
แนวปฏบิัติในการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบส่ือสารสองทางฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 1 

แนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ภาคเรียนท่ี 1/2562 
โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบส่ือสารสองทาง สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ 

ระหวางวันท่ี 20 - 30 สิงหาคม 2562 

ก. เอกสารสําหรับการเดินทางไปติดตามประเมินผล 

1.  กําหนดการออกภาคสนามฯ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการฯ  
ระหวางวันท่ี 20 - 30 สิงหาคม 2562  

2.  แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ 5 ชุด (5 ดาน)  
สําหรับกลุมเปาหมาย 5 กลุม ดังนี ้
1.1 ชุดท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน:  สําหรับผูดูแลระบบ 
1.2 ชุดท่ี 2 ดานผูบริหาร:  สําหรบัผูบริหาร (ผูอํานวยการ+รองผูอํานวยการ+ครูผูประสานงาน) 
1.3 ชุดท่ี 3 ดานครูผูสอน:  สําหรับครูผูสอน (สอน/สํารองการสอน ทุกทาน) 
1.4 ชุดท่ี 4 ดานนักเรียน:  สําหรับนักเรียน (ทุกคน)  
1.5 ชุดท่ี 5 ดานผูปกครอง:  สําหรับผูปกครอง (อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนนักเรียน)   

3.  ชุดใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและแบบ บก.1111 
4.  สมุด/กระดาษ/เครื่องมือ/อุปกรณบันทึกคําสัมภาษณและขอสังเกตจากการติดตามประเมินผล 

ข. การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  

1.  การติดตามและประเมินผลโครงการฯ จะใชแบบสอบถามเปนหลัก  และจัดเตรียมชองทางใหกรอก
แบบสอบถามได 2 วิธี ไดแก 
1.1 แบบ “ออนไลน” ใหคลิกกรอกขอมูลไดท่ี https://dl2way.obecdata.com  (หากมีขอขัดของ

ประการใด ใหประสาน ศน. วัชรพัฐ มะธิตะโน มือถือ 081-996-6375) 
1.2 หากไมสามารถกรอกแบบออนไลนได ขอใหดาวนโหลดแบบสอบถามท่ี

เว็บไซต http://www.sea12.go.th/ict/1 (กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ สพ
ม. 12) คอลัมภซายมือ เมนูท่ี 5. การศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง  (หากมีขอขอของประการใด ให
ประสาน ศน.ไตรรงค สาดแว มือถือ 081-271-1742)  

โดยดําเนินการดังนี้ 
- ขอใหผูรับผิดชอบโครงการฯ ใน สพท. ประสานโรงเรียนใหทราบ เพ่ือแจงใหกลุมเปาหมายทุกคนตอบ
แบบสอบถามออนไลน    
- สําหรับกลุมเปาหมายท่ีไมสามารถตอบแบบสอบถามออนไลนได ขอใหผูรับผิดชอบโครงการฯ ใน สพท. 
จัดพิมพแบบสอบถาม และใหกลุมเปาหมายดังกลาวตอบแบบสอบถามใหแลวเสร็จ  แลวรวบรวมใหคณะ
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ  เพ่ือกรอกขอมูลในระบบออนไลน  

2.  การสัมภาษณและสังเกตการณ ขอใหคณะติดตามและประเมินผลฯ ดําเนินการดังนี้  
- ทําความเขาใจแบบสอบถามท้ัง 5 ชุด โดยละเอียด เพ่ือเปนแนวทางการสังเกตการณดานตาง ๆ และ
สัมภาษณเจาะลึกประเด็นท่ีขอมูลในแบบสอบถามขัดแยงกันหรือไมชัดเจน  
- บันทึกขอมูลรายละเอียดจากการสังเกตและสัมภาษณ ในแตละประเด็นของกลุมเปาหมายแตละคน 
- สรุปผลการสัมภาษณและสังเกตการณในภาพรวม รวมท้ังขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ โดยขอใหแยกเปน  
5 ดาน คือ โครงสรางพ้ืนฐาน ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครอง  

https://dl2way.obecdata.com/
http://www.sea12.go.th/ict/
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3.  เอกสารการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ท่ีตองนําสง สทร. สพฐ. มีดังนี้ 
- แบบสอบถามของกลุมเปาหมายท่ีไมสามารถตอบออนไลนได  
- ไฟลเอกสารสรุปผลการสัมภาษณและสังเกตการณในภาพรวม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะ
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ  

ค. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

1.  ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและแบบ บก.1111 ขอใหคณะติดตามและประเมินผล
โครงการฯ ท่ีตองนําสง สทร. สพฐ. ดําเนินการดังนี้ 
- กรอกรายละเอียดในเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และแบบ บก.1111 ใหเรียบรอยสมบูรณ  
- แนบเอกสารประกอบการเดินทาง (เชน ใบเสร็จคาโดยสารเครื่องบิน/รถไฟชั้น 1 กากตั๋ว ฯ)  เพ่ือยืนยัน
การจายคาโดยสาร   
- หากใชรถของ สพท.  ใหขอใบอนุญาตการใชรถจาก สพท. ท่ีระบุหมายเลขทะเบียนรถ และใบเสร็จคา
น้ํามันดวย  

ง. การนําสงเอกสารให สทร. สพฐ.   

1.  เอกสารท่ีตองนําสง สทร. สพฐ. ประกอบดวย  
1.1 แบบสอบถามของกลุมเปาหมายท่ีไมสามารถตอบออนไลนได  
1.2 ไฟลเอกสารสรุปผลการสัมภาษณและสังเกตการณในภาพรวม และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
1.3 ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะติดตามและประเมินผลโครงการฯ  

2.  วิธีการนําสงเอกสารให สทร. สพฐ. ดําเนินการดังนี้ 
- ขอใหมอบเอกสารในขอ ง ขอยอย 1 ใหแกเจาหนาท่ี สทร. สพฐ. ท่ีรวมเปนคณะติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ ในแตละภูมิภาค ดังนี้ 

1) ภาคเหนือตอนบน:   นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ 
2) ภาคเหนือตอนลาง:   นายอุทัย ใชยกลาง 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นางสาวเปรมฤทัย เลิศบํารุงชัย 
4) ภาคกลาง: นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร/ นายวีรยุทธ อุทุมทอง 
5) ภาคใต: นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร/ นายวีรยุทธ อุทุมทอง   

- หากมีเอกสารจะตองสงเพ่ิมเติมมาให สทร. สพฐ.  ขอใหสงไดท่ี   
  นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร 
  กลุมพัฒนารูปแบบฯ  สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 2  ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

จ. การสอบถามขอมูล/รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการฯ    

1.  ดานการประมาณการคาใชจายในการเดินทาง   
นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร  มือถือ 089-699-9096  

2.  ดานรายละเอียดใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
นางสาวรัตยา หวังผล  มือถือ 081-580-8135  

 


