนามธรรม ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีการเชื่อมโยง
และการติดตามผลที่ต้องการภาพวีดิทัศน์ในการท าให้เข้าใจรวมไปถึงแก้ปัญหาครูที่ไม่มีความพร้อมในการ
ค้นหาและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์ 
  DLIT Resources คือสื่อประกอบการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครูสามารถ
น าไปใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนและขั้นสรุป ครูอาจจะใช้สื่อน าไปสู่ค าถาม หรือใช้สื่อเพ่ือเฉลยค าตอบ 

คลังสื่อการสอน DLIT มีในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ประเภทสารคดี, วีดิทัศน์ประเภท 
Animation, Learning Object, Game และ Infographic เป็นต้น 

แหล่งที่มา 4 ด้านคือ 
          (1) สื่อการสอนที่สพฐ.และหน่วยงานอื่นๆ มีอยู่แล้ว โดยได้ท าการรวบรวม จัดหมวดหมู่และเผยแพร่ 

(2) สื่อการสอนที่ผลิตใหม่ 
(3) สื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นเอง 
(4) สื่อการสอนจากต่างประเทศ โดยจะท าการรวบรวม คัดเลือก จัดหาให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และ 

บรรยายเสียงภาษาไทย 



3. DLIT Digital Library 
ชื่อภาษาไทย ห้องสมุดดิจิทัล 

เป็นคลังข้อมูลส าหรับนักเรียนในการค้นคว้าเนื้อหาที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยจะเป็นห้องสมุดที่ความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา   
ในด้านรูปแบบ จะมีทั้งหนังสือ วีดิทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในด้านเนื้อหา มีการแบ่งหมวดหมู่ที่
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ไม่แบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในช่วงแรกของ DLIT จะเป็นการแนะน าเว็บไซต์ไทยและสากล 
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีส าหรับนักเรียน และจะด าเนินการให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่มีเนื้อหามากข้ึน แบ่งหมวดหมู่
ที่สะดวกต่อการค้นคว้าและการใช้งาน 
 

4. DLIT Professional Learning Community (PLC) 
ชื่อภาษาไทย การพัฒนาวิชาชีพครู 

จากแนวคิด คุณภาพของเยาวชนจะไม่มากไปกว่าคุณภาพของครู  การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส าคัญมาก จึงได้ด าเนินการให้มีปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง คือ 

(1) สื่อวีดิทัศน์ที่ท าให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดีของครูคนอื่น เพ่ือเป็นการเรียนรู้จากต้นแบบ 
ซึ่งสื่อวีดิทัศน์นี้น ามาจากรายการต่างๆ ของโทรทัศน์ครู ที่มีแบบปฏิบัติการสอนที่ดีของครูไทยและครูทั่วโลก 

(2). การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community ด้วย
กิจกรรมแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn ทั้งกิจกรรมทางตรง(พบปะ) และกิจกรรมออนไลน์ 

(3) ระบบชี้แนะและพ่ีเลี้ยง หรือ Coaching and Mentoring โดยใช้กระบวนการของ Lesson 
Study และ Buddy 

 

5. DLIT Assessment 
ชื่อภาษาไทย คลังข้อสอบ 

เป็นการรวบรวมคลังข้อสอบที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และข้อสอบอ่ืนๆ เช่น O-NET, 
N.T., PISA  เพ่ือเป็นการประเมินตนเองได้ตลอดภาคเรียนและเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับความสามารถ
เฉพาะบุคคล  





การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

DL Thailand

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

Distance Learning Television Distance Learning via Information Technology

ผา่นดาวเทียม ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ



การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม
(Distance Learning Television: DLTV)

การพัฒนาคณุภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ช่อง DLTV 15 ช่อง 
ถ่ายทอดสดจากรร.วงัไกลกงัวล
สู่โรงเรียนขนาดเลก็ 15,369 แห่ง

เวบไซต ์www.dlf.ac.th
ชมรายการสดหรือรายการย้อนหลงั

eDLTV โครงการ e-Learning
ชมได้ทาง www.edltv.ac.th 

DLTV

โรงเรยีนตนทางวังไกลกังวล

โรงเรยีนปลายทางขนาดเล็ก 15,369 โรง

http://www.dlf.ac.th


DL Thailand
การพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล

พฒันาคณุภาพโดย

1. ปรบัหลกัสตูร

2. ปรบัการจดัการเรียนรู้

3. ปรบัการวดั&ประเมินผล 

4. ปรบัการนิเทศ

 นร.ได้เรียนจากครท่ีูเก่ง

 นักเรียนมีส่ือค้นคว้า (DLIT Library)

 ครมีูส่ือประกอบการสอน พร้อม

คู่มือ (DLIT Classroom Resources)

 ครมีูส่ือเพ่ือพฒันาตนเอง มีชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(DLIT 

Professional Learning 

Community) และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ (Learn & Share)

ผ่านดาวเทียม

การศึกษาไทยมีคณุภาพ

 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ 

 นักเรียนมีลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

  นักเรียนมีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ



Distance Learning Information Technology

Classroom

Resources

PLC Professional Learning Community

การพฒันาคุณภาพการศกึษาทางไกลผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

Digital Library

Assessment



Classroom

Resources

PLC

นักเรียน

คร ูเพ่ือนักเรียน 

แทนคร ู

กรณีขาดครู

พฒันาคร ู 

เพราะครคืูอต้นแบบของการเรียนรู้ 

ช่วยคร ู

ท่ีขาดส่ือและเทคนิคการสอน

การใช้งาน ผู้ชม / กลุ่มเป้าหมาย 

ถ่ายทอดหอ้งเรยีนคุณภาพจากรร.ชัน้นํา

ไปสู่ รร.ขนาดกลาง 15,000 แหง่  นกัเรยีน

ทุกคนมโีอกาสในการเรยีนรูอ้ยา่งเทา่เทยีม

สือ่ประกอบการสอน ทีต่รงกบัหลกัสตูรฯ

มแีผนการสอนและเอกสารต่างๆประกอบ

การสร้่างและพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู้

ทางวชิาชพีครู เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

คร ูเพ่ือนักเรียน

แนวคิดหลกั

Library
สือ่เพือ่ใหน้กัเรยีนและผูส้นใจคน้ควา้ได ้

เพือ่เพิม่เตมิความรูน้อกหลกัสตูร 

ทาํให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลท่ี

ถกูต้อง ผูส้นใจทัว่ไปกค้็นคว้า&เรียนรู้ได้

Assessment

นักเรียน

ผู้สนใจ

คลงัขอ้สอบทีค่รสูามารถนําไปใชง้านได ้

โดยเน้นการประเมนิเพือ่การเรยีนรูู้

ช่วยคร ู 

ให้มีข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน และ

นําไปใช้งานได้ตลอดเทอม

คร ู เพ่ือนักเรียน



Classroom

Resources

PLC

www.dlit.ac.th

Youtube.com/dlitclassroom

Youtube.com/dlitresources

Youtube.com/dlitplc

Share and Learn Workshop

Coaching & Mentoring @school

ช่องทางการรบัชมและส่ือสาร

Library

Assessment

Youtube.com/dlitlibrary

เวบไซตม์ ีMobile Version   

(ดไูดเ้หมอืนดแูอพพลเิคชัน่จากโทรศพัทม์อืถอื)

Application DLIT PLC



Module 1 : 
DLIT Classroom



ConceptDLIT Classroom
ขยาย “ห้องเรียนแห่งคณุภาพ” 

จากโรงเรยีนชัน้นําทัว่ประเทศ 

ไปสูโ่รงเรยีนขนาดกลาง 15,553 แหง่

เพือ่สร้่างโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม

คร ู60-300 คน ทาํหน้าที ่“ครขูองศษิย”์ ทัว่ประเทศ 

ดว้ยความทุ่มเท ตัง้ใจในเรือ่ง 

“การจดัการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ” 

5 กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีข่าดแคลนครผููส้อน

ไทย วทิย ์คณติ องักฤษ สงัคมฯ  

ไปสูน่กัเรยีน 1,000,000 กวา่คน ในรร.ขนาดกลาง

เพือ่ใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีด่ขี ึน้ 

และเพือ่ใหค้รปูลายทางไดม้โีอกาสเรยีนรูจ้ากครตูน้ทาง 

1.



ConceptDLIT Classroom1.

เฟสท่ี 1 คร ู84 คน จาก 84 หอ้งเรยีน 

เพือ่เป็นตน้แบบของการจดัการเรยีนรู ้

เฟสท่ี 2 ขยายผลเป็นคร ู150 คน  

เฟสท่ี 3 ขยายผลเป็นคร ู300 คน  



เผยแพรใ่นรปูแบบ IPTV 

จาํนวน12 ชอ่งๆละ 1 ชัน้ ตัง้แต่ ป.1 - ม. 6 

5 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ 

ครดูผูงัรายการ แลว้จดัตารางสอนตามผงั 

แคเ่ปิดเวบไซต ์ นกัเรยีนกจ็ะไดเ้รยีนจากคร ูDLIT 

DLIT Classroom Distribution

1. เวบไซต ์DLIT 



DLIT Classroom Website

เพยีงกดเลอืกชัน้  ดรูายการไดท้นัที



เมือ่ครกูดเลอืกชว่งชัน้  รายการชว่งชัน้นัน้

จะปรากฏขึน้และเพลยท์นัที

DLIT Classroom Website

¾ŀ ďŞźśĚą¾ŚćŞł ŀ ăęĹŞŚąľ řĹł ęŀ ăť₣ůŀ Ð ğŇůŞŇů

ดาวน์โหลดแผนการสอนและเอกสารได้



DLIT Classroom Website

มหีน้าใหค้รผููช้ม

Share and Learn 

กบัคร ู84 คน
(ทีเ่ป็นผูส้อนใน DLIT Classroom) 

ถามคาํถาม 

แชรป์ระสบการณ์ หรอื 

แสดงความเหน็ต่างๆ  



DLIT Classroom Distribution

2. www.youtube.com/DlitClassroom

Playlist แบ่งตามชัน้และกลุ่มสาระฯ  

รายการทางYoutube เผยแพรห่ลงัจากออกอากาศทางเวบไซต ์DLIT 

- ครสูามารถเลอืกชมรายการเพือ่เตรยีมการสอนได ้และ 

- ครเูลอืกรายการ DLIT ตามชัน้และกลุ่มสาระ  เพือ่เปิดสอน    

ในหอ้งเรยีนตามตารางสอนของตนเองได ้



DLIT Classroom YouTube/DlitClassroom

Playlist ใน 

YouTube

เรยีงตามชัน้

และ

กลุม่สาระ



DLIT Classroom Youtube/Dlit สาํหรบัรร.ทีพ่รอ้ม

สาํหรบัโรงเรยีนอื่นๆทีพ่รอ้ม  (หอ้งเรยีนไรพ้รมแดน, e Classroom หรอืโรงเรยีนอื่นๆ)

สามารถขึน้  Youtube/Dlit ตามดว้ยชื่อโรงเรยีน เชน่ Youtube/DlitSuankularb

เพือ่เป็นชอ่งเครอืขา่ยของ DLIT Classroom  ดตูวัอยา่งจาก khan academy 



การเตรียมความพร้อมครตู้นทาง 84 คน

สพฐ.&คร ุจุฬาฯ รว่มกนัคดัเลอืกคร ู84 คนจาก 

1,000 โรงเรยีน  โดยพจิารณาจากคร&ูรร.ทีพ่รอ้ม 

Workshop เตรยีมความพรอ้มคร ู84 คน  

โดยคร ุจุฬาฯ เพือ่ใหค้ร ู84 คนเป็นตน้แบบทีด่ ี

คร ู84 คน และคร ุจุฬาฯ  รว่มกนัพฒันา

แผนการสอน และเอกสารต่างๆเพือ่ลงในเวบไซต ์

และเพือ่ทาํคูม่อืใหค้ร ูรร.ปลายทาง 

หลงัจากเปิดเทอม คร ุจุฬาฯ ลงพืน้ทีไ่ปนิเทศ   

คร ู84 คน แบบกลัยาณมติรนิเทศ



การเตรียมความพร้อมครโูรงเรียนปลายทาง

สพฐ. จดัรายการถ่ายทอดทาง DLTV และ DLIT 

ชีแ้จงทาํความเขา้ใจ ใหโ้รงเรยีนปลายทาง

สพฐ. จดัทาํคูม่อื การเตรยีมความพรอ้มของ 

โรงเรยีนปลายทางในโครงการ DLIT การเตรยีม

แผนการสอน , การเตรยีมนกัเรยีน และผูป้กครอง

ศน. นิเทศและตดิตามโรงเรยีนปลายทาง 



Module 2 : 
DLIT Resources



DLIT Resources Concept

คลงัส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีจะทาํ

ให้นักเรียน สนุก&เข้าใจง่ายขึน้

บางเน้ือหาเป็นนามธรรม ตอ้งการแปรเป็นรปูธรรมดว้ย “ภาพวดีโีอ และกราฟฟิค” 

บางเน้ือหาไมอ่ยูใ่นสิง่แวดลอ้มใกลต้วั ตอ้งการ “ภาพ” เชน่ ภเูขาไฟ น้ําขึน้น้ําลง หมิะ ฯลฯ 

บางเน้ือหามกีารเชือ่มโยงและตดิตามผล ตอ้งการภาพวดีโีอเพือ่ใหเ้ขา้ใจทัง้หมด  เช่น การ

เตบิโตของพชื , จากลกูออ็ดเป็นกบ , จากดกัแดเ้ป็นผเีสือ้ , ฤดกูาลในประเทศต่างๆ , ฯลฯ 

DLIT Resources คอื “สือ่ประกอบการสอนทีต่รงกบัหลกัสตูรฯ”

ครสูามารถใชนํ้าเขา้สูบ่ทเรยีน กระตุน้ใหน้ร.คดิ  ใชส้ือ่เป็นคาํถาม ใชส้ือ่เป็นคาํตอบ

นอกจากน้ี ยงัมวีดีโีอ ”สอนวธิกีารทาํสือ่รปูแบบต่างๆ”ดว้ย

ครบูางคนไมม่อีนิเตอรเ์นท ดาวน์โหลดไมเ่ป็น ตดัต่อไมเ่ป็น ครไูมม่สีือ่ “นกัเรยีนขาด

โอกาส”

2.



สือ่ทีต่รงกบัหลกัสตูรฯ
(สาระ,มาตรฐาน,ตวัชีว้ดั)

มตีวัอยา่งแผนการสอน

และเอกสารทีค่รตูอ้งการ 

คุณภาพของภาพระดบัสงู
(High Definition) 

DLIT Resources
Website





DLIT Resources

เฟสที ่2 (พ.ค.58) จดัแคมเปญ 

“รวบรวมสือ่จากครทูัว่ไทย 

รว่มเป็นหน่ึงในการปฏริปู”

สพฐ.มอียูแ่ลว้

สือ่ทีค่รผูลติเอง 

แลว้สอนไดผ้ลดี

ครหูามาจากอนิเตอรเ์นท

หน่่วยงานอื่นๆทีม่อียูแ่ลว้

จดัซือ้ และ ผลติใหม ่

เพราะไมม่ี

เฟสที ่1 รวบรวมสือ่ทีส่พฐ.และ

หน่วยงานต่างๆมอียู ่นํามาทาํ

แผนการสอน และเอกสารต่างๆ

เฟสที ่3 จดัหาใหถู้กตอ้งตาม

ลขิสทิธิ ์และ ผลติใหม่

แหลง่ทีม่าของสือ่



Module 3 : 
DLIT  Library



DLIT  Library Concept
คร ูนกัเรยีนและผูส้นใจการเรยีนรู ้ จะมี

หอ้งสมดุออนไลน์ที ่ 

o เน้ือหาถกูตอ้ง  

o แบง่หมวดหมูห่ลากหลายและ

      ตอบสนองความตอ้งการ&สนใจเรยีนรู้

o รปูแบบหลากหลายทัง้บทความ,

รปูภาพและวดีโีอ 

o มรีะบบคน้ควา้ทีท่าํใหค้น้ไดง้า่ย 

o นกัเรยีนมแีหลง่คน้ควา้สาํหรบัการ

เรยีนแบบโครงงาน (Project-Based 

Learning)  หรอืการทาํรายงานต่างๆ 

o ครสูามารถนําสือ่ไปใชใ้นการสอน

รายวชิาเพิม่เตมิ หรอืเรยีนแบบ 

Flipped Classroom ได้



o เวบไซตท์ี่ DLIT แนะนํา

o สือ่ของหน่วยงานต่างๆในไทยและต่างประเทศ 

o E-library ของโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาต่างๆ

o ตวัอยา่งโครงงานและรายงานของนกัเรยีนทีค่รรูบัรอง

DLIT Library แหลง่ทีม่าของสือ่



Module 4 : 
DLIT PLC
Professional Learning Community



DLIS  PLC 
เครือ่งมอืในการสร้่างและพฒันาชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีครู  

DLIT  PLC Concept

1. ส่ือ

 2. เครือข่ายคร ู: SHARE & LEARN

3. ระบบช้ีแนะและพ่ีเลีย้ง ในโรงเรียน เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เทคนิคการสอนทีด่ขีองครทูัว่ไทย&ทัว่โลก 

www.dlit.or.th

youtube.com/d
lit plc

มพีืน้ทีแ่บง่ปนัใน www.dlit.ac.th , google+, facebook มกีจิกรรมพบปะ

Coaching & Mentoring โดยใช ้Lesson Study และ  Buddy 

ทาํงานรว่มกนั 3 ประสาน โรงเรยีน, สาํนกังานเขตฯ &คณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร์

** ตน้แบบจาก จ.อุทยัธานี  ใช ้Lesson Study ทุกโรงเรยีน

http://www.dlit.or.th


เมือ่ครเูลอืกเขา้สู่

DLIT  PLC :  โทรทศัน์คร ู

รายการจะถกูเรยีงตาม

กลุม่สาระฯ สาระ และ 

มาตรฐาน

DLIT  PLC
Website



เมือ่ครเูลอืกชมตอนใด

ขอ้มลูจะปรากฏแบบ

ละเอยีดตรงกบัหลกัสตูรฯ

มพีืน้ทีส่าํหรบั 

Share & Learn

PLC / śğăğ ĿĐŞźŽăŔ 

DLIT  PLC
Website



มนีาคม พฤษภาคมเมษายน

คดัเลอืกคร ู84 คน

สาํรวจขอ้มลูอุปกรณ์ และ

อนิเตอรเ์นท รร.ปลายทาง

เตรยีมค.พรอ้ม 

ครตูน้ทาง (workshop)

ออกแบบเวบไซต ์

และ YouTube
ทาํเวบไซตแ์ละ

สือ่ออนไลน์ตา่งๆ

สาํรวจค.ตอ้งการของครู

รวบรวม/คดัเลอืกสือ่ทีม่ ี
อพัโหลดลงเวบ

Classroom

PLC

Resources

Website/Y
ouTube

คดัเลอืกรายการโทรทศัน์ครู

จดัแคมเปญ “รวบรวมสือ่

จากครทูัว่ไทย รว่มเป็น

หนึ่งในการปฏริปู”

ทดสอบ

เวบไซต์

ตน้พ.ค. 

แถลงขา่ว ** 

อพัโหลดลงเวบ

ตดัต่อ / ทาํเอกสารประกอบ

สาํรวจหลกัสตูรไหน ควรมสีื่่อ

ทาํแผนการสอน & เอกสาร

ประกอบ

เตรยีมค.พรอ้ม ครโูรงเรยีน 

ปลายทาง (อบรม/คูม่อื)

สาํรวจเครอืขา่ย&ชมรม

พรอ้มใชง้าน 1 พ.ค.2558

สาํรวจอุปกรณ์การถ่ายทาํ

คร ู84 คน &ระบบการสง่ไฟล์

Library สาํรวจค.ตอ้งการคร&ูนกัเรยีน รวบรวม/คดัเลอืกสือ่ทีม่ ี

วางแผน Coaching 

&Mentoring

ตดัต่อ / ทาํขอ้มลูประกอบกาํหนดเนื้อหาทีจ่ะมใีนเวบ

อพัโหลด

สือ่ทัง้หมด



Module 5 : 
DLIT Assessment

ระบบคลงัขอ้สอบ

• ออนไลน์และออฟไลน์

• เน้นการประเมนิ ความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะ

ระหวา่งเรยีน (Formative Assessment)

• ครอบคลุมตัง้แต่ชัน้ ป.1ถงึ ม.6 ทุกสาระ และ

ทุกมาตรฐาน
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