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มาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพ้ืนฐาน          
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดนั้น มีการก าหนดค่า
คะแนน ดังนี้  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรงุ  ได้    ๑  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้   ๒  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับด ี     ได้   ๓  คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้   ๔  คะแนน 

 
การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๔ – ๖     คะแนน หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกดา้นอยู่ในระดับ  ปรับปรุง     
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้  ๗ – ๙     คะแนน    หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกดา้นอยู่ในระดับ  พอใช้    
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๐ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกดา้นอยู่ในระดับ  ดี              
คะแนนรวมทุกด้าน  ได้ ๑๓ – ๑๖  คะแนนน  หมายถึง การด าเนินงานรวมทุกดา้นอยู่ในระดับ  ดมีาก      
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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานและตัวชีว้ดัการพัฒนาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา___________________________เขต______ 

ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑. ด้านนโยบายการ
จัดการศกึษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการก าหนด
นโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน การจดัการ
ศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

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

  

๒. ด้านการ
ขับเคลื่อนและ
สร้างความ
เข้มแข็ง 

๑. มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและสร้าง
ความเข้มแข็ง 

๑. มีการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง ในการ
จัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยไมม่ีรูปแบบคณะกรรมการที่ชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่ประกอบไปด้วยตัวแทน
ภาคส่วนท่ีหลากหลาย 

  

    ๒. การจดัระบบการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. มีการจัดตั้งทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว 
(Roving Team) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓. มีการจัดตั้งทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว 
(Roving Team) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
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ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๓. การสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
โดยไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายชัดเจน 
๒. มีการจัดตั้งเครือข่ายกลุม่โรงเรยีนที่ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓ เครือข่ายมีความร่วมมือกับองคก์รหน่วยงานอ่ืน
เพื่อช่วยเหลือให้มีประสิทธภิาพและต่อเนื่อง 

  

๓. ด้านการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๑. การก าหนดแผน 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาทางไกล       
ผ่านดาวเทียม 

๑. มีแผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการ     
จัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
๒. มีแผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมี       
การด าเนินการตามแผน 
๓. มีแผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดั  
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  มีการด าเนิน     
การตามแผนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

    ๒. การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

๑. มีการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
๒. มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๓. มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ    
การปรับปรุง/พัฒนา 

  

    ๓. การคดัเลือกผลการ
ปฏิบัติท่ีดี (Best Prac-
tices) 

๑. มีกิจกรรมคดัเลือกผลการปฏิบตัิที่ด ี
๒. มีกิจกรรมคดัเลือกผลการปฏิบตัิที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบคุลากร
ด้านการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓. มีกิจกรรมคดัเลือกผลการปฏิบตัิที่ดี และมอบ
รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบคุลากร
ด้านการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง และมีการเผยแพร่สูส่าธารณชน 

  

รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๑  ได้ ๑ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๒  ได้ ๒ คะแนน 
ปฏิบัติได้ในข้อ ๓  ได้ ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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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เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานและตัวชีว้ดัการพัฒนาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV)  

ส าหรับสถานศึกษา/โรงเรียน___________________________สพป.________________เขต____ 

ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๑ ด้านปัจจัย 
พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

  

๑. ความพร้อมของ
ระบบไฟฟ้า 

๑. มีระบบไฟฟ้า แตไ่มส่ามารถใช้งานใน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
๒. มีระบบไฟฟ้า แตไ่ม่เพยีงพอในการใช้
งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับระยะเวลาการออกอากาศของ
โรงเรยีนต้นทาง 
๓. มีระบบไฟฟ้าเพยีงพอในการใช้งาน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับระยะเวลาการออกอากาศของ
โรงเรยีนต้นทาง 

  

    ๒.  ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์รับสัญญาณ
การศึกษาทางไกล 

๑. มีอุปกรณ์การรับสญัญาณการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครบทุก
ห้องเรียนแตไ่มส่ามารถใช้งานได ้
๒. มีอุปกรณ์การรับสญัญาณการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้ไม่
ครบทุกห้องเรียน 
๓. มีอุปกรณ์การรับสญัญาณการศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใช้งานได้
ครบทุกห้องเรียน 

  

    ๓. ความพร้อมด้าน
ระบบอินเทอร์เนต็ที่
รองรับการจดั
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

๑. มีระบบอินเทอร์เนต็ แต่ไม่สามารถใช้ใน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
๒. มีระบบอินเทอร์เนต็แตไ่ม่มีความเสถียร 
๓. มีระบบอินเทอร์เนต็และมีความเสถียร 
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ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๔. ความพร้อมของเครื่องรับ
โทรทัศน์ท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพ
และเสียง ภายในห้องเรียน 

๑. มีเครื่องรับโทรทัศน์ทีส่ามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน จ านวนน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
ห้องเรียน 
๒. มีเครื่องรับโทรทัศน์ทีส่ามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน จ านวนก่ึงหนึ่งขึ้นไปแตไ่ม่ครบทุก
ห้องเรียน 
๓. มีเครื่องรับโทรทัศน์ทีส่ามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายใน
ห้องเรียน ครบทุกห้องเรยีน 

  

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

๑. มีคู่มือครูพระราชทานไมเ่ป็นปจัจุบัน 
๒. มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจบุัน แต่ไม่
ครบทุกช้ันเรียน 
๓. มีคู่มือครูพระราชทานเป็นปัจจบุันครบทุก
ช้ันเรียน 

  

    ๖. ความพร้อมด้านบุคลากร
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบและการ
บ ารุงรักษา       

๑. มีครูและบคุลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) แต่ไม่ได้มีการมอบหมาย/
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. มีครูและบคุลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยมีการมอบหมาย/
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถ
ติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได ้
๓. มีครูและบคุลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบระบบ การจดัการศึกษาการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีการ
มอบหมาย/แต่งตั้งเป็นลายลักษณอ์ักษร และ
สามารถติดตั้ง/ซ่อมบ ารุงรักษาระบบได ้
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ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๗. จัดให้มเีครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

๑. มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
ตามที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
๒. มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
ตามที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด
และมเีครือข่ายด้านเทคนิคการติดตั้ง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้ท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 
๓. มีเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
ตามที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด
และมเีครือข่ายด้านเทคนิคในการติดตั้ง 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และมีการท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับเครือข่าย 

  

                                                                                       รวมคะแนน 
  

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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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๒ ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๑.  การก าหนดนโยบาย
ด้านการส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างเป็น
รูปธรรม 
   

๑. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
๓. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน  และด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 

  

     ๒. การเป็นผู้น าด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 

๑. ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความส าคญัการจดั
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
๒. ผู้บริหารมีการก ากับดูแล สนับสนุนช่วยเหลือ 
และส่งเสริมให้ครสูามารถจัดการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได ้
๓. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ก ากับดแูล สนับสนุน
ช่วยเหลือ และส่งเสริมใหค้รสูามารถจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อยา่งมีคณุภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและเกิดประสทิธิผล 

  

    ๓. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจดัการเรียน
การสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๑. มีการนเิทศภายใน และก ากับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
๒. มีการนเิทศภายใน และก ากับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการนเิทศภายใน และก ากับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง  และมีการ
น าผลการนิเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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    ๔. การประกาศ  
ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและ
บุคลากร 

๑. มีกิจกรรม/โครงการ การคดัเลอืกครูและบุคลากร
ด้านการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
๒. มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ         
การคัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรด้านการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
๓. มีการด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการการ
คัดเลือก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ                  
บุคลากรด้านการจดัการศึกษา และมีการส่งเสริม
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
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   

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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    ด ี
คะแนน ๑4 - ๑5  คะแนน   หมายถึง อยู่ในระดับ    ดีมาก 

 
ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐาน          ปรับปรุง   พอใช้     ดี         ดีมาก 
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๓ ด้านครูผู้สอน ๑. การจดัห้องเรียน
มีความเหมาะสม
และเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการปรบัระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมมุประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการปรบัระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาดเป็นระเบียบ  มีมมุประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการปรบัระบบภาพ 
เสียง จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเหมาะสม ห้องเรียน
สะอาด เป็นระเบียบ มีมมุประสบการณ์ และ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้

  

     ๒. การเตรียมการ
สอนล่วงหน้าที่
สอดคล้องกับคู่มือครู
พระราชทานสอน
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ส าหรับ
โรงเรยีนปลายทาง 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดเตรยีมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ จดัเตรียมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จัดเตรยีมการสอนได้
ตามแผนเป็นประจ า 

  

    ๓. การมอบหมาย
งานให้นักเรียน
เตรียมพร้อมในการ
เรียนครั้งต่อไป 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙  มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 
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    ๔. จัดการเรยีนรูไ้ป
พร้อมกับครูโรงเรยีน
ต้นทางและการเอา
ใจใส่ก ากับดูแล
แนะน าให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จัดการเรยีนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรยีนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏบิัติกิจกรรม
การเรยีนรู้ทุกครั้ง 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ จดัการเรยีนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรยีนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏบิัติกิจกรรม
การเรยีนรู้ทุกครั้ง 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จัดการเรยีนรู้ไป
พร้อมกับครูโรงเรยีนต้นทางและการเอาใจใส่
ก ากับดูแล แนะน าให้นักเรียนปฏบิัติกิจกรรม
การเรยีนรู้ทุกครั้ง 

  

    ๕. การสรุป
สาระส าคญัร่วมกับ
นักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ สรุปสาระส าคญั
ร่วมกับนักเรยีนหลังการจัดการเรยีนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ สรุปสาระส าคญั
ร่วมกับนักเรยีนหลังการจัดการเรยีนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป สรุปสาระส าคญั
ร่วมกับนักเรยีนหลังการจัดการเรยีนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 

  

    ๖. การบันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการ
จัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงเป็นประจ า
  
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจดัการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจดัการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป บันทึกผลหลังสอน 
หลังจากการจดัการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
เป็นประจ า 

  



 29 

ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๗. การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามที่คู่มือครู
พระราชทานก าหนด
หรือครสูร้างขึ้น
เพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่คูม่ือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างขึ้นเพื่อ     
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่คูม่ือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างขึ้นเพื่อ      
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่คูม่ือครู
พระราชทานก าหนดหรือครูสร้างขึ้นเพื่อ      
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 

  

    ๘. ครูจดักิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอก
ตารางออกอากาศ
เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่บรรลุ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ หรือให้
ความรู้เพิม่เตมิแก่
นักเรียนเป็นประจ า
  
  

๑. ครูต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์    
การเรยีนรู้ หรือให้ความรูเ้พิ่มเตมิแก่นักเรียน
เป็นประจ า 
๒. ครรู้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจดักิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์     
การเรยีนรู้ หรือให้ความรูเ้พิ่มเตมิแก่นักเรียน
เป็นประจ า 
๓. ครรู้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรยีนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์    
การเรยีนรู้ หรือให้ความรูเ้พิ่มเตมิแก่นักเรียน
เป็นประจ า 

  

 รวมคะแนน   
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เกณฑ์การพิจารณาคะแนนด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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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ที ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

๔  ด้านนักเรียน ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรยีนต้นทาง 
  
  

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสว่นร่วมใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้พร้อมกบันักเรียน
โรงเรยีนต้นทาง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐-๗๙  มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้พร้อมกบันักเรียน
โรงเรยีนต้นทาง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มสีว่นร่วมใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้พร้อมกบันักเรียน
โรงเรยีนต้นทาง 

  

    ๒.  นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูร 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 
๓ .นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มสีมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรในระดับดีขึ้นไป 

  

    ๓. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๕๐ – ๗๙  มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มคีุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 

  

    ๔. นักเรียนมีทักษะการ
อ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน ตามหลักสตูรใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑. นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  มทัีกษะ     
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร     
ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๕๐ – ๗๙   มีทักษะ    
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร    
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป  มทีักษะ      
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ตามหลักสูตร
ในระดับดีขึ้น 
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ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 

    ๕. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET) สูงขึ้น 

๑. ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ น้อยกว่า ๒ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
๒). ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ  ๒ -๓ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
๓). ผลการทดสอบ O-NET เท่ากับหรือสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ มากกว่า ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

  

รวมคะแนน   

เกณฑ์การพจิารณาคะแนนด้านปัจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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 ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพื้นฐาน          

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดนั้น มีการก าหนดค่า
คะแนน ดังนี้  

การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรงุ  ได้  ๑ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้      ได้  ๒ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับด ี     ได้  ๓ คะแนน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก      ได้  ๔ คะแนน 
 

๒. การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (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 


