
ค ำน ำ 
  เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฉบับน้ี ประกอบด้วย มาตรฐานระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมาตรฐานระดับสถานศึกษา จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นมาตรฐานสําหรับ 
การนําเอาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ การสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาลดช่องว่าง
และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เปน็แนวการจดัการศกึษาที่สําคัญแนวทางหน่ึง ในการขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน ให้มีประสทิธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทําได้
ในทุกห้องเรียน ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก 
การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน การแบ่งเบาภาระ การสร้าง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สําหรับให้ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้นําไปใช้ นอกจากน้ี เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่า น
แอปพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของประเทศต่อไปได้     

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะทํางาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี       
ส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้การดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ   
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สามารถดําเนินการจัดทําเอกสาร
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลฉบับน้ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี     

  

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  





สำรบัญ 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         5 
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  มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
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คณะท างาน               
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มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

 
แบ่งออกเป็น ๒ มาตรฐาน ได้แก่  

๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 
๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ด้านนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๒. ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
 ๓. ด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผล 
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๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านนโยบายการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
   ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/     
พันธกิจ/แผนงาน/โครงการ     

2)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/     
พันธกิจ/แผนงาน/โครงการและมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

3)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/     
พันธกิจ/แผนงานโครงการและมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/แผนงานโครงการ  
มีการน าไปสู่การปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติชัดเจน 

 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการขบัเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง  
   ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยไม่มีรูปแบบคณะกรรมการที่ชัดเจน 
2)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนภาคส่วนที่หลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม  
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ การสรา้งเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม             

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยไม่มีการจัดต้ังเครือข่ายชัดเจน 
2)  มีการจัดต้ังเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3)  เครือข่ายมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นเพ่ือช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและ

ต่อเน่ือง 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการนเิทศติดตาม และประเมนิผล  

  ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังน้ี         

ตัวชี้วัดที่ ๑ การก าหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมีการ

ด าเนินการตามแผน 
3)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการ

ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การประเมินผลและปรับปรุง มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา  
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
2)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
3) มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง และมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ ได้  ๑  คะแนน 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒ ได้  ๒  คะแนน 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓ ได้  ๓  คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
           คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
           คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
           คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
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   ๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
  

แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ 
 ๑. ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓. ด้านครูผู้สอน 
 ๔. ด้านนักเรียน    

 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยพืน้ฐานของสถานศกึษา  
 ประกอบด้วย ๗ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 
   ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพร้อมของระบบไฟฟ้า มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี  

1)  มีระบบไฟฟ้า แต่ไม่สามารถใช้งานในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
2)  มีระบบไฟฟ้า แต่ไม่เพียงพอในการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับ

ระยะเวลาการออกอากาศของโรงเรียนต้นทาง 
3)  มีระบบไฟฟ้าเพียงพอในการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) ส าหรับ

ระยะเวลาการออกอากาศของโรงเรียนต้นทาง 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกล มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครบทุกห้องเรียนแต่ไม่

สามารถใช้งานได้ 
2)  มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้ไม่ครบทุก

ห้องเรียน 
3)  มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้ครบทุกห้องเรียน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ความพร้อมด้านระบบอินเทอรเ์น็ตที่รองรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม    มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
2)  มีระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีความเสถียร 
3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตและมีความเสถียร 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ ความพร้อมของเคร่ืองรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพ
และเสียง ภายในห้องเรียน   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน 
จ านวนน้อยกว่ากึ่งหน่ึงของห้องเรียน 

2)  มีเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน 
จ านวนกึ่งหน่ึงข้ึนไปแต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 

3)  มีเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน 
ครบทุกห้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ความพร้อมของคู่มือครูพระราชทานประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในภาคเรียน/ปีการศึกษาปัจจุบัน   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีคู่มือครูพระราชทานไม่เป็นปัจจุบัน 
2)  มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจุบัน แต่ไม่ครบทุกชั้นเรียน 
3)  มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจุบันครบทุกชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเก่ียวกับการติดต้ังระบบและการบ ารุงรักษา    
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) แต่ไม่ได้มีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร  

2)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) โดยมีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถติดต้ัง/ซ่อม
บ ารุงรักษาระบบได้ 

3)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) โดยมีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถติดต้ัง/ซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบได้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗ จัดให้มีเครือขา่ยการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV)    มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
2)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
3)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดและ   

มีเครือข่ายด้านเทคนิคการติดต้ัง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

3)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดและ    
มีเครือข่ายด้านเทคนิคในการติดต้ัง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และมีการท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่าย 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ ได้  ๑  คะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒ ได้  ๒  คะแนน 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓ ได้  ๓  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านผูบ้ริหารสถานศกึษา  
 

 ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างเป็นรูปธรรม    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1) มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและผ่านการเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

3)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  
และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ การเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยา่งต่อเน่ือง    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
2)  ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
3)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ครูสามารถจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดและเกิด
ประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 
2)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
3) มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง  และมีการน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง    

 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร   มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือกครูและบุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม 
2)  มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3)  มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการการคัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษา และมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การประเมินและรายงานผล   มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  มีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2)  มีการด าเนินการตามระบบการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
3) มีการด าเนินการตามระบบการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีการน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๑  ได้  ๑  คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๒  ได้  ๒  คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๓  ได้  ๓  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
คะแนน ๕ – ๗    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ     พอใช้ 
คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๔ – ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ   ดีมาก 
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มาตรฐานที่ ๓ ด้านครผูู้สอน  
 

 ประกอบด้วย ๘ ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดห้องเรียนมีความเหมาะสมและเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้                   
มีรายการพิจารณา  ดังน้ี 

1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การเตรียมการสอนล่วงหน้าทีส่อดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกล

ผ่านดาวเทียม ส าหรับโรงเรียนปลายทาง   มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดเตรียมการสอนได้ตามแผนเป็นประจ า 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ จัดเตรียมการสอนได้ตามแผนเป็นประจ า  
3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดเตรียมการสอนได้ตามแผนเป็นประจ า 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนคร้ังต่อไป                 

มีรายการพิจารณา  ดังน้ี 
1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป  
2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ก ากับดูแลแนะน า

ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกคร้ัง    มีรายการพิจาณา ดังน้ี 
1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ก ากับ

ดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ก ากับ

ดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 
3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ก ากับ

ดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 
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ตัวชี้วัดที่ ๕ การสรุปสาระส าคญัร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงทุกคร้ัง     

มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนร็สิ้นสุดลงทุกครั้ง 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ การบันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนณุ้สิ้นสุดลงเป็นประจ า          
มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงเป็นประจ า 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงเป็นประจ า 
3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงเป็นประจ า 

  
 ตัวชี้วัดที่ ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่คู่มือครูพระราชทานก าหนดหรือ          
ครูสร้างขึ้นเพื่อใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน     มรีายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามที่คู่มือครูพระราชทานก าหนด
หรือครสูร้างข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามท่ีคู่มือครูพระราชทานก าหนด
หรือครสูร้างข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามท่ีคู่มือครูพระราชทานก าหนด
หรือครสูร้างข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

  
 ตัวชี้วัดที่ ๘ ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลอืนักเรียนที่ 
ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนเป็นประจ า   มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมินอกตารางออกอากาศเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนเป็นประจ า 

2)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมินอกตารางออกอากาศเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนเป็นประจ า 

3)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมินอกตารางออกอากาศเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนเป็นประจ า 
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 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
 ปฏิบัติได้ในข้อ ๑  ได้  ๑  คะแนน 
 ปฏิบัติได้ในข้อ ๒  ได้  ๒  คะแนน 
 ปฏิบัติได้ในข้อ ๓  ได้  ๓  คะแนน 
 

 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  คะแนน ๘ - ๑๑     คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
 คะแนน ๑๒ - ๑๕   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
 คะแนน ๑๖ – ๑๙  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ     ดี 
 คะแนน ๒๐ - ๒๔   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านนกัเรียน 
  
 ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียน   
ต้นทาง    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 

2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐-๗๙  มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 

3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร             

ในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร             

ในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตร            

ในระดับดีข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงขึ้น    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1) ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
     น้อยกว่า ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ                         

๒ -๓ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ                    

มากกว่า ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
       ปฏิบัติได้ในข้อ ๑  ได้  ๑  คะแนน 
   ปฏิบัติได้ในข้อ ๒  ได้  ๒  คะแนน 
        ปฏิบัติได้ในข้อ ๓  ได้  ๓  คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

คะแนน ๕ – ๗      คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐     คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ   พอใช้ 
คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ   ดี 
คะแนน ๑๔ – ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ   ดีมาก 
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เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพ้ืนฐาน          
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดน้ัน มีการก าหนดค่า
คะแนน ดังน้ี  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง  ได้    ๑  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้   ๒  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี     ได้   ๓  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้   ๔  คะแนน 

 
การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๔ – ๖     คะแนน หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ปรับปรุง     
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๗ – ๙     คะแนน    หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  พอใช้    
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๐ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ดี              
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๓ – ๑๖  คะแนนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ดีมาก      
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เครื่องมือการประเมนิ 
มาตรฐานและตัวชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) 
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา___________________________เขต______ 

ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑. ด้านนโยบายการ
จัดการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการก าหนด
นโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงาน/โครงการ 
๒. มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงาน/โครงการและมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓. มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงานโครงการ มีการน าไปสู่การปฏิบัติและมีผล
การปฏิบัติชัดเจน 

  

๒. ด้านการ
ขับเคลื่อนและ
สร้างความ
เข้มแข็ง 

๑. มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและสร้าง
ความเข้มแข็ง 

๑. มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยไม่มีรูปแบบคณะกรรมการที่ชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทน
ภาคส่วนที่หลากหลาย 

  

    ๒. การจัดระบบการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว 
(Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓. มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว 
(Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
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    ๓. การสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โดยไม่มีการจัดต้ังเครือข่ายชัดเจน 
๒. มีการจัดต้ังเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓ เครือข่ายมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่น
เพ่ือช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

  

๓. ด้านการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๑. การก าหนดแผน 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกล       
ผ่านดาวเทียม 

๑. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ     
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมี       
การด าเนินการตามแผน 
๓. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด  
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  มีการด าเนิน     
การตามแผนอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

  

    ๒. การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

๑. มีการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
๒. มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓. มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ    
การปรับปรงุ/พัฒนา 

  

    ๓. การคัดเลือกผลการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Prac-
tices) 

๑. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
๒. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบคุลากร
ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบคุลากร
ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง และมีการเผยแพร่สูส่าธารณชน 

  

รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

ปฏิบัติได้ในข้อ ๑  ได้ ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๒  ได้ ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๓  ได้ ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 
สรุปผลการประเมินของ สพป.__________________________________________เขต_____ 
 
อยู่ในระดับมาตรฐาน           ปรับปรุง      พอใช้         ดี             ดีมาก 
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เครื่องมือการประเมนิ 
มาตรฐานและตัวชีว้ดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV)  

ส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน___________________________สพป.________________เขต____ 

ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑ ด้านปัจจัย 
พื้นฐานของ
สถานศึกษา 

  

๑. ความพร้อมของ
ระบบไฟฟ้า 

๑. มีระบบไฟฟ้า แต่ไม่สามารถใช้งานใน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๒. มีระบบไฟฟ้า แต่ไม่เพียงพอในการใช้
งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับระยะเวลาการออกอากาศของ
โรงเรียนต้นทาง 
๓. มีระบบไฟฟ้าเพียงพอในการใช้งาน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับระยะเวลาการออกอากาศของ
โรงเรียนต้นทาง 

  

    ๒.  ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์รับสัญญาณ
การศึกษาทางไกล 

๑. มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครบทุก
ห้องเรียนแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 
๒. มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้ไม่
ครบทุกห้องเรียน 
๓. มีอุปกรณ์การรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้
ครบทุกห้องเรียน 

  

    ๓. ความพร้อมด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรับการจัด
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

๑. มีระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถใช้ใน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
๒. มีระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีความเสถียร 
๓. มีระบบอินเทอร์เน็ตและมีความเสถียร 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๔. ความพร้อมของเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่สามารถใชง้านได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพ
และเสียง ภายในห้องเรียน 

๑. มีเครื่องรับโทรทศัน์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน จ านวนน้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
ห้องเรียน 
๒. มีเครื่องรับโทรทศัน์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน จ านวนกึ่งหน่ึงข้ึนไปแต่ไม่ครบทุก
ห้องเรียน 
๓. มีเครื่องรับโทรทศัน์ที่สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน ครบทุกห้องเรียน 

  

    ๕. ความพร้อมของคู่มือครู
พระราชทานประกอบการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

๑. มีคู่มือครูพระราชทานไม่เป็นปัจจุบัน 
๒. มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจุบัน แต่ไม่
ครบทุกชั้นเรียน 
๓. มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจุบันครบทุก
ชั้นเรียน 

  

    ๖. ความพร้อมด้านบุคลากร
ด้านเทคนิคเก่ียวกับการ
ติดต้ังระบบและการ
บ ารุงรักษา       

๑. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) แต่ไม่ได้มีการมอบหมาย/
แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยมีการมอบหมาย/
แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถ
ติดต้ัง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้ 
๓. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบ การจัดการศึกษาการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สามารถติดต้ัง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได้ 
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    ๗. จัดให้มีเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

๑. มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
๒. มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
และมีเครือข่ายด้านเทคนิคการติดต้ัง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 
๓. มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
และมีเครือข่ายด้านเทคนิคในการติดต้ัง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และมีการท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับเครือข่าย 

  

                                                                                       รวมคะแนน 
  

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๑  ได้   ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๒  ได้   ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๓  ได้   ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
  

 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๒ ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.  การก าหนดนโยบาย
ด้านการส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างเป็น
รูปธรรม 
   

๑. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
๓. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  และด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 

  

     ๒. การเป็นผู้น าด้วยความ
มุ่งมั่นต้ังใจ ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างต่อเน่ือง 

๑. ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ครสูามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้ 
๓. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดูแล สนับสนุน
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหค้รสูามารถจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและเกิดประสิทธิผล 

  

    ๓. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
๒. มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง  และมีการ
น าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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    ๔. การประกาศ  
ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและ
บุคลากร 

๑. มีกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือกครูและบุคลากร
ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ         
การคัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓. มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการการ
คัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ                  
บุคลากรด้านการจัดการศึกษา และมีการส่งเสริม
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  

    ๕. การประเมิน 
และรายงานผล 

๑. มีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
๒. มีการด าเนินการตามระบบการประเมินและ
รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการด าเนินการตามระบบการประเมินและ
รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และมีการน าข้อมูลไปใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

  

                                                  รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๑  ได้   ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๒  ได้   ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๓  ได้   ๓ คะแนน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน 5 - 7    คะแนน   หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน 8 - ๑0  คะแนน   หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑1 -๑3   คะแนน   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑4 - ๑5  คะแนน   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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๓ ด้านครูผู้สอน ๑. การจัดห้องเรียน
มีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการปรับระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการปรับระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาดเป็นระเบียบ  มีมุมประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการปรับระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมุมประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  

     ๒. การเตรียมการ
สอนล่วงหน้าที่
สอดคล้องกับคู่มือครู
พระราชทานสอน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ส าหรับ
โรงเรียนปลายทาง 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดเตรียมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ จัดเตรียมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดเตรียมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 

  

    ๓. การมอบหมาย
งานให้นักเรียน
เตรียมพร้อมในการ
เรียนครั้งต่อไป 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
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    ๔. จัดการเรียนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรียน
ต้นทางและการเอา
ใจใส่ก ากับดูแล
แนะน าให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดการเรียนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกครัง้ 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ จัดการเรียนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกครัง้ 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดการเรียนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกครัง้ 

  

    ๕. การสรุป
สาระส าคัญร่วมกับ
นักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครัง้ 
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ สรุปสาระส าคัญ
ร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครัง้ 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ สรุปสาระส าคัญ
ร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครัง้ 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป สรุปสาระส าคัญ
ร่วมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครัง้ 

  

    ๖. การบันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการ
จัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงเป็นประจ า
  
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 
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    ๗. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามที่คู่มือครู
พระราชทานก าหนด
หรือครสูร้างข้ึน
เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีคู่มือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างข้ึนเพ่ือ     
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีคู่มือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างข้ึนเพ่ือ      
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีคู่มือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างข้ึนเพ่ือ      
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

  

    ๘. ครูจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอก
ตารางออกอากาศ
เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่บรรลุ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ หรือให้
ความรู้เพ่ิมเติมแก่
นักเรียนเป็นประจ า
  
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์    
การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน
เป็นประจ า 
๒. ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์     
การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน
เป็นประจ า 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์    
การเรียนรู้ หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน
เป็นประจ า 

  

 รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๑  ได้   ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๒  ได้   ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๓  ได้   ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๘ - ๑๑    คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๒ - ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑๖ -๑๙   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๒๐ - ๒๔  คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก  

 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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๔  ด้านนักเรียน ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 
  
  

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐-๗๙  มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนต้นทาง 

  

    ๒.  นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓ .นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

  

    ๓. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

  

    ๔. นักเรียนมีทักษะการ
อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน ตามหลักสูตรใน
ระดับดีข้ึนไป 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีทักษะ     
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร     
ในระดับดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๕๐ – ๗๙   มีทักษะ    
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร    
ในระดับดีข้ึนไป 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐ ข้ึนไป  มีทักษะ      
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตร
ในระดับดีข้ึน 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๕. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน  (O-NET) สงูข้ึน 

๑. ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ น้อยกว่า ๒ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒). ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๓). ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มากกว่า ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

  

รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๑  ได้   ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๒  ได้   ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ   ๓  ได้   ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๕ - ๗       คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐     คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๔ - ๑๕   คะแนน  หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
  

 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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๑. เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพ้ืนฐาน          

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดน้ัน มีการก าหนดค่า
คะแนน ดังน้ี  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง  ได้  ๑ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้  ๒ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี     ได้  ๓ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้  ๔ คะแนน 
 

๒. การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๔ – ๖     คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ปรับปรุง    
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๗ – ๙     คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  พอใช้   
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๐ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ดี             
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๓ – ๑๖  คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกด้านอยู่ในระดับ  ดีมาก      

 
 
สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา/โรงเรียน_____________________สพป._____________เขต____ 
 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
แบ่งออกเป็น ๒ มาตรฐาน ได้แก่  

๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 
๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ด้านนโยบายการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
 ๒. ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
 ๓. ด้านการนิเทศติดตาม และประเมินผล 
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๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านนโยบายการจดัการศึกษาด้วย  DLIT   
ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการก าหนดให้มีการการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/

โครงการ      
2)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/

แผนงาน/โครงการและมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
3)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/

แผนงานโครงการและมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/แผนงานโครงการ 
4)  มีการน าไปสู่การปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติชัดเจน 
 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง  
 ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง   มีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังน้ี 

1)  ไม่มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT              
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2)  มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT                 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยไม่มีรูปแบบคณะกรรมการที่ชัดเจน 

3)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนภาคส่วนที่หลากหลาย 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดระบบการสนับสนุนการการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
3)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษาด้วย  DLIT  
4)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษาด้วย  DLIT  และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
 มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย  DLIT โดยไม่มีการจัดต้ังเครือข่ายที่ชัดเจน 
3)  มีการจัดต้ังเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ที่ชัดเจน 
4)  เครือข่ายมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นเพ่ือช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการนิเทศตดิตาม และประเมนิผล  
 ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังน้ี     
     

ตัวชี้วัดที่ ๑ การก าหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
3)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT และ                    

มีการด าเนินการตามแผน 
4)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT                           

มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การประเมินผลและปรับปรุง    มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีการประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
4)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT และให้ข้อเสนอแนะ             

เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา  
 



38 

 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
2)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
3)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
4)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี และมอบรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและ

บุคลากรด้านการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
           ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง  อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง  อยู่ในระดับ    ดี 
           ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง  อยู่ในระดับ    ดีมาก 
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๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 
 

 แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
  ๑. ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  ๒. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๓. ด้านครูผู้สอน 
  ๔. ด้านนักเรียน    
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยพืน้ฐานของสถานศกึษา  
 
 ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ 
2)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่สามารถใช้งานจัดการศกึษาด้วย  DLIT ได้ 
3)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ไม่ครบทุกห้องเรียน 
4)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ครบทุกห้องเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความพร้อมด้านระบบอินเทอรเ์น็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วย  DLIT            

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต  
2)  มีระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  
3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  แต่ไม่มีความเสถียร 
4)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีความเสถียร 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ความพร้อมของเคร่ืองรับโทรทัศน์หรือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีเครื่องรับโทรทศัน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษา  
ด้วย  DLIT  

2)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนน้อยกว่าร้อยละ  
50 ของห้องเรียน 

3)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนร้อยละ  50     
ข้ึนไปแต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 

4)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน ครบทุกห้องเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเก่ียวกับการดูแลระบบและบ ารุงรักษา    

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบและบ ารุงรักษา ระบบจัด

การศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและบ ารุงรักษา ระบบจัดการศึกษา

ด้วย  DLIT  แต่ไม่ได้มีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร  
3)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและบ ารุงรักษา  ระบบการศึกษา

ด้วย  DLIT  โดยมีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ได้ 

4)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและบ ารุงรักษา ระบบ การศึกษา
ด้วย  DLIT  โดยมีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถดูแลระบบและ
บ ารุงรักษาได้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT    มีเกณฑ์การ

พิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ก าหนด 
3)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ก าหนดและมีเครือข่ายด้านดูแลระบบและบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่าย 
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4)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดและมีเครือข่ายด้านดูแลระบบและบ ารุงรักษา ซึ่งมีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑   ได้ระดับ  ๐ 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒   ได้ระดับ  ๑ 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓   ได้ระดับ  ๒   
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔   ได้ระดับ  ๓   
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ได้ระดับ ๐ - ๓      หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
ได้ระดับ ๔ - ๗    หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
ได้ระดับ ๘ -๑๑     หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
ได้ระดับ ๑๒ - ๑๕    หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านผูบ้รหิารสถานศึกษา  
  
 ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๑  การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมจัดการศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นรูปธรรม    
มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบ  การด าเนินงาน 
4)  มีนโยบายและแผนกานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบการด าเนินงาน และด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนด 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒ การเป็นผู้น าด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT อย่างต่อเน่ือง    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ผู้บริหารไม่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาด้วย  DLIT    
2)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเรื่อง     

การจัดการศึกษาด้วย  DLIT    
3)  ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการศึกษาด้วย  

DLIT ได้ 
4)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมใหค้รสูามารถจัด

การศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการศึกษา 

ด้วย  DLIT  
2)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
3)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบ 
4)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาด้วย  DLIT  

อย่างเป็นระบบและมีการน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา  
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วย  DLIT                 

มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT 
2)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT 
3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT และมีการประกาศยกย่อง

เชิดชูเกียรติ  
4)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT มีการประกาศยกย่องเชิด

ชูเกียรติ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การประเมินและรายงานผล    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบ 
4)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบและ 
 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 

ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐ 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑ 
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

ได้ระดับ ๐ - ๓     หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
ได้ระดับ ๔ - ๗   หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
ได้ระดับ ๘ -๑๑    หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
ได้ระดับ ๑๒ - ๑๕   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านครผูู้สอน  
 
ประกอบด้วย ๗ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  และ DLIT   มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ         
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT  

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับ      
วัยของนักเรียน 

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับ      
วัย ของนักเรียน 

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับ       
วัยของนักเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ พัฒนาตนเองให้มีความรู้เก่ียวกับการใช้พฒันาคุณภาพการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท า

แผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผา่น DLIT  PLC 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท า

แผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผา่น DLIT  PLC 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท า

แผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผา่น DLIT  PLC 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการพิจารณา  ดังน้ี 

1)  ไม่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี (DLIT) 

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร     
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT  

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร     
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร     
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อ
ประกอบการสอน DLIT 

2)  ครูร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก 
DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงาน
ในการเรียนรู้จาก DLIT 

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการ
สอนจาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และ
เกิดชิ้นงานในการเรียนรู้จาก DLIT 
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4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการ
สอนจาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และ 
เกิดชิ้นงานในการเรียนรู้จาก DLIT 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เคร่ืองมือที่หลากหลายครอบคลุม

มาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน  มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีการวัดผลใช้ข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผล

ประเมินผล และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผล

ประเมินผล และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผล

ประเมินผล และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ น าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อม
เสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการ
พิจารณา ดังน้ี 

1)  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้วยสื่อประกอบการสอนจาก DLIT  

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT  

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT 

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT 
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 ตัวชี้วัดที่ ๗ เขา้ร่วมเครือขา่ยชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพือ่เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในอันที่จะได้น าองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 

1)  ไม่มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออื่นๆ 

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออื่นๆ 

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออื่นๆ 

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออื่นๆ 
 
 

 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 
 ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐ 
 ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑ 

            ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
            ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
 
 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

 ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
            ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง อยู่ในระดับ    พอใช้ 
            ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง อยู่ในระดับ    ดี 
            ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านนกัเรยีน  
 
 ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร           

ในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร          

ในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตร          

ในระดับดีข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (สพป.)หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (สพม.)      

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงข้ึน    มีรายการพิจารณา ดังน้ี 
1)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ น้อยกว่า ๒        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓              

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มากกว่า ๓        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 

         ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ ได้ระดับ  ๑ 
            ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒ ได้ระดับ  ๒   
             ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓ ได้ระดับ  ๓   
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ได้ระดับ ๔ – ๖       หมายถึง อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
ได้ระดับ ๗ - ๘       หมายถึง อยู่ในระดับ   พอใช้ 
ได้ระดับ ๙ - ๑๐    หมายถึง อยู่ในระดับ   ดี 
ได้ระดับ ๑๑ – ๑๒   หมายถึง อยู่ในระดับ   ดีมาก 

 
 
 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพ้ืนฐาน   
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดน้ัน มีการ
ก าหนดค่าคะแนน ดังน้ี  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง  ได้ระดับ   ๑  
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้ระดับ  ๒  
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี     ได้ระดับ  ๓  
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้ระดับ  ๔  

 
การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาด้วย การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

รวม ๔ ด้าน  ได้  ๔ – ๗       หมายถึง   มีมาตรฐานระดับ    ปรับปรุง     
รวม ๔ ด้าน  ได้  ๘ – ๑๐     หมายถึง   มีมาตรฐานระดับ    พอใช้    
รวม ๔ ด้าน  ได้ ๑๑ – ๑๓        หมายถึง   มีมาตรฐานระดับ    ดี              
รวม ๔ ด้าน  ได้ ๑๔ – ๑๖    หมายถึง   มีมาตรฐานระดับ    ดีมาก      
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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา___________________________เขต______ 

ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑. ด้านนโยบาย
การจัด
การศึกษา
ด้วย
เทคโนโลยี
การศึกษา
ทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ         
(DLIT) 

มีการก าหนด
นโยบายและ
แผนการ
ปฏิบัติงานการ
จัดการศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีการก าหนดให้มีการการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/
โครงการ 
2)  มีการก าหนดให้มีการการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/
โครงการ 
3)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงาน/โครงการและมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
4)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงานโครงการ ละมีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการจ/แผนงานโครงการ 
มีการน าไปสู่การปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติ
ชัดเจน 

  

๒. ด้านการ
ขับเคลื่อน
และสร้าง
ความเข้มแข็ง 

๑ มีคณะกรรม 
การขับเคลื่อน
และสร้างความ 
เข้มแข็ง 

1)  ไม่มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2)  มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยไม่มีรูปแบบคณะกรรมการ
ที่ชัดเจน 
3)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทน
ภาคส่วนที่หลากหลาย 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๒. การจัดระบบ
การสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 

1)  ไม่มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
4)  มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

  

    ๓. การสร้าง
เครือข่าย
สนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT 
2)  มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT โดยไม่มีการจัดต้ังเครือข่ายที่ชัดเจน 
3)  มีการจัดต้ังเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ใช้
ระบบการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ที่ชัดเจน 
4)  เครือข่ายมีความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานอื่นเพ่ือช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง 

  

๓. ด้านการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๑. การก าหนด
แผนการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีแผนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT และ มีการ
ด าเนินการตามแผน 
4)  มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT       มีการ
ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๒. การ
ประเมินผล
และปรับปรุง 

1)  ไม่มีการประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT 
4)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา 

  

    ๓. การ
คัดเลือกผล
การปฏิบัติที่ดี 
(Best Prac-
tices) 

1)  ไม่มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
2)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
3)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากร
ด้านการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
4)  มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากร
ด้านการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

  

รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
           ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดี 
           ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา____________________เขต_____ 
 

อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี                  ดีมาก 
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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  

ส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน___________________สพป./สพม______________เขต____ 

ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑ ด้านปัจจัย 
พื้นฐานของ
สถานศึกษา 

  

๑. ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

1)  ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่สามารถใช้งาน 
จัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ 
2)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถใช้งานจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ได้ 
3)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ได้ไม่ครบทุกห้องเรียน 
4)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ได้ครบทุกห้องเรียน 

  

    ๒.  ความพร้อม
ด้านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่
รองรับจัด
การศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
2)  มีระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่สามารถใช้จัดการศึกษา    
ด้วย  DLIT 
3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT         
แต่ไม่มีความเสถียร 
4)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT         
และมีความเสถียร 

  

    ๓. ความพร้อม
ของเครื่องรับ
โทรทัศน์หรือ
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ท่ี
สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพ
และเสียง ภายใน
ห้องเรียน 

1)  ไม่มีเครื่องรับโทรทศัน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีเครื่องรับโทรทศัน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนน้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของห้องเรียน 
๓)  มีเครื่องรับโทรทศัน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนกึ่งหน่ึงข้ึน
ไปแต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 
๔)  มีเครื่องรับโทรทศัน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน ครบทุกห้องเรียน 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๔. ความพร้อม
ด้านบุคลากรด้าน
เทคนิคเก่ียวกับ
การดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา 

1)  ไม่มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา ระบบจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ระบบจัดการศึกษาด้วย  DLIT  แต่ไม่ได้     
มีการมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร 
3)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา  ระบบการศึกษาด้วย  DLIT  โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา ได้ 
4)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ระบบ การศึกษาด้วย  DLIT  โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถดูแล
ระบบและบ ารุงรักษาได้ 

  

    ๕. จัดให้มี
เครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
3)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT ตามที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดและมีเครือข่ายด้านดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่าย 
4)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดและมีเครือข่าย
ด้านดูแลระบบและบ ารุงรักษา ซึ่งมีการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

  

 รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  

ได้ระดับ ๐ - ๓      หมายถึง  อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
ได้ระดับ ๔ - ๗    หมายถึง  อยู่ในระดับ    พอใช้ 
ได้ระดับ ๘ -๑๑     หมายถึง  อยู่ในระดับ    ดี 
ได้ระดับ ๑๒ - ๑๕    หมายถึง  อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา____________________เขต_____ 
 

อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี                  ดีมาก 
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ที่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๒ ด้าน
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.  การก าหนด
นโยบายด้านการ
ส่งเสริมจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT  อย่าง
เป็นรูปธรรม 
   

1)  ไม่มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT และ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
3)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
4)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผิดชอบการ
ด าเนินงาน  และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

  

     ๒. การเป็นผู้น าด้วย
ความมุ่งมั่นต้ังใจ 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
อย่างต่อเน่ือง 

1)  ผู้บริหารไม่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับ       
การพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคัญ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 
3)  ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ครสูามารถจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ 
4)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดูแล สนับสนุน
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหค้รสูามารถจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ได้อย่างมีคุณภาพ 

  

    ๓. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 

1)  ไม่มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการศึกษาด้วย  
DLIT 
2)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบ 
4)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการศึกษาด้วย  DLIT อย่างเป็น
ระบบและมีการน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา 
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    ๔. การส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT 

1)  ไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT  และมีการประกาศยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 
4)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบคุคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT  มีการประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  

    ๕. การประเมินและ
รายงานผล 

1)  ไม่มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 
2)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบ 
4)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

  

 รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - 3     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
           ได้ระดับ 4 - 7   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ 8 -๑1    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดี 
           ได้ระดับ ๑2 - 15   หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี             ดีมาก 
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๓ ด้าน
ครูผู้สอน 

๑. จัดเตรียมสื่อวัสดุ
และอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการน าไปใช้ใน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมีการจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 

  

     ๒. พัฒนาตนเองให้
มีความรู้เก่ียวกับการ
ใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกล ผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT 

1)  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการสืบค้นข้อมูล หรือ 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน 
DLIT  PLC 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการสืบค้นข้อมูล หรือ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน 
DLIT  PLC 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  
PLC 
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    ๓. ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
(DLIT) 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

  

    ๔. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และให้นักเรียน
เข้าถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อประกอบการสอน 
DLIT 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการเรียนรู้จาก 
DLIT 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอน
จาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการ
เรียนรู้จาก DLIT 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอน
จาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการ
เรียนรู้จาก DLIT 
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    ๕. วัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 
เครื่องมือที่หลากหลาย
คลอบคลุมมาตรฐาน 
และตัวชี้วัด หลังจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละครั้ง และแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือให้
ทราบถึงผลการเรียนรู้
ของนักเรียน 
  

1)  ไม่มีการวัดผลใช้ข้อสอบจาก DLIT Assess-
ment มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

    ๖. น าผลการวัดและ
ประเมินมาวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย และ
วางแผนการสอนซ่อม
เสริม โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)    
  

1)  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนเป็น
รายบุคคล ด้วยสื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าผลการวัด และ
ประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก 
DLIT 
3) ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการน าผลการวัด และ
ประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก 
DLIT 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการน าผลการวัด และ
ประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก 
DLIT 
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    ๗. เข้าร่วมเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ครูมือ
อาชีพ เพ่ือเผยแพร่ และ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ในอัน
ที่จะได้น าองค์ความรู้
ต่างๆไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1)  ไม่มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วม
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud 
Computing  หรือสื่ออื่นๆ 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการใช้สื่อ Social 
Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  
YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออื่นๆ 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการใช้สื่อ Social Me-
dia ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube 
Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออื่นๆ 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการใช้สื่อ Social Me-
dia ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube 
Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออื่นๆ 

  

 รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรุง 
           ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดี 
           ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี             ดีมาก 



 61 

ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๔  ด้าน
นักเรียน 

๑. นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
  
  

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

  

    ๒.  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

  

    ๓. นักเรียนมีทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึน
ไป 

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

  

    ๔. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
(สพป.)หรือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  —
(สพม.) มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงข้ึน 

1)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ น้อยกว่า ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ มากกว่า ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

  

รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านนักเรียน 
 ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑   ได้ระดับ  ๑ 
 ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒   ได้ระดับ  ๒   
 ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓   ได้ระดับ  ๓   

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

ได้ระดับ ๔ – ๖       หมายถึง อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
ได้ระดับ ๗ - ๘      หมายถึง อยู่ในระดับ   พอใช้ 
ได้ระดับ ๙ - ๑๐    หมายถึง อยู่ในระดับ   ดี 
ได้ระดับ ๑๑ – ๑๒   หมายถึง อยู่ในระดับ   ดีมาก 

 
 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี             ดีมาก 
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เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 
     เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน  ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพ้ืนฐาน       
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอนและด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดน้ัน   มีการก าหนด   
ค่าคะแนน ดังน้ี  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง  ได้ระดับ  ๑  
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้ระดับ  ๒  
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี     ได้ระดับ  ๓  
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้ระดับ  ๔  

 
การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการศึกษาด้วย  DLIT 

รวม ๔ ด้าน  ได้  ๔ – ๗       หมายถึง  มีมาตรฐานระดับ  ปรับปรุง     
รวม ๔ ด้าน  ได้  ๘ – ๑๐     หมายถึง  มีมาตรฐานระดับ  พอใช้    
รวม ๔ ด้าน  ได้ ๑๑ – ๑๓    หมายถึง  มีมาตรฐานระดับ  ดี              
รวม ๔ ด้าน  ได้ ๑๔ – ๑๖    หมายถึง  มีมาตรฐานระดับ  ดีมาก      

 
สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา/โรงเรียน___________________สพป./สพม.___________เขต____ 
 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 



ผู้จัดท า 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ ์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล     

ที่ปรึกษา 

นายสุวิทย์ บึงบัว รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล     

หัวหน้าบรรณาธิการ 

ว่าท่ี ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล          
การจัดการศึกษา  

บรรณาธิการ/ออกแบบปก 

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง    ผอ.รร.วัดท่ากุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ บรรณาธิการ 
นายคมกริช ทัพกิฬา  ผอ.รร.วัดไผ่งาม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ บรรณาธิการ 
นายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ 
บรรณาธิการ 

นางสาวปฐมาภรณ์  ปันอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 36 บรรณาธิการ 
นายณรงค์ศักด์ิ  โพธ์ิอ่อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ 
บรรณาธิการ /ออกแบบรูปเล่ม 

ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกล 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 


