
 ๑ 

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

 
แบงออกเปน ๒ มาตรฐาน ไดแก  

๑. มาตรฐานระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 

 
๑. มาตรฐานระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 แบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก 
 ๑. ดานนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 ๒. ดานการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็ง 
 ๓. ดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล 
 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวย ๑ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวในวิสัยทัศน/ 

พันธกิจ/แผนงาน/โครงการ     
๒) มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวในวิสัยทัศน/พันธกิจ/

แผนงาน/โครงการและมีการนําไปสูการปฏิบัติ 
๓) มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวในวิสัยทัศน/พันธกิจ/

แผนงานโครงการ มีการนําไปสูการปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติชัดเจน 
มาตรฐานท่ี ๒ ดานการขับเคล่ือนและสรางความเขมแข็ง ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ มีคณะกรรมการขับเคล่ือนและสรางความเขมแข็ง มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา โดยไมมีรูปแบบคณะกรรมการท่ีชัดเจน 
๒) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีประกอบไปดวยตัวแทนภาคสวนท่ีหลากหลาย 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒) มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนท่ีเร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม 



 ๒ 

๓) มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการเคลื่อนท่ีเร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การสรางเครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีเกณฑการ
พิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยไมมีการจัดต้ังเครือขายชัดเจน 
๒) มีการจัดต้ังเครือขายกลุมโรงเรียนท่ีใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓) เครือขายมีความรวมมือกับองคกรหนวยงานอ่ืนเพ่ือชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด ดังนี้         
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล       

ผานดาวเทียม มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒) มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและมีการ

ดําเนินการตามแผน 
๓) มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีการดําเนินการ

ตามแผนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การประเมินผลและปรับปรุง มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒) มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓) มีการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และใหขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง/พัฒนา  
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี 
๒) มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี และมอบรางวัล/ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากร

ดานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓) มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี และมอบรางวัล/ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากร

ดานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง และมีการเผยแพรสู
สาธารณชน 

เกณฑการพิจารณาคะแนน 
           ปฏิบัติไดตามขอ ๑ ได  ๑  คะแนน 
           ปฏิบัติไดตามขอ ๒ ได  ๒  คะแนน 
           ปฏิบัติไดตามขอ ๓ ได  ๓  คะแนน 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 



 ๓ 

           คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
           คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
           คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
           คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 

๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
 แบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก 
 ๑. ดานปจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ดานผูบริหารสถานศึกษา 
 ๓. ดานครูผูสอน 
 ๔. ดานนักเรียน    
 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานปจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ๗ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ความพรอมของระบบไฟฟา มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้  

๑)  มีระบบไฟฟา แตไมสามารถใชงานในการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
๒)  มีระบบไฟฟา แตไมเพียงพอในการใชงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สําหรับ

ระยะเวลาการออกอากาศของโรงเรียนตนทาง 
๓) มีระบบไฟฟาเพียงพอในการใชงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สําหรับระยะเวลา

การออกอากาศของโรงเรียนตนทาง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ความพรอมดานอุปกรณรับสัญญาณการศึกษาทางไกล มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ครบทุกหองเรียนแตไม

สามารถใชงานได 
๒) มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใชงานไดไมครบทุกหองเรียน 
๓) มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใชงานไดครบทุกหองเรียน 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ความพรอมดานระบบอินเทอรเน็ตท่ีรองรับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีระบบอินเทอรเน็ต แตไมสามารถใชในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
๒) มีระบบอินเทอรเน็ตแตไมมีความเสถียร 
๓) มีระบบอินเทอรเน็ตและมีความเสถียร 



 ๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ความพรอมของเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพ
และเสียง ภายในหองเรียน มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

๑) มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง ภายในหองเรียน 
จํานวนนอยกวาก่ึงหนึ่งของหองเรียน 

๒) มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง ภายในหองเรียน 
จํานวนก่ึงหนึ่งข้ึนไปแตไมครบทุกหองเรียน 

๓) มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง ภายในหองเรียน 
ครบทุกหองเรียน 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ความพรอมของคูมือครูพระราชทานประกอบการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในภาคเรียน/ปการศึกษาปจจุบัน มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

๑) มีคูมือครูพระราชทานไมเปนปจจุบัน 
๒) มีคูมือครูพระราชทานเปนปจจุบัน แตไมครบทุกชั้นเรียน 
๓) มีคูมือครูพระราชทานเปนปจจุบันครบทุกชั้นเรียน 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ ความพรอมดานบุคลากรดานเทคนิคเก่ียวกับการติดตั้งระบบและการบํารุงรักษา     
มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) แตไมไดมีการมอบหมาย/แตงต้ังเปนลายลักษณอักษร  
๒) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) โดยมีการมอบหมาย/แตงต้ังเปนลายลักษณอักษร แตไมสามารถติดต้ัง/ซอมบํารุงรักษา
ระบบได 

๓) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบ การจัดการศึกษาการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) โดยมีการมอบหมาย/แตงต้ังเปนลายลักษณอักษร และสามารถติดต้ัง/ซอม
บํารุงรักษาระบบได 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ จัดใหมีเครือขายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
๒) มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดและมี

เครือขายดานเทคนิคการติดต้ัง ซอมแซมบํารุงรักษา แตไมไดทําขอตกลงความรวมมือกับ
เครือขาย 



 ๕ 

๓) มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดและมี
เครือขายดานเทคนิคในการติดต้ัง ซอมแซมบํารุงรักษา และมีการทําขอตกลงความรวมมือกับ
เครือขาย 

เกณฑการพิจารณาคะแนน 
ปฏิบัติไดตามขอ ๑ ได  ๑  คะแนน 
ปฏิบัติไดตามขอ ๒ ได  ๒  คะแนน 
ปฏิบัติไดตามขอ ๓ ได  ๓  คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐาน 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 

 
มาตรฐานท่ี ๒  ดานผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย ๕ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑  การกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยาง
เปนรูปธรรม มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและผานการเห็นชอบจาก                  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒) มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 
 
 
 

๓) มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  และดําเนินงานตามแผน
ท่ีกําหนด 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การเปนผูนําดวยความมุงม่ันตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมอยางตอเนื่อง มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) ผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   
๒) ผูบริหารมีการกํากับดูแล สนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริมใหครูสามารถจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมได 
๓) ผูบริหารมีความมุงม่ัน กํากับดูแล สนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริมใหครูสามารถจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดและเกิดประสิทธิผล 



 ๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๒) มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๓) มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม อยางนอยเดือนละ ๑  ครั้ง  และมีการนําผลการนิเทศมาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง          

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือกครูและบุคลากรดานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒) มีการดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือก ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

ดานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓) มีการดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการการคัดเลือก ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติครูและ                  

บุคลากรดานการจัดการศึกษา และมีการสงเสริมพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนตนแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การประเมินและรายงานผล มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒) มีการดําเนินการตามระบบการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๓) มีการดําเนินการตามระบบการประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และมีการนําขอมูลไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนา 
เกณฑการพิจารณาคะแนนในแตละตัวช้ีวัด 

ปฏิบัติไดในขอ ๑  ได  ๑  คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒  ได  ๒  คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓  ได  ๓  คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐาน 
คะแนน ๕ – ๗    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ     พอใช 
 
 
 
คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๔ – ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   ดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี ๓ ดานครูผูสอน ประกอบดวย ๘ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 



 ๗ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การจัดหองเรียนมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีรายการพิจารณา  
ดังนี้ 
๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน เหมาะสม หองเรียนสะอาด 

เปนระเบียบ มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน เหมาะสม หองเรียนสะอาด 

เปนระเบียบ มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการปรับระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน เหมาะสม หองเรียนสะอาด 

เปนระเบียบ มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การเตรียมการสอนลวงหนาท่ีสอดคลองกับคูมือครูพระราชทานสอนทางไกลผาน

ดาวเทียม สําหรับโรงเรียนปลายทาง มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ จัดเตรียมการสอนไดตามแผนเปนประจํา 
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ จัดเตรียมการสอนไดตามแผนเปนประจํา  
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดเตรียมการสอนไดตามแผนเปนประจํา 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ การมอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป มีรายการพิจารณา  
ดังนี้ 
๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการมอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป  
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙  มีการมอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป 
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการมอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการเอาใจใสกํากับดูแลแนะนําให

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง มีรายการพิจาณา ดังนี้ 
๑) ครูตํ่ากวารอยละ ๕๐ จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการเอาใจใสกํากับดูแล 

แนะนําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการเอาใจใสกํากับดูแล 

แนะนําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดการเรียนรูไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการเอาใจใสกํากับดูแล 

แนะนําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ การสรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนส้ินสุดลงทุกครั้ง    

มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) ครูตํ่ากวารอยละ ๕๐ สรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุก

ครั้ง 
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ สรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุก

ครั้ง 
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป สรุปสาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุก

ครั้ง 
 



 ๘ 

 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๖ การบันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนส้ินสุดลงเปนประจํา         
มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงเปนประจํา 
๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงเปนประจํา 
๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป บันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงเปนประจํา 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๗ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามท่ีคูมือครูพระราชทานกําหนดหรือครูสรางข้ึน
เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครูพระราชทานกําหนดหรือครู
สรางข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 

๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครูพระราชทานกําหนดหรือครู
สรางข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 

๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครูพระราชทานกําหนดหรือครู
สรางข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๘ ครูจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีไมบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

๑) ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียน
ท่ีไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 

๒) ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียน
ท่ีไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 

๓) ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียน
ท่ีไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 

เกณฑการพิจารณาคะแนนในแตละตัวช้ีวัด 
ปฏิบัติไดในขอ ๑  ได  ๑  คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒  ได  ๒  คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓  ได  ๓  คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐาน 
คะแนน ๘ - ๑๑     คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๒ - ๑๕   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๖ – ๑๙  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   ดี 
คะแนน ๒๐ - ๒๔   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 

 
มาตรฐานท่ี ๔ ดานนักเรียน ประกอบดวย ๕ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับนักเรียนโรงเรียนตนทาง 



 ๙ 

๑) นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับนักเรียนโรงเรียน    
ตนทาง 

๒) นักเรียนรอยละ ๕๐-๗๙  มีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับนักเรียนโรงเรียนตนทาง 
๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับนักเรียนโรงเรียน    

ตนทาง 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒  นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒) นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) นักเรียนตํ่ากวารอยละ  ๕๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒) นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔ นักเรียนมีทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มีทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียนตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒) นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙  มีทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน  ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
ตัวช้ีวัดท่ี ๕ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) สูงข้ึน มีรายการพิจารณา ดังนี้ 
๑) ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นอยกวา ๒ กลุมสาระการ

เรียนรู 
๒) ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓ กลุมสาระการเรียนรู 
๓) ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มากกวา ๓ กลุมสาระการ

เรียนรู 
เกณฑการพิจารณาคะแนนในแตละตัวช้ีวัด 
       ปฏิบัติไดในขอ ๑  ได  ๑  คะแนน 
   ปฏิบัติไดในขอ ๒  ได  ๒  คะแนน 
        ปฏิบัติไดในขอ ๓  ได  ๓  คะแนน 
เกณฑการประเมินมาตรฐาน 

คะแนน ๕ – ๗      คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐     คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   พอใช 



 ๑๐ 

คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   ดี 
คะแนน ๑๔ – ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ   ดีมาก 

 
เกณฑการพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑการพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแตละดาน ซ่ึงประกอบดวยดานปจจัยพ้ืนฐาน          
ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานครูผูสอน และดานนักเรียน วามีมาตรฐานอยูในระดับใดนั้น มีการกําหนดคา
คะแนน ดังนี้  

การดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง ได   ๑ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช     ได  ๒ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับดี    ได  ๓ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก     ได  ๔ คะแนน 
 

 
 

การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
คะแนนรวมทุกดาน  ได  ๔ – ๖     คะแนน   หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ปรับปรุง     
คะแนนรวมทุกดาน  ได  ๗ – ๙     คะแนน  หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  พอใช    
คะแนนรวมทุกดาน  ได ๑๐ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ดี              
คะแนนรวมทุกดาน  ได ๑๓ – ๑๖  คะแนน   หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ดีมาก      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการประเมิน 

มาตรฐานและตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา___________________________เขต______ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑการพิจารณา 
 

คะแนน 

 

๑. ดานนโยบาย
การจัด
การศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๑. มีการกําหนด
นโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๑. มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวใน
วิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนงาน/โครงการ  
๒. มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวใน
วิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนงาน/โครงการและมี
การนําไปสูการปฏิบัติ 
๓. มีการกําหนดใหมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไวใน

 



 ๑๒ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑการพิจารณา 
 

คะแนน 

 

วิสัยทัศน/พันธกิจ/แผนงานโครงการ มีการ
นําไปสูการปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติชัดเจน 

๒. ดานการ
ขับเคล่ือน
และสราง
ความเขมแข็ง 

๑. มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและสราง
ความเขมแข็ง 

๑. มีการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็ง ใน
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยไมมีรูปแบบ
คณะกรรมการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสรางความ
เขมแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๓. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสรางความ
เขมแข็ง ในการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีประกอบ
ไปดวยตัวแทนภาคสวนท่ีหลากหลาย 

 

  ๒. การจัดระบบ
การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๑. มีการจัดระบบการสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒. มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนท่ีเร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓. มีการจัดต้ังทีมงาน/คณะกรรมการ
เคลื่อนท่ีเร็ว (Roving Team) เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และมี
ความพรอมในการปฏิบัติงาน 

 

  ๓. การสราง
เครือขายสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๑. มีการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม โดยไมมีการจัดต้ังเครือขายชัดเจน 
๒. มีการจัดต้ังเครือขายกลุมโรงเรียนท่ีใช
ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓ เครือขายมีความรวมมือกับองคกร
หนวยงานอ่ืนเพ่ือชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง 

 



 ๑๓ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เกณฑการพิจารณา 
 

คะแนน 

 

๓. ดานการนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

๑. การกําหนด
แผนการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกล       
ผานดาวเทียม 

๑. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและมี
การดําเนินการตามแผน 
๓. มีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีการ
ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

 

  ๒. การประเมินผล
และปรับปรุง 

๑. มีการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม 
๒. มีการประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓. มีการประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และให
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา 

 

  ๓. การคัดเลือกผล
การปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practices) 

๑. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี 
๒. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี และ
มอบรางวัล/ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครู
และบุคลากรดานการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓. มีกิจกรรมคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีดี และ
มอบรางวัล/ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครู
และบุคลากรดานการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง และมี
การเผยแพรสูสาธารณชน 

 

                                                                                 
                                                                         รวมคะแนน 

 

 
 
เกณฑการพิจารณาคะแนนมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปฏิบัติไดในขอ ๑ ได ๑ คะแนน 



 ๑๔ 

ปฏิบัติไดในขอ ๒ ได ๒ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓ ได ๓ คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐานมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินของ สพป._________________________________เขต_____ 

อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
 
 
 

เครื่องมือการประเมิน 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
สําหรับสถานศึกษา/โรงเรียน___________________________สพป.________________เขต____ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

๑ ดานปจจัย 
พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 

๑. ความพรอมของระบบ
ไฟฟา 

๑. มีระบบไฟฟา แตไมสามารถใชงานใน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
๒. มีระบบไฟฟา แตไมเพียงพอในการใช
งานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) สําหรับระยะเวลาการ
ออกอากาศของโรงเรียนตนทาง 
๓. มีระบบไฟฟาเพียงพอในการใชงาน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
สําหรับระยะเวลาการออกอากาศของ
โรงเรียนตนทาง 

 

  ๒.  ความพรอมดาน
อุปกรณรับสัญญาณ
การศึกษาทางไกล 

๑. มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ครบทุก
หองเรียนแตไมสามารถใชงานได 
๒. มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใชงานได
ไมครบทุกหองเรียน 
๓. มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ใชงานได
ครบทุกหองเรียน 

 

  ๓. ความพรอมดาน
ระบบอินเทอรเน็ตท่ี
รองรับการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 

๑. มีระบบอินเทอรเน็ต แตไมสามารถใช
ในการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 
๒. มีระบบอินเทอรเน็ตแตไมมีความ
เสถียร 
๓. มีระบบอินเทอรเน็ตและมีความ
เสถียร 

 



 ๑๖ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

  ๔. ความพรอมของ
เครื่องรับโทรทัศนท่ี
สามารถใชงานไดอยาง
สมบูรณ คมชัดท้ังภาพ
และเสียง ภายใน
หองเรียน 

๑. มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงาน
ไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง 
ภายในหองเรียน จํานวนนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของหองเรียน 
๒. มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงาน
ไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง 
ภายในหองเรียน จํานวนก่ึงหนึ่งข้ึนไปแต
ไมครบทุกหองเรียน 
๓. มีเครื่องรับโทรทัศนท่ีสามารถใชงาน
ไดอยางสมบูรณ คมชัดท้ังภาพและเสียง 
ภายในหองเรียน ครบทุกหองเรียน 

 

  ๕. ความพรอมของคูมือ
ครูพระราชทาน
ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ใน
ภาคเรียน/ปการศึกษา
ปจจุบัน  

๑. มีคูมือครูพระราชทานไมเปนปจจุบัน 
๒. มีคูมือครูพระราชทานเปนปจจุบัน 
แตไมครบทุกชั้นเรียน 
๓. มีคูมือครูพระราชทานเปนปจจุบัน
ครบทุกชั้นเรียน 

 

  ๖. ความพรอมดาน
บุคลากรดานเทคนิค
เก่ียวกับการติดต้ังระบบ
และการบํารุงรักษา    
   

๑. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) แตไมได
มีการมอบหมาย/แตงต้ังเปนลายลักษณ
อักษร  
๒. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) โดยมีการ
มอบหมาย/แตงต้ังเปนลายลักษณอักษร 
แตไมสามารถติดต้ัง/ซอมบํารุงรักษา
ระบบได 
๓. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
รับผิดชอบระบบ การจัดการศึกษา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

 



 ๑๗ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

โดยมีการมอบหมาย/แตงต้ังเปนลาย
ลักษณอักษร และสามารถติดต้ัง/ซอม
บํารุงรักษาระบบได 

  ๗. จัดใหมีเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) 

๑. มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนด 
๒. มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนดและมีเครือขายดาน
เทคนิคการติดต้ัง ซอมแซมบํารุงรักษา 
แตไมไดทําขอตกลงความรวมมือกับ
เครือขาย 
๓. มีเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนดและมีเครือขายดาน
เทคนิคในการติดต้ัง ซอมแซมบํารุงรักษา 
และมีการทําขอตกลงความรวมมือกับ
เครือขาย 

 

 
                                                                                       รวมคะแนน 

 

 
เกณฑการพิจารณาคะแนนดานปจจัยพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ปฏิบัติไดในขอ ๑ ได ๑ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒ ได ๒ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓ ได ๓ คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๗ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๑ - ๑๔  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๕ -๑๘   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๙ - ๒๑  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 
 

ผลการประเมิน อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 
 



 ๑๘ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
ดานผูบริหาร
สถานศึกษา 

๑.  การกําหนดนโยบาย
ดานการสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางเปน
รูปธรรม 
   

๑. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมและผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมผานการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และมีคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
๓. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมผานการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มีคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน  และ

 



 ๑๙ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
   ๒. การเปนผูนําดวย

ความมุงม่ันต้ังใจ 
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางตอเนื่อง 

๑. ผูบริหารมีความตระหนักถึง
ความสําคัญการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม   
๒. ผูบริหารมีการกํากับดูแล สนับสนุน
ชวยเหลือ และสงเสริมใหครูสามารถจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมได 
๓. ผูบริหารมีความมุงม่ัน กํากับดูแล 
สนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริมใหครู
สามารถจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดและเกิดประสิทธิผล 

 

  ๓. การนิเทศ กํากับ 
ติดตามการจัดการเรียน
การสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 

๑. มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒. มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยาง
นอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการนิเทศภายใน และกํากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนดวยระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยาง
นอยเดือนละ ๑  ครั้ง  และมีการนําผล
การนิเทศมาใชในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง          

 

  ๔. การประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากร 

๑. มีกิจกรรม/โครงการ การคัดเลือกครู
และบุคลากรดานการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
๒. มีการดําเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ การคัดเลือก ประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดานการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๓. มีการดําเนินการตามกิจกรรม/

 



 ๒๐ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

โครงการการคัดเลือก ประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติครูและ                  
บุคลากรดานการจัดการศึกษา และมี
การสงเสริมพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปน
ตนแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม   

  ๕. การประเมินและ
รายงานผล 

๑. มีระบบการประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๒. มีการดําเนินการตามระบบการ
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการดําเนินการตามระบบการ
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

และมีการนําขอมูลไปใชในการแกไข
ปรับปรุงพัฒนา 

 

 
                                                                        รวมคะแนน 

 

เกณฑการพิจารณาคะแนนดานผูบริหารสถานศึกษา 
ปฏิบัติไดในขอ ๑ ได ๑ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒ ได ๒ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓ ได ๓ คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๕ - ๗      คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๑ - ๑๓  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๔ - ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 

 

ผลการประเมิน อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 

 



 ๒๑ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

๓ ดานครูผูสอน ๑. การจัดหองเรียนมี
ความเหมาะสมและเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการปรับ
ระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน 
เหมาะสม หองเรียนสะอาด เปนระเบียบ 
มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือ
ตอการเรียนรู 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการปรับ
ระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน 
เหมาะสม หองเรียนสะอาด เปนระเบียบ 
มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือ
ตอการเรียนรู 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการปรับ
ระบบภาพ เสียง จัดโตะเกาอ้ีนักเรียน 
เหมาะสม หองเรียนสะอาด เปนระเบียบ 
มีมุมประสบการณ และบรรยากาศเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

 

   ๒. การเตรียมการสอน
ลวงหนาท่ีสอดคลองกับ
คูมือครูพระราชทานสอน
ทางไกลผานดาวเทียม 
สําหรับโรงเรียน
ปลายทาง 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ จัดเตรียมการ
สอนไดตามแผนเปนประจํา 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ จัดเตรียมการ
สอนไดตามแผนเปนประจํา  
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดเตรียมการ
สอนไดตามแผนเปนประจํา 

 

  ๓. การมอบหมายงานให
นักเรียนเตรียมพรอมใน
การเรียนครั้งตอไป 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการ
มอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอม
ในการเรียนครั้งตอไป  
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙  มีการ
มอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอม
ในการเรียนครั้งตอไป 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการ
มอบหมายงานใหนักเรียนเตรียมพรอม
ในการเรียนครั้งตอไป 

 

  ๔. จัดการเรียนรูไป
พรอมกับครูโรงเรียนตน
ทางและการเอาใจใส

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ จัดการเรียนรู
ไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการ
เอาใจใสกํากับดูแล แนะนําใหนักเรียน

 



 ๒๒ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

กํากับดูแลแนะนําให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูทุกครั้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ จัดการเรียนรู
ไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการ
เอาใจใสกํากับดูแล แนะนําใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป จัดการเรียนรู
ไปพรอมกับครูโรงเรียนตนทางและการ
เอาใจใสกํากับดูแล แนะนําใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง 

  ๕. การสรุปสาระสําคัญ
รวมกับนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงทุกครั้ง 
 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ สรุป
สาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกครั้ง 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ สรุป
สาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกครั้ง 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป สรุป
สาระสําคัญรวมกับนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกครั้ง 

 

  ๖. การบันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการจัดการ
เรียนการสอนสิ้นสุดลง
เปนประจํา  
 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ บันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงเปนประจํา 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ บันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงเปนประจํา 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป บันทึกผลหลัง
สอน หลังจากการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลงเปนประจํา 

 

  ๗. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
ตามท่ีคูมือครู
พระราชทานกําหนดหรือ
ครูสรางข้ึนเพ่ือให
เหมาะสมกับผูเรียน 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครู
พระราชทานกําหนดหรือครูสรางข้ึน
เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครู

 



 ๒๓ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

พระราชทานกําหนดหรือครูสรางข้ึน
เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามท่ีคูมือครู
พระราชทานกําหนดหรือครูสรางข้ึน
เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน 

  ๘. ครูจัดกิจกรรมสอน
ซอมเสริมนอกตาราง
ออกอากาศเพ่ือ
ชวยเหลือนักเรียนท่ีไม
บรรลุจุดประสงคการ
เรียนรู หรือใหความรู
เพ่ิมเติมแกนักเรียนเปน
ประจํา  
 

๑. ครูต่ํากวารอยละ ๕๐ มีการจัด
กิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตาราง
ออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีไม
บรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือให
ความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 
๒. ครูรอยละ ๕๐ – ๗๙ มีการจัด
กิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตาราง
ออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีไม
บรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือให
ความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 
๓. ครูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีการจัด
กิจกรรมสอนซอมเสริมนอกตาราง
ออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีไม
บรรลุจุดประสงคการเรียนรู หรือให
ความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียนเปนประจํา 

 

 
                                                                                 รวมคะแนน 

 



 ๒๔ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

 
เกณฑการพิจารณาคะแนนดานผูสอน 

ปฏิบัติไดในขอ ๑ ได ๑ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒ ได ๒ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓ ได ๓ คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๘ - ๑๑    คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๑๒ - ๑๕  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๖ -๑๙   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๒๐ - ๒๔  คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 
 

ผลการประเมิน อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔  ดานนักเรียน ๑. นักเรียนมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูพรอมกับนักเรียน
โรงเรียนตนทาง 
 
 

๑. นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มีสวน
รวมในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอม
กับนักเรียนโรงเรียน    ตนทาง 
๒. นักเรียนรอยละ ๕๐-๗๙  มีสวนรวม
ในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับ
นักเรียนโรงเรียนตนทาง 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีสวนรวม
ในกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมกับ
นักเรียนโรงเรียน    ตนทาง 

 



 ๒๕ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

  ๒.  นักเรียนมีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร 

๑. นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดี
ข้ึนไป 
๒. นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙ มี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดี
ข้ึนไป 
๓ .นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มี
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดี
ข้ึนไป 

 

  ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักสูตร 

๑. นักเรียนตํ่ากวารอยละ  ๕๐  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ในระดับดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ในระดับดีข้ึนไป 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ในระดับดีข้ึนไป 

 

  ๔. นักเรียนมีทักษะการ
อานคิดวิเคราะหและ
เขียน ตามหลักสูตรใน
ระดับดีข้ึนไป 

๑. นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๐ มีทักษะ
การอานคิดวิเคราะหและเขียนตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๗๙  มีทักษะ
การอานคิดวิเคราะหและเขียน ตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะ
การอานคิดวิเคราะหและเขียน  ตาม
หลักสูตรในระดับดีข้ึน 

 



 ๒๖ 

ท่ี มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑการพิจารณา คะแนน 

  ๕. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน  (O-NET) สูงข้ึน 

๑. ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นอย
กวา ๒ กลุมสาระการเรียนรู 
๒). ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒ -๓ 
กลุมสาระการเรียนรู 
๓). ผลการทดสอบ O-NET เทากับหรือ
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
มากกวา ๓ กลุมสาระการเรียนรู 

 

                                                                                   
                                                                                  รวมคะแนน 

 

เกณฑการพิจารณาคะแนนดานนักเรียน 
ปฏิบัติไดในขอ ๑ ได ๑ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๒ ได ๒ คะแนน 
ปฏิบัติไดในขอ ๓ ได ๓ คะแนน 

เกณฑการประเมินมาตรฐานมาตรฐาน 
คะแนน ๕ - ๗       คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ปรับปรุง 
คะแนน ๘ - ๑๐     คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    พอใช 
คะแนน ๑๑ - ๑๓   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดี 
คะแนน ๑๔ - ๑๕   คะแนน  หมายถึง อยูในระดับ    ดีมาก 
 

ผลการประเมิน อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

 
 
 
 
 
๑.เกณฑการพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา 

เกณฑการพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแตละดาน ซ่ึงประกอบดวยดานปจจัยพ้ืนฐาน          
ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานครูผูสอน และดานนักเรียน วามีมาตรฐานอยูในระดับใดนั้น มีการกําหนดคา
คะแนน ดังนี้  

การดําเนินงานอยูในระดับปรับปรุง ได   ๑ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช     ได  ๒ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับดี    ได  ๓ คะแนน 
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก     ได  ๔ คะแนน 

๒.การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
คะแนนรวมทุกดาน  ได  ๔ – ๖     คะแนน   หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ปรับปรุง     
คะแนนรวมทุกดาน  ได  ๗ – ๙     คะแนน  หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  พอใช    
คะแนนรวมทุกดาน  ได ๑๐ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ดี              
คะแนนรวมทุกดาน  ได ๑๓ – ๑๖  คะแนน   หมายถึง การดําเนินงานรวมทุกดานอยูในระดับ  ดีมาก      

 
สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา/โรงเรียน_______________________สพป._____________เขต____ 

อยูในระดับมาตรฐาน   ปรับปรุง   พอใช   ดี    ดีมาก 
 
 


