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มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
แบ่งออกเป็น ๒ มาตรฐาน ได้แก่  

๑. มาตรฐานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
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๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 
 

 แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก ่
  ๑. ด้านปัจจยัพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ๒. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๓. ด้านครูผูส้อน 
  ๔. ด้านนักเรียน    
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา  
 
 ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1)  ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ 
2)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไมส่ามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ 
3)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ไม่ครบทุกห้องเรียน 
4)  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้ครบทุกห้องเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศกึษาด้วย  DLIT            

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1)  ไม่มรีะบบอินเทอรเ์น็ต  
2)  มีระบบอินเทอร์เน็ต แตไ่มส่ามารถใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  
3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  แต่ไม่มีความเสถียร 
4)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีความเสถยีร 
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ความพร้อมของเครือ่งรับโทรทัศน์หรือเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน   มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

1)  ไม่มเีครื่องรับโทรทัศน์หรือเครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ทีส่ามารถใช้งานจัดการศึกษา  
ด้วย  DLIT  

2)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนน้อยกว่าร้อยละ  
50 ของห้องเรียน 

3)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน จ านวนร้อยละ  50     
ขึ้นไปแต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 

4)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  
DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน ครบทุกห้องเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบ ารุงรักษา    

มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1)  ไม่มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและบ ารุงรักษา ระบบจัด

การศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและบ ารงุรักษา ระบบจัดการศึกษา

ด้วย  DLIT  แต่ไม่ได้มีการมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
3)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบและบ ารงุรักษา  ระบบการศึกษา

ด้วย  DLIT  โดยมีการมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ได ้

4)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบและบ ารงุรักษา ระบบ การศึกษา
ด้วย  DLIT  โดยมีการมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถดูแลระบบและ
บ ารุงรักษาได ้

 
ตัวชี้วัดที่ ๕ จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT    มีเกณฑ์การ

พิจารณา ดังนี ้
1)  ไม่มเีครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก าหนด 
3)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก าหนดและมีเครือข่ายด้านดูแลระบบและบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่าย 
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4)  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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    ด ี
ได้ระดับ ๑๒ - ๑๕    หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  
  
 ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 
 ตัวชี้วัดที่ ๑  การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมจัดการศกึษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นรูปธรรม    
มีรายการพิจารณา ดังนี ้

1)  ไม่มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
2)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3)  มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบ  การด าเนินงาน 
4)  มีนโยบายและแผนกานจดัการศึกษาด้วย  DLIT ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือผูร้ับผดิชอบการด าเนินงาน และด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนด 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒ การเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT อย่างต่อเน่ือง    มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1)  ผู้บริหารไม่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูไดร้ับการพัฒนาเรื่องการจดัการศึกษาด้วย  DLIT    
2)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคญั ส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูไดร้ับการพัฒนาเรื่อง     

การจัดการศึกษาด้วย  DLIT    
3)  ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนบัสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ครูสามารถจดัการศึกษาด้วย  

DLIT ได้ 
4)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดแูล สนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ครสูามารถจัด

การศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างมีคณุภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังนี ้
1)  ไม่มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการศึกษา 

ด้วย  DLIT  
2)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจดัการศึกษาด้วย  DLIT   
3)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจดัการศึกษาด้วย  DLIT  อย่างเป็นระบบ 
4)  มีการนิเทศภายใน และก ากับติดตามการจดัการเรียนการสอนดว้ยการศึกษาด้วย  DLIT  

อย่างเป็นระบบและมีการน าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนา  
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศกึษาด้วย  DLIT                 

มีรายการพิจารณา ดังนี ้
1)  ไม่มีการส่งเสรมิสนับสนุนครแูละบุคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT 
2)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT 
3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT และมีการประกาศยกย่อง

เชิดชูเกียรติ  
4)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วย DLIT มีการประกาศยกย่องเชิด

ชูเกียรติ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การประเมินและรายงานผล    มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
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    ด ี
ได้ระดับ ๑๒ - ๑๕   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านครูผู้สอน  
 
ประกอบด้วย ๗ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  และ DLIT   มีรายการพจิารณา ดังนี้ 

1)  ไม่มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ         
การจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรยีนรู้จาก DLIT  

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจดัเตรยีมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรูจ้าก DLIT ได้เหมาะสมกับ      
วัยของนักเรียน 

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

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับ       
วัยของนักเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ ๒ พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังนี ้
1)  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจดัท าแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ

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

แผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการสบืค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท า

แผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท า

แผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มรีายการพิจารณา  ดังนี ้

1)  ไม่มีการออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
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 ขึ้นไป มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร     
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)    มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1)  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการศึกษา ค้นควา้เพิ่มเตมิจากสื่อ
ประกอบการสอน DLIT 

2)  ครูร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก 
DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงาน
ในการเรียนรู้จาก DLIT 

3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการ
สอนจาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และ
เกิดชิ้นงานในการเรียนรู้จาก DLIT 
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4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการจดักิจกรรมให้นักเรยีนไดม้ีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการ
สอนจาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเตมิเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และ 
เกิดชิ้นงานในการเรียนรู้จาก DLIT 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมอืที่หลากหลายครอบคลุม

มาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
เพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรูข้องนักเรียน  มีรายการพิจารณา ดังนี ้

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

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

ประเมินผล และจัดท าเป็นข้อมลูสารสนเทศไดต้รงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผล

ประเมินผล และจัดท าเป็นข้อมลูสารสนเทศไดต้รงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ น าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อม
เสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการ
พิจารณา ดังนี ้

1)  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้วยสื่อประกอบการสอนจาก DLIT  

2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรยีนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT  

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

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรยีนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT 
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 ตัวชี้วัดที่ ๗ เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในอันที่จะได้น าองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา    มีรายการพจิารณา ดังนี้ 

1)  ไม่มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออ่ืนๆ 

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

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

4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออ่ืนๆ 
 
 

 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    ด ี
            ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านนักเรียน  
 
 ประกอบด้วย ๔ ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ๑  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร    มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มสีมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มสีมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มสีมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร    มีรายการพิจารณา ดังนี ้
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรในระดับดีขึ้นไป 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มทีักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีนตามหลักสตูร           

ในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มทีักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน ตามหลักสตูร          

ในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มทีักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน  ตามหลักสูตร          

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

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) สูงขึ้น    มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
1)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากบัหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ น้อยกว่า ๒        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากบัหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓              

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3)  ผลการทดสอบ O-NET เท่ากบัหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มากกว่า ๓        

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 



48 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด 

         ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ ไดร้ะดับ  ๑ 
            ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒ ไดร้ะดับ  ๒   
             ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓ ไดร้ะดับ  ๓   
 

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

 
 
 
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจยัพื้นฐาน   
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครผูู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามมีาตรฐานอยู่ในระดับใดนั้น มีการ
ก าหนดค่าคะแนน ดังนี้  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรงุ  ได้ระดับ   ๑  
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้ระดับ  ๒  
การด าเนินงานอยู่ในระดับด ี     ได้ระดับ  ๓  
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้ระดับ  ๔  

 
การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาด้วย การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (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    ดมีาก      
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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาดว้ย  DLIT  

ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา___________________________เขต______ 

ที ่ 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 าหนดใหม้ีการการจดัการศึกษา
ด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/
โครงการ 
2)  มีการก าหนดให้มีการการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนงาน/
โครงการ 
3)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงาน/โครงการและมีการน าไปสู่การปฏิบัต ิ
4)  มีการก าหนดให้มีการพัฒนาการการจดั
การศึกษาด้วย  DLIT ไว้ในวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
แผนงานโครงการ ละมีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการจ/แผนงานโครงการ 
มีการน าไปสู่การปฏิบตัิและมีผลการปฏิบัติ
ชัดเจน 

  

๒. ด้านการ
ขับเคลื่อน
และสร้าง
ความเข้มแข็ง 

๑ มีคณะกรรม 
การขับเคลื่อน
และสร้างความ 
เข้มแข็ง 

1)  ไม่มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
2)  มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา โดยไม่มีรูปแบบคณะกรรมการ
ที่ชัดเจน 
3)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4)  มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาด้วย  DLIT ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทน
ภาคส่วนท่ีหลากหลาย 
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ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพจิารณา คะแนน 

    ๒. การจดัระบบ
การสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 

1)  ไม่มีการจัดระบบการสนับสนนุการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการจัดตั้งทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
4)  มีการจัดตั้งทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาด้วย  DLIT  และมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิงาน 

  

    ๓. การสร้าง
เครือข่าย
สนับสนุนการจัด
การศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีการพัฒนาระบบการจดัการศึกษาด้วย  
DLIT 
2)  มีการพัฒนาระบบการจดัการศึกษาด้วย  
DLIT โดยไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายที่ชัดเจน 
3)  มีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนท่ีใช้
ระบบการจัดการศึกษาด้วย  DLIT  ที่ชัดเจน 
4)  เครือข่ายมคีวามร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานอ่ืนเพื่อช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

  

๓. ด้านการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๑. การก าหนด
แผนการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มีแผนการนเิทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาด้วย  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 าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
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ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๒. การ
ประเมินผล
และปรับปรุง 

1)  ไม่มีการประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการประเมินผลการจดัการศกึษาด้วย  DLIT 
3)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT 
4)  มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย  
DLIT และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 

  

    ๓. การ
คัดเลือกผล
การปฏิบัติทีด่ี 
(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   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจดัการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรงุ 
           ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ด ี
           ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา____________________เขต_____ 
 

อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี                  ดีมาก 
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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาดว้ย  DLIT  

ส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน___________________สพป./สพม______________เขต____ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑ ด้านปัจจัย 
พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

  

๑. ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

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)  ไม่มรีะบบอินเทอรเ์น็ต 
2)  มีระบบอินเทอร์เน็ต แตไ่มส่ามารถใช้จัดการศึกษา    
ด้วย  DLIT 
3)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT         
แต่ไมม่ีความเสถียร 
4)  มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้จัดการศึกษาด้วย  DLIT         
และมีความเสถียร 

  

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

1)  ไม่มเีครื่องรับโทรทัศน์หรือเครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ที่สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสยีง ภายในห้องเรียน จ านวนน้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของห้องเรียน 
๓)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสยีง ภายในห้องเรียน จ านวนกึ่งหนึ่งขึ้น
ไปแต่ไม่ครบทุกห้องเรียน 
๔)  มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ที่
สามารถใช้งานจัดการศึกษาด้วย  DLIT ได้อย่างสมบูรณ์ 
คมชัดทั้งภาพและเสยีง ภายในห้องเรียน ครบทุกห้องเรยีน 
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ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๔. ความพร้อม
ด้านบุคลากรด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับ
การดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา 

1)  ไม่มีครูหรือบุคลากรทางการศกึษาที่รับผิดชอบดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา ระบบจดัการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ระบบจัดการศึกษาด้วย  DLIT  แต่ไม่ได้     
มีการมอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อักษร 
3)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา  ระบบการศึกษาด้วย  DLIT  โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณอ์ักษร แต่ไมส่ามารถดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา ได ้
4)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลระบบ
และบ ารุงรักษา ระบบ การศึกษาด้วย  DLIT  โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณอ์ักษร และสามารถดูแล
ระบบและบ ารุงรักษาได ้

  

    ๕. จัดให้มี
เครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย  
DLIT 

1)  ไม่มเีครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย  DLIT  ตามที่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
3)  มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT ตามที่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดและมีเครือข่ายด้านดูแล
ระบบและบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่าย 
4)  มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพจัดการศึกษาด้วย  DLIT  
ตามที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดและมีเครือข่าย
ด้านดูแลระบบและบ ารุงรักษา ซึ่งมีการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

  

 รวมคะแนน   
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ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๒ ด้าน
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.  การก าหนด
นโยบายดา้นการ
ส่งเสริมจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT  อย่าง
เป็นรูปธรรม 
   

1)  ไม่มีนโยบายและแผนจัดการศกึษาด้วย  DLIT 
2)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT และ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
3)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงาน 
4)  มีนโยบายและแผนจัดการศึกษาด้วย  DLIT   
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  มีคณะกรรมการหรือผู้รบัผิดชอบการ
ด าเนินงาน  และด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 

  

     ๒. การเป็นผู้น าด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัในการจดั
การศึกษาด้วย  DLIT 
อย่างต่อเนื่อง 

1)  ผู้บริหารไม่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูไดร้ับ       
การพัฒนาเรื่องการจดัการศึกษาดว้ย  DLIT 
2)  ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคญั ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเรือ่งการจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT 
3)  ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนบัสนุนช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ครสูามารถจัดการศกึษาด้วย  DLIT ได้ 
4)  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดแูล สนับสนุน
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหค้รสูามารถจัดการศึกษา
ด้วย  DLIT ได้อย่างมีคุณภาพ 

  

    ๓. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจดั
การศึกษาด้วย  DLIT 

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

1)  ไม่มีการส่งเสรมิสนับสนุนครแูละบุคคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT 
2)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT 
3)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT  และมีการประกาศยกย่องเชิด
ชูเกียรต ิ
4)  มีการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้าน
การศึกษาด้วย  DLIT  มีการประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติ และมีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

  

    ๕. การประเมินและ
รายงานผล 

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

  

 รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจดัการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - 3     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรงุ 
           ได้ระดับ 4 - 7   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ 8 -๑1    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ด ี
           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
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการจัดเตรยีมคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรยีน
การสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรูจ้าก DLIT 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจดัเตรยีม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรูจ้าก DLIT ได้เหมาะสมกับวยัของ
นักเรียน 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจดัเตรยีม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรูจ้าก DLIT ได้เหมาะสมกับวยัของ
นักเรียน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการจดัเตรียม
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรูจ้าก DLIT ได้เหมาะสมกับวยัของ
นักเรียน 

  

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

1)  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผา่น DLIT  PLC 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการสบืค้นข้อมูล หรือ 
เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาผ่าน 
DLIT  PLC 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการสบืค้นข้อมูล หรือ
เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาผ่าน 
DLIT  PLC 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจดัท าแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการศกึษาผ่าน DLIT  
PLC 
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    ๓. ออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการออกแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
(DLIT) 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการออกแบบการเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

  

    ๔. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และให้นักเรียน
เข้าถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1)  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อประกอบการสอน 
DLIT 
2)  ครูร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการเรียนรู้จาก 
DLIT 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอน
จาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการ
เรียนรู้จาก DLIT 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอน
จาก DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการ
เรียนรู้จาก DLIT 
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    ๕. วัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 
เครื่องมือท่ีหลากหลาย
คลอบคลมุมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัด หลังจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละครั้ง และแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้
ทราบถึงผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
  

1)  ไม่มีการวัดผลใช้ข้อสอบจาก DLIT Assess-
ment มาใช้ในการวัดและประเมนิผล 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวดัผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศไดต้รงตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวดัผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศไดต้รงตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการน าข้อสอบจาก 
DLIT Assessment มาใช้ในการวดัผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศไดต้รงตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

    ๖. น าผลการวดัและ
ประเมินมาวิเคราะห์
จุดเด่น จดุด้อย และ
วางแผนการสอนซ่อม
เสรมิ โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)    
  

1)  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสรมิให้กบันักเรียนเป็น
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 ขึ้นไป มีการน าผลการวัด และ
ประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก 
DLIT 
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    ๗. เข้าร่วมเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ครมูือ
อาชีพ เพื่อเผยแพร่ และ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ในอัน
ท่ีจะได้น าองค์ความรู้
ต่างๆไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1)  ไม่มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วม
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud 
Computing  หรือสื่ออ่ืนๆ 
2)  ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการใช้สื่อ Social 
Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชมุชนการเรยีนรู้ 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  
YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออ่ืนๆ 
3)  ครูร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการใช้สื่อ Social Me-
dia ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรยีนรู้ เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube 
Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออ่ืนๆ 
4)  ครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการใช้สื่อ Social Me-
dia ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรยีนรู้ เพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube 
Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออ่ืนๆ 

  

 รวมคะแนน   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑  ได้ระดับ  ๐   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๒  ได้ระดับ  ๑   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๓  ได้ระดับ  ๒   
           ปฏิบัติได้ตามข้อ ๔  ได้ระดับ  ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจดัการศึกษาด้วย  DLIT  
           ได้ระดับ ๐ - ๕     หมายถึง   อยู่ในระดับ    ปรับปรงุ 
           ได้ระดับ ๖ - ๑๐   หมายถึง   อยู่ในระดับ    พอใช้ 
           ได้ระดับ ๑๑ -๑๕    หมายถึง   อยู่ในระดับ    ด ี
           ได้ระดับ ๑๖ - ๒๑   หมายถึง   อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 
 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี             ดีมาก 
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ที ่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๔  ด้าน
นักเรียน 

๑. นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร 
  
  

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มสีมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มสีมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มสีมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 

  

    ๒.  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 

  

    ๓. นักเรียนมีทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ตาม
หลักสตูรในระดับดีขึ้น
ไป 

1)  นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มทีักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มทีักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
3)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มทีักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

  

    ๔. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
(สพป.)หรือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  —
(สพม.) มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) สูงขึ้น 

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

  

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   ด ี
ได้ระดับ ๑๑ – ๑๒   หมายถึง อยู่ในระดับ   ดมีาก 

 
 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง         พอใช้            ดี             ดีมาก 
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เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 
     เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน  ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพื้นฐาน       
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครผูู้สอนและด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดน้ัน   มีการก าหนด   
ค่าคะแนน ดังนี้  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรงุ  ได้ระดับ  ๑  
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้ระดับ  ๒  
การด าเนินงานอยู่ในระดับด ี     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 


