คำนำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล ประกอบด้วยหน่วยงำนในระดับภูมิภำค ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ระดับภูมิภำค จำนวน 18 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ทั้งระบบ (DLTV) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ก ำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน กำรนิ เทศและ
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทุกมิติ
ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนและ
ขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้มีกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจำปี
พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับภูมิภำค (18 Cluster) และได้จัดทำคู่มือกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจำปี
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประกวดผลงำนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ ภูมิภำค (Cluster)
และระดับสำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขอขอบคุณ คณะทำงำนทุกท่ำน ที่มีส่วนช่วยจัดทำคู่มือกำรประกวดโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลได้เป็นอย่ำงดี
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ส่วนที่ 1
การประกวดโรงเรียนที่มวี ิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)
1. หลักการและเหตุผล
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินงำนกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือกำรพัฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) ซึ่งกำรพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็ก ครูสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ในทุกสำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนและครูได้เข้ำถึงสื่ อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครู
มีเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ กำรนำเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) มำยกระดับ คุณภำพกำรศึกษำโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหำคุณ ภำพ
กำรศึกษำ โดยมีกำรจัดสภำพสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนของครูอย่ำงครบถ้วนทั้งกระบวนกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ จำกกำรลงมือปฏิบัติ เนื้อหำตลอดจนสื่อและ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรจัดเรียนกำรสอนอันจะเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำลดช่องว่ำงและเพิ่ม
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้กับประชำชนไทยทุกคน
เพื่อเป็นกำรยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงและเป็นเครือข่ำย
ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อย่ำงยั่งยืนได้
จึงกำหนดให้มีกำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ โดยใช้คู่มือกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบั ติที่ เป็ นเลิ ศ (Best Practices) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็ นเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำประกวดผลงำน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องและประกำศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ
2. เพื่อสร้ำงขวัญ และกำลั งใจแก่โรงเรียนที่ปฏิบัติงำนได้ประสบผลส ำเร็จ เป็นที่ประจักษ์
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
3. เพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV) ให้เป็นโรงเรียนที่มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
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3. องค์ประกอบในการประกวด
องค์ ประกอบกำรประกวดโรงเรี ยนที่ จั ดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ กำรศึ กษำทำงไกลผ่ ำนดำวเที ยม
(Distance Learning Television : DLTV) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณา
ตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด
24 รำยกำร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
6 ตัวบ่งชี้
9 ตัวชี้วัด
22 รำยกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5 ตัวบ่งชี้
8 ตัวชี้วัด
16 รำยกำร
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2 ผลงานระดับเขตตรวจราชการ (18
องค์ประกอบการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ภูมิภาค ) (Cluster)
ตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด
2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด
6 ตัวบ่งชี้
9 ตัวชี้วัด
5 ตัวบ่งชี้

8 ตัวชี้วัด

รายการประเมิน
24 รำยกำร
22 รำยกำร
16 รำยกำร

3.3 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3.1 รำยงำน และประกำศผลกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค)
3.3.2 จั ดนิ ทรรศกำรแสดงผลงำนที่ มี วิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศ (Best Practices) ในกำรจั ด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำกแต่ละเขตตรวจ
รำชกำร (Cluster) ในงำน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
4. ประเภทรางวัล
พิ จ ำรณำกำรดำเนิ น กำรบริห ำรจั ดกำรโรงเรีย นที่ มี วิธีป ฏิ บั ติที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practices)
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (DLTV) ดังนี้
4.1 รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) รำงวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับเขตตรวจรำชกำร ส่วนรำงวัลอื่น ๆ ได้รับเกียรติบัตร
รำงวัลชนะเลิศ
จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัลชมเชย
ตำมจำนวนโรงเรียนที่ส่งเข้ำรับกำรประกวด
4.2 รางวัลระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster) แบ่งเป็นแต่ละเขตตรวจรำชกำร ดังนี้
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) รำงวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน
ที่มีวิธีป ฏิ บั ติ ที่เป็ น เลิ ศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ ำนดำวเที ยม (DLTV) ในงำน EDUCA
2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี ส่วนรำงวัลอื่น ๆ ได้รับเกียรติบัตร
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รำงวัลชนะเลิศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รำงวัลชมเชย

จำนวน 1 รำงวัล
จำนวน 1 รำงวัล
จำนวน 1 รำงวัล
ตำมจำนวนโรงเรียนที่ส่งเข้ำรับกำรประกวดจำกเขตพื้นที่

กำรศึกษำ
4.3 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ดังนี้
4.3.1 ประกำศผลกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) (Cluster)
4.3.2 จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ ำนดำวเที ยม (DLTV) ของโรงเรียนที่ ชนะเลิศจำกแต่ละเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) (Cluster) ในงำน
EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
5. ขั้นตอนการประกวด
แผนภูมิการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ระดับสถานศึกษา

 แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประกวดต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ประกวดโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
 เสนอผลการประกวดพร้อมเอกสาร ให้ศูนย์ประสานงาน
และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมภิ าค

ระดับเขตตรวจราชการ
(18 ภูมิภาค)

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ระดับเขตตรวจราชการ
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ประกวดโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
 เสนอผลการประกวดพร้อมเอกสาร ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ระดับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศผลการประกวด
 มอบรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
 นาผลงานแสดงในงาน EDUCA 2019 ที่เมืองทองธานี
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6. บทบาทและภารกิจในการดาเนินการประกวด
6.1 ระดับสถานศึกษา
สถำนศึกษำแจ้งควำมประสงค์ส มัครเข้ำรับกำรคัดเลื อกเพื่อประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยส่งใบสมัครตำมแบบ DLTV OBEC 1 ที่กำหนดในภำคผนวก พร้อมเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมกรอบกำรนำเสนอผลงำน และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
6.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แจ้งประกำศ เรื่อง กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ไปยังสถำนศึกษำในสังกัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ประชุมคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. ดำเนินกำรประกวดเพื่อให้ได้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์ และกำรตรวจสอบเอกสำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. ส่ งผลกำรประกวดตำมแบบ DLTV OBEC 2 ในภำคผนวก พร้อมเอกสำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบกำรนำเสนอผลงำน ของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 1 โรงเรียน ให้ศูนย์ประสำนงำนและสนับสนุนกำรศึกษำทำงไกล ระดับภูมิภำค
6.3 ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค)
1. ศูนย์ประสำนงำนและสนับสนุนกำรศึกษำทำงไกล ระดับภูมิภำค แจ้งกำหนดกำรประกวด
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ไปยัง
เขตพื้นที่กำรศึกษำในสังกัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตตรวจรำชกำร
3. ประชุมคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตตรวจรำชกำร
4. ดำเนินกำรประกวดเพื่อให้ได้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร
พัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยกำรประเมินจำกกำรจัดนิทรรศกำร กำรนำเสนอ
ผลงำน และกำรตรวจสอบเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. ส่ ง ผลกำรประกวดตำมแบบ DLTV OBEC 3 ในภำคผนวก พร้ อมเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนิ นงำนตำมกรอบกำรน ำเสนอผลงำน ของโรงเรียนที่ ได้ รับ รำงวัลชนะเลิ ศระดั บเขตตรวจรำชกำรให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6.4 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกำศผลกำรประกวด ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. มอบรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. แจ้งโรงเรียนที่ได้กำรคัดเลือก นำผลงำนแสดงในงำน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุถม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
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7. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
7.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีองค์ประกอบคณะกรรมกำรแต่ละชุด ไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นประธำนกรรมกำร
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นกรรมกำร
3. ศึกษำนิเทศก์ หรือนักวิชำกำรศึกษำ
เป็นกรรมกำร
4. ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
7.2 ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) และระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของเขตตรวจรำชกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรประกวดได้ตำมควำมเหมำะสม

-------------------------
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ส่วนที่ 2
เกณฑ์การประกวดโรงเรียนที่มีวิธปี ฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และเป็นกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติ
ที่ยั่งยืนต่อไป
1. หลักการประเมินและประกวด
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพื่อประกวดโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)มีหลักกำรสำคัญ ดังนี้
1.1 เป็นกำรประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนในภำพรวม
1.2 เป็นกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ และปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน และนำผลกำรประเมิน
มำแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
1.3 เป็ นกำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศ(Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับเขตตรวจรำชกำร (ภูมิภำค)
1.4 เป็นกำรประเมินผลจำกกำรดำเนินกำรครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น ครบทุกห้อง ครบทุกคน
2. ขอบข่ายการประเมิน และการประกวดโรงเรียน
ในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ได้กำหนดระดับกำรประเมินเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย
2.1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ (225 เขต) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน
ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ น ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์และกำรตรวจสอบ
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2.2 ระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน
ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์และกำรตรวจสอบเอกสำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
2.3 ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
2.3.1 ประกำศผลกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค)
2.3.2 จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่ชนะเลิศจำกแต่ละเขตตรวจรำชกำร ในงำน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดง
สินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี
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3. องค์ประกอบในการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 มาตรฐาน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
2 ตัวบ่งชี้
10 ตัวชี้วัด
24 รำยกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
6 ตัวบ่งชี้
9 ตัวชี้วัด
22 รำยกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5 ตัวบ่งชี้
8 ตัวชี้วัด
16 รำยกำรพิจำรณำ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด 24 รายการพิจารณา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
รายการพิจารณา
1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
ตัวชี้วัด 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
รายการพิจารณา
2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด อย่ำงมีวิจำรณญำณ
2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ตัวชี้วัด 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
รายการพิจารณา
3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้
3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม
ตัวชี้วัด 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
รายการพิจารณา
4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม
4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ DLTV ในกำรเรียนรู้ได้
ตัวชี้วัด 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
รายการพิจารณา
5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด 6 ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
รายการพิจารณา
6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรทำงำนหรืองำนอำชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
รายการพิจารณา
1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม และจิตสำนึก ตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนดโดยไมขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นและเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของโรงเรียนต้นทำง
ตัวชี้วัด 2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
รายการพิจารณา
2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย
ตัวชี้วัด 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
รายการพิจารณา
3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำยในด้ำน เพศ วัย
เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม และประเพณี
ตัวชี้วัด 4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
รายการพิจารณา
4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย
4.2) จิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัดดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ตัวชี้วัด 1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำควำมต้องกำร
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัดทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
รายการพิจารณา
1.1) กำรกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุ ม ชน ทองถิ่ น วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ นโยบำยของรั ฐ บำล ต้ น สั งกั ด และมู ล นิ ธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2) กำรกำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด 1 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV
1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ที่กำหนดอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
1.3) กำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
DLTV ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
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ตัวชี้วัด 2 กำรนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
2.1) กำรดำเนิน โครงกำร กิจกรรมตำม ตำมแผนปฏิบั ติกำรประจำปีที่ กำหนด
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด 3 กำรนิเทศภำยใน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีกำรนำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
3.1) กำรนิ เทศ กำกับ ติดตำมและประเมิ นผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
DLTV ตำมแผนที่กำหนด อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล ให้คำปรึกษำ แนะนำ
และช่วยเหลือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3.3) กำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 4 กำรบริห ำรอัตรำกำลัง และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ โดยกำร
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำงเรียนของสถำนศึกษำ
4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และกรณีไม่มีครูในชั้นเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 1 กำรพัฒ นำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณ ภำพผู้เรียนรอบด้ำน
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
รายการพิจารณา
1.1) กำรพัฒ นำหลัก สูตรที่มีควำมสอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ตัวชี้วัด 1 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และกำรจัด
ให้มีชุมชนกำรเรียนรู
รายการพิจารณา
1.1) กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1.2) กำรพัฒนำครูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV
1.3) กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพในกำรพัฒนำผู้เรียน และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ตัวชี้วัด 1 กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยใน และภำยนอกที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู
และมีควำมปลอดภัย
รายการพิจารณา
1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำมเหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพื้นที่เหมำะสม
กับจำนวนนักเรียน และกำรใช้ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน
1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน
1.3) กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มทำงกำยภำพภำยนอกห้ อ งเรี ย น และสั งคมเอื้ อ ต่ อ
กำรจัดกำรเรียนรูและมีควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้
ตั ว ชี้ วั ด 1 กำรจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ ใช้ ในกำรบริห ำรจั ด กำร และกำรจั ด
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ
รายการพิจารณา
1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
1.2) กำรจั ด ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศเพื่อ สนับ สนุน กำรจัด กำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด 1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
รายการพิจารณา
1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผนกำรจั ด
กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด 2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
รายการพิจารณา
2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
ตัวชี้วัด 3 มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ
รายการพิจารณา
3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้
รายการพิจารณา
4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็ น สรุปองค์ควำมรู้
น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ได้ น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด 1 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้
รายการพิจารณา
1.1) กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบท
ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นทำง
1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวชี้วัด 1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
รายการพิจารณา
1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัล ชมเชย เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน
1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
1.4) กำรจั ดพื้ นที่ ส ำหรั บแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แสดงผลงำนที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้
เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงเป็นระบบ
รายการพิจารณา
1.1) กำรวัดและประเมิ นคุณ ภำพผู้ เรียนตำมมำตรฐำนและตัว ชี้วัดของหลั กสู ตร
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ
1.3) กำรนำผลกำรวัด และประเมินผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5 มี ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรีย นรู้
ตัวชี้วัด 1 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
รายการพิจารณา
1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงในชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิช ำชีพ
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
1.2) กำรนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
4. องค์ประกอบในการประกวดระดับเขตตรวจราชการ/ภูมิภาค (18 ภูมิภาค)
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด
16 รำยกำร
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด 24 รายการพิจารณา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
รายการพิจารณา
1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
ตั วชี้ วัด 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิ ดวิเครำะห์ อย่ำงมี วิจำรณญำณ อภิ ปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
รายการพิจารณา
2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด อย่ำงมีวิจำรณญำณ
2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ตัวชี้วัด 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
รายการพิจารณา
3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้
3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม
ตัวชี้วัด 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
รายการพิจารณา
4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม
4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ DLTV ในกำรเรียนรู้ได้
ตัวชี้วัด 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
รายการพิจารณา
5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด 6 ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
รายการพิจารณา
6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรทำงำนหรืองำนอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
รายการพิจารณา
1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม และจิตสำนึก ตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนดโดยไมขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นและเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของโรงเรียนต้นทำง
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ตัวชี้วัด 2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
รายการพิจารณา
2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย
ตัวชี้วัด 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
รายการพิจารณา
3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำยในด้ำน เพศ วัย
เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม และประเพณี
ตัวชี้วัด 4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
รายการพิจารณา
4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย
4.2) จิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ตัวชี้วัด 1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำควำมต้องกำร
ของชุ ม ชน ทองถิ่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ นโยบำยของรั ฐ บำลและต้ น สั ง กั ด ทั น ต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
รายการพิจารณา
1.1) กำรกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุ ม ชน ทองถิ่ น วัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ นโยบำยของรั ฐ บำล ต้ น สั งกั ด และมู ล นิ ธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2) กำรกำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด 1 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV
1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ที่กำหนดอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
1.3) กำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
DLTV ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ตัวชี้วัด 2 กำรนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
2.1) กำรดำเนินโครงกำร กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่กำหนดอย่ำงเป็นระบบ
โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัด 3 กำรนิเทศภำยใน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีกำรนำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
3.1) กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
ตำมแผนที่กำหนด อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล ให้คำปรึกษำ แนะนำ
และช่วยเหลือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3.3) กำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 4 กำรบริหำรอัตรำกำลัง และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง
รายการพิจารณา
4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำงเรียนของสถำนศึกษำ
4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และกรณีไม่มีครูในชั้นเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด 1 กำรพัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
รายการพิจารณา
1.1) กำรพัฒ นำหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
1.2) กำรจั ดกิจกรรมเสริม หลั กสู ตรที่ ส นับ สนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ตัวชี้วัด 1 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒ นำครูบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และ
กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู
รายการพิจารณา
1.1) กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1.2) กำรพัฒนำครูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV
1.3) กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพในกำรพัฒนำผู้เรียน และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV
ตัวบ่งชี้ที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ตัวชี้วัด 1 กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยใน และภำยนอกที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู
และมีควำมปลอดภัย
รายการพิจารณา
1.1) กำรจั ด สภำพห้ องเรีย นให้ มี ค วำมเหมำะสม แข็ งแรง เป็ น ระเบี ย บ มี พื้ น ที่
เหมำะสมกับจำนวนนักเรียน และกำรใช้ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน
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1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน
1.3) กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มทำงกำยภำพภำยนอกห้ อ งเรีย น และสั งคมเอื้ อ ต่ อ
กำรจัดกำรเรียนรูและมีควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด 1 กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ
รายการพิจารณา
1.1) กำรจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มี
ประสิทธิภำพ
1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด 16 รายการพิจารณา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด 1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
รายการพิจารณา
1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผนกำรจั ด
กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัด 2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
รายการพิจารณา
2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
ตัวชี้วัด 3 มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ
รายการพิจารณา
3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้
รายการพิจารณา
4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้
น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นำเสนอผลงำน และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด 1 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้
รายการพิจารณา
1.1) กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบท
ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นทำง
1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวชี้วัด 1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้ ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
รายการพิจารณา
1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัลชมเชย เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน
1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
1.4) กำรจัดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ตัวชี้วัด 1 กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ
รายการพิจารณา
1.1) กำรวัดและประเมินคุณ ภำพผู้ เรียนตำมมำตรฐำนและตัว ชี้วัดของหลักสู ตร
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ
1.3) กำรนำผลกำรวัด และประเมินผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัด 1 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
รายการพิจารณา
1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงในชุมชนแห่ งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
1.2) กำรนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
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5. เกณฑ์การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
5.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประกอบด้วยประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 มำตรฐำน 13 ตัวบ่งชี้
27 ตัวชี้วัด 62 รำยกำรประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร
9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร

5 ตัวบ่งชี้

8 ตัวชี้วัด

16 รำยกำร

5.2 ระดับเขตตรวจราชการ ใช้เกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประกอบด้วยประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 มำตรฐำน 13 ตัวบ่งชี้ 27
ตัวชี้วัด 62 รำยกำรประเมิน ดังนี้ ดังนี้
องค์ประกอบการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร
9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร

5 ตัวบ่งชี้

8 ตัวชี้วัด

16 รำยกำร

18
วิธีการให้คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 18 เขตตรวจราชการ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด 24 รายการ)

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ ข้อสังเกต

1.ควำมสำมำรถในกำร
1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน
และกำรคิดคำนวณ
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
2.ควำมสำมำรถในกำรคิด 2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
วิเครำะห์คิดวิเครำะห์
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำย แลกเปลี่ยน
2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
ควำมคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
แก้ปัญหำ
2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
3.ควำมสำมำรถในกำร
3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้
สร้ำงนวัตกรรม
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้
3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม
4.ควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

4.1) กำรใช้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเอง และสังคม
4.2) กำรใช้ และดู แ ลรั ก ษำอุ ป กรณ์
DLTV ในกำรเรียนรู้ได้
5.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5.1) ผลกำรเรีย นในแต่ ล ะกลุ่ ม สำระ
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ
6. ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ
และเจตคติที่ดีต่องำน
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ
อำชีพ
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรทำงำน
หรืองำนอำชีพ
คะแนนที่ได้

16
รายการ

19

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ ข้อสังเกต

รายการประเมิน

1. คุณลักษณะ และ
ค่ำนิยมที่ดี ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด

1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎ
กติกำ มีค่ำนิยม และจิตสำนึก ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้น
และเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของ
โรงเรียนต้นทำง
2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่น 2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปัญญำไทย
3. กำรยอมรับที่จะอยู่
3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย
และหลำกหลำย
ในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ
วัฒนธรรม และประเพณี
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย 4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม
4.2) จิตสังคม
คะแนนที่ได้
รวมคะแนน

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน 19. - 24 ได้ระดับคุณภำพ 4
คะแนน 13 - 18 ได้ระดับคุณภำพ 3
คะแนน 7 - 12 ได้ระดับคุณภำพ 2
คะแนน 0 - 6 ได้ระดับคุณภำพ 1

 ปรับปรุง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

8
รายการ
24
รายการ

20
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวชี้วัด 22 รายการ)

ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่
สถำนศึกษำ
กำหนดชัดเจน

1.เป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคลองกับ
บริบทของสถำนศึกษำ
ควำมต้องกำรของชุมชน
ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
นโยบำยของรัฐบำลและ
ต้นสังกัดทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม

รายการประเมิน

1.1) กำรกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
ควำมต้องกำรของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2) กำรกำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 1) กำรวำงแผนพัฒนำ 1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำม
มีระบบบริหำร คุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วน
จัดกำรคุณภำพ อย่ำงเป็นระบบ โดยกำร เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมของ
โดยใช้ DLTV
ผู้เกี่ยวข้อง
1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV ที่กำหนดอย่ำง
เป็นระบบ โดยกำรมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
1.3) กำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV ในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
2) กำรนำแผนไป
2.1) กำรดำเนินโครงกำร กิจกรรม
ปฏิบัติเพื่อพัฒนำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่กำหนด
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำง อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
เป็นระบบ โดยกำรมี
ผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ ข้อสังเกต

2 รายการ

21

ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

3) กำรนิเทศภำยใน
ติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล และมีกำร
นำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง
อย่ำงเป็นระบบ
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

3.1) กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV ตำมแผนที่กำหนด อย่ำงเป็น
ระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำมและประเมินผล ให้คำปรึกษำ
แนะนำ และช่วยเหลือเพื่อพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV

3.3) กำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
4) กำรบริหำร
4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับ
อัตรำกำลัง และ
บริบทของสถำนศึกษำ
ทรัพยำกรทำง
4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำง
กำรศึกษำ อย่ำงเป็น เรียนของสถำนศึกษำ
ระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม 4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ
ของผู้เกี่ยวข้อง
หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และ
กรณีไม่มีครูในชั้นเรียน
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 1) กำรพัฒนำหลักสูตร 1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำม
ดำเนินงำน
และกิจกรรมเสริม
สอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
พัฒนำวิชำกำร หลักสูตรที่เน้น
โดยใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ทีเ่ น้นคุณภำพ คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถี
ผู้เรียนรอบด้ำน ด้ำน และเชื่อมโยงวิถี ชีวิตจริง
ตำมหลักสูตร ชีวิตจริงทุก
สถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
และทุก
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลุ่มเป้ำหมำย
โดยใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ ข้อสังเกต

10 รายการ

2 รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4
พัฒนำครู และ
บุคลำกร
ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ

1) กำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำครู
บุคลำกร ให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ และกำรจัดให้
มีชุมชนกำรเรียนรู

1.1) กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
1.2) กำรพัฒนำครูด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
1.3) กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรูทำง
วิชำชีพในกำรพัฒนำผู้เรียน และ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
1) กำรจัดสภำพ
1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำม
จัดสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพ เหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพื้นที่
แวดล้อมทำง ภำยใน และภำยนอกที่ เหมำะสมกับจำนวนนักเรียน และกำรใช้
กำยภำพและ เอื้อต่อกำรจัดกำร เรียนรู ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน
สังคมที่เอื้อต่อ และมีควำมปลอดภัย 1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV
กำรจัดกำรเรียนรู้
ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน
อย่ำงมีคุณภำพ
1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคม
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรูและมี
ควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบท
ของสถำนศึกษำ
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ 1) กำรจัดระบบ
1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มี
เทคโนโลยี
เพื่อใช้ในกำรบริหำร ประสิทธิภำพ
สำรสนเทศ เพื่อ จัดกำร และกำรจัด
1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนกำร กำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บริหำรจัดกำร ตำมบริบทของ
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ
และกำรจัด
สถำนศึกษำ
กำรเรียนรู้
คะแนนที่ได้
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ ข้อสังเกต

3 รายการ

3 รายการ

2 รายการ
22 รายการ

23
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 7 ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน 16 - 22 ได้ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง ดีมำก
คะแนน 11 - 15 ได้ระดับคุณภำพ 3 หมำยถึง ดี
คะแนน 6 - 10 ได้ระดับคุณภำพ 2 หมำยถึง พอใช้
คะแนน 0 - 5
ได้ระดับคุณภำพ 1 หมำยถึง ปรับปรุง

24
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด 16 รายการ)

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1
จัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวน
กำรคิดและ
ปฏิบัติจริง
และสำมำรถ
นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

1) จัดกิจกรรมกำร 1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง
เรียนรู้ตำม
ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผน กำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
มำตรฐำนกำร
สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ สถำนศึกษำ
หลักสูตร
1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครู
สถำนศึกษำ
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
เรียนรูโ้ ดยผ่ำน
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง
2) มีแผนกำร
2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปจัด
จัดกำรเรียนรู้ ที่
กิจกรรมได้จริง
สำมำรถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง
3) มีรูปแบบกำร
3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่
จัดกำรเรียนรู้ เฉพำะ มีควำมจำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ
สำหรับผู้
ทีม่ ีควำมจำเป็น และ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
พิเศษ
4) ผู้เรียนได้รับกำร 4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
ฝึกทักษะแสดงออก กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์
แสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้ นำเสนอผลงำน และสำมำรถนำไป
สรุปองค์ควำมรู้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
นำเสนอผลงำน
และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

5 รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

ตัวบ่งชี้ที่ 2
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้

1.กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนรู้

รายการประเมิน

1.1) กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบทของ
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ของโรงเรียน
ต้นทำง
1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในกำรจัดกำรเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 1.กำรบริหำร
1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัลชมเชย
มีกำรบริหำร จัดกำรชั้นเรียนเชิง เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
จัดกำรชั้น
บวก เพื่อให้ผู้เรียน กำรเรียนกำรสอน
เรียนเชิงบวก รักที่จะเรียนรู้
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำม
สำมำรถเรียนรู้
สนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน
ร่วมกันอย่ำงมี
1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำร
ควำมสุข
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้รว่ มกัน
อย่ำงมีควำมสุข
1.4) กำรจัดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 1.กำรตรวจสอบ
1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรด้วยวิธีกำรที่
และประเมิน กำรจัด กำรเรียนรู้ หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของ
ผู้เรียนอย่ำง อย่ำงเป็นระบบ
สถำนศึกษำ
เป็นระบบ
1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่
และนำผล
เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ
มำพัฒนำ
1.3) กำรนำผลกำรวัดและประเมินผลมำใช้ใน
ผู้เรียน
กำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 1.กำรแลกเปลี่ยน 1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงใน
มีกำร
ควำมรู้
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ทำงวิชำชีพ ทั้งภำยใน
แลกเปลีย่ น ประสบกำรณ์ และ และภำยนอกสถำนศึกษำ

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

2 รายการ

4 รายการ

3 รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

เรียนรู้และให้
ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้

ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

รายการประเมิน
1.2) กำรนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้

คะแนนที่ได้
รวมคะแนน

2 รายการ
16
รายการ

คะแนนเฉลี่ย
62
รายการ

รวม 3 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน 13 - 16 ได้ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง ดีมำก
คะแนน 9 - 12 ได้ระดับคุณภำพ 3 หมำยถึง ดี
คะแนน 5 - 8
ได้ระดับคุณภำพ 2 หมำยถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4
ได้ระดับคุณภำพ 1 หมำยถึง ปรับปรุง

-------------------------
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ภาคผนวก
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DLTV OBEC 1

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
ส่วนที่ 1
1. ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………….…………………………………........................................
หมู่ที่.....................ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................................................
อำเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................รหัส ไปรษณีย์........................................................
โทรศัพท์............................................................โทรสำร............................................................................................
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………..........................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................................................................................
2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา.......................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์.....................................................................................................................................................
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………........................................
3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………………………………................................................
ลงชื่อ............................................................หัวหน้ำสถำนศึกษำ
(.............................................................)
ตำแหน่ง..............................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ......................

29

ส่วนที่ 2

แผนที่การเดินทางไปยังสถานศึกษา
(เริ่มจากสถานทีส่ าคัญของอาเภอ)

N
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DLTV OBEC 2

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปี ฏิบัตทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ประเภทโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : NEW DLTV)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
1. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………….…………………………………………………....….
หมู่ที่...............ถนน..........................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................โทรศัพท์.........................................................
โทรสำร....................................................E-Mail……………………………………………….....…………….….
2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา..............................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….….
3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ........................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….….
ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน
(........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี...............................................
โทรศัพท์.....................................................
หมายเหตุ : ส่งมำที่ศูนย์ภูมิภำค พร้อมกับใบสมัครของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมแบบ DLTV OBEC 1
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NEW DLTV OBEC 3

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปี ฏิบัตทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV)
ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (Cluster)
ภาค................................................
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
1. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………….…………………………………………………....….
หมู่ที่...............ถนน..........................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................โทรศัพท์.........................................................
โทรสำร....................................................E-Mail……………………………………………….....…………….….
2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา..............................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….….
3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ........................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….….
ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน
(........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี................................................
โทรศัพท์.....................................................
หมายเหตุ : รำยงำนผลกำรประกวดมำที่ สพฐ. ของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมแบบ DLTV OBEC 1
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DLTV OBEC 4

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปี ฏิบัตทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
ผลการประกวดโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV)
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อโรงเรียน

เขตตรวจราชการ

สังกัด สพป/สพม

ผลการประเมิน
รำงวัลชนะเลิศ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รำงวัลชมเชย

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน
(........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................
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แบบประเมิน DLTV
แบบประเมินเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
-------------------------------------------------------ชื่อโรงเรียน ....................................................สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ..................................................
ระดับกำรจัดกำรศึกษำ .................................................................................................................................
ขนำดโรงเรียน  ขนำดเล็ก  ขนำดกลำง
 ขนำดใหญ่  ขนำดใหญ่พิเศษ
ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนครูและบุคลำกร  มีครูตำมเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  มีครูครบชั้น
 มีครูไม่ครบชั้น
 มีครูเกินเกณฑ์
 มีครูสอนตรงวิชำเอก
 มีครูสำยสนับสนุนกำรสอน
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................
คาชี้แจง
1. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดองค์ประกอบมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินของ
รำยกำรต่ำง ๆ ในเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (NEW DLTV)
2. แบบประเมิน ฉบับนี้ เป็น กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 มำตรฐำน NEW DLTV ดังนี้มี
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชีว้ ัด 24 รำยกำร
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด
16 รำยกำร
3. ให้ ผู้ ป ระเมิ น พิ จ ำรณำ และประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำนของโรงเรีย นในแต่ ล ะมำตรฐำน และ
ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ลงในช่องที่กำหนด
4. กำรให้ค่ำคะแนนผลกำรประเมิน ดาเนินการ ให้ตอบ 1 ไม่ได้ดาเนินการ ให้ตอบ 0
5. แบบประเมินฉบับนี้ สำหรับให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้ในกำร
ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับเขตตรวจรำชกำร
------------------------------
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วิธีการให้คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
องค์ประกอบการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 18 เขตตรวจราชการ (18 Cluster)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด 24 รายการ)
ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 1.ควำมสำมำรถในกำร
ผลสัมฤทธิ์ อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
ทำงวิชำกำร และกำรคิดคำนวณ
ของผู้เรียน
2.ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์คิดวิเครำะห์
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ
3.ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ
ดาเนินการ ข้อสังเกต

1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ
2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ
2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่ได้
3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม

4.ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเอง และ
สังคม
4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์
DLTV ในกำรเรียนรู้ได้
5.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระ
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ
6. ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ
และเจตคติที่ดีต่องำน
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ
อำชีพ
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้น และกำรทำงำนหรืองำนอำชีพ
คะแนนที่ได้

16
รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

ตัวบ่งชี้ที่ 1.คุณลักษณะ และ
2
ค่ำนิยมที่ดี ตำมที่
คุณลักษณะ สถำนศึกษำกำหนด
ที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน
2.ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ
ดาเนินการ ข้อสังเกต

รายการประเมิน
1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎ
กติกำ มีค่ำนิยม และจิตสำนึก ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้น
และเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของ
โรงเรียนต้นทำง
2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญำไทย

3.กำรยอมรับที่จะอยู่
3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย
และหลำกหลำย
ในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ
วัฒนธรรม และประเพณี
4.สุขภำวะทำงร่ำงกำย
4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม
4.2) จิตสังคม
คะแนนที่ได้
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน 19. - 24 ได้ระดับคุณภำพ 4
คะแนน 13 - 18 ได้ระดับคุณภำพ 3
คะแนน 7 - 12 ได้ระดับคุณภำพ 2
คะแนน 0 - 6
ได้ระดับคุณภำพ 1

 ปรับปรุง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

8 รายการ
24
รายการ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวชี้วัด 22 รายการ)
ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่
สถำนศึกษำ
กำหนดชัดเจน

1.เป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคลอง
กับบริบทของสถำนศึกษำ
ควำมต้องกำรของชุมชน
ทองถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยของ
รัฐบำลและต้นสังกัดทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

1.1) กำรกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ
ควำมต้องกำรของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2) กำรกำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ

คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีระบบบริหำร
จัดกำร
คุณภำพ
ของสถำน
ศึกษำ

1) กำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ โดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

2) กำรนำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยใช้ DLTV
1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV ที่กำหนดอย่ำงเป็น
ระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
1.3) กำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ DLTV ในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ใน
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
2.1) กำรดำเนินโครงกำร กิจกรรมตำม
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่กำหนด
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ
ดาเนินการ ข้อสังเกต

2
รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

3) กำรนิเทศภำยใน
ติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผล และมีกำร
นำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง
อย่ำงเป็นระบบ
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

3.1) กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV ตำมแผนที่กำหนด อย่ำงเป็น
ระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ
ดาเนินการ ข้อสังเกต

3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำมและประเมินผล ให้คำปรึกษำ
แนะนำ และช่วยเหลือเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3.3) กำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ

4) กำรบริหำร
อัตรำกำลัง และ
ทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ 4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำง
โดยกำรมีส่วนร่วมของ เรียนของสถำนศึกษำ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ
หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และ
กรณีไม่มีครูในชั้นเรียน
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

1) กำรพัฒนำหลักสูตร
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำน และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย

10
รายการ

1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำม
สอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถชี ีวิตจริง

คะแนนที่ได้

2
รายการ
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4
พัฒนำครู และ
บุคลำกร
ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

1) กำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำครู
บุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ และกำร
จัดให้มีชุมชนกำร
เรียนรู

1.1) กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
1.2) กำรพัฒนำครูด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
1.3) กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรูทำง
วิชำชีพในกำรพัฒนำผู้เรียน และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV
3
รายการ

คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ

1) กำรจัด
สภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพ ภำยใน และ
ภำยนอกที่เอื้อต่อกำร
จัดกำร เรียนรู และมี
ควำมปลอดภัย

1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำม
เหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพื้นที่
เหมำะสมกับจำนวนนักเรียน และกำรใช้
ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน
1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV
ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน
1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคม
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรูและมีควำม
ปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำ
3
รายการ

คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๖
จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำร
เรียนรู้

1) กำรจัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ
ดาเนินการ ข้อสังเกต

1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ
1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ

คะแนนที่ได้
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

2
รายการ
22
รายการ

39
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ
คะแนน 16 - 22 ได้ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง ดีมำก
คะแนน 11 - 15 ได้ระดับคุณภำพ 3 หมำยถึง ดี
คะแนน 6 - 10 ได้ระดับคุณภำพ 2 หมำยถึง พอใช้
คะแนน 0 - 5
ได้ระดับคุณภำพ 1 หมำยถึง ปรับปรุง

40
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด 16 รายการ)

ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

ตัวบ่งชี้ที่ 1 1) จัดกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ เรียนรู้ตำมมำตรฐำน
ผ่ำนกระบวนกำร กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
คิดและปฏิบัติ หลักสูตรสถำนศึกษำ
จริง และสำมำรถ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
นำไป
เรียนรู้โดยผ่ำน
ประยุกต์ใช้ใน กระบวนกำรคิดและ
กำรดำเนินชีวิต ปฏิบัติจริง

1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ
1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครู
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง
2) มีแผนกำรจัดกำร 2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถ
เรียนรู้ ที่สำมำรถนำไป นำไปจัดกิจกรรมได้จริง
จัดกิจกรรมได้จริง
3) มีรูปแบบกำรจัดกำร 3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะ
เรียนรู้ เฉพำะสำหรับผู้ที่มี สำหรับผู้ที่มีควำมจำเป็นและต้องกำร
ควำมจำเป็น และต้องกำร ควำมช่วยเหลือพิเศษ
ควำมช่วยเหลือพิเศษ
4) ผู้เรียนได้รับกำรฝึก 4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทักษะแสดงออก แสดง กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น
ควำมคิดเห็น สรุปองค์ สรุปองค์ควำมรู้ นำเสนอผลงำน และ
ควำมรู้ นำเสนอ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ผลงำน และสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้

1.กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำร
จัดกำรเรียนรู้

1.1) กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง
ตำมบริบทของสถำนศึกษำที่สอดคล้อง
กับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียน
ต้นทำง

5
รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3
มีกำรบริหำร
จัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก

1.กำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนเชิงบวก
เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

2
รายการ

1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัล ชมเชย
เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำม
ควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน
1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และ
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
1.4) กำรจัดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

คะแนนที่ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตรวจสอบและ
ประเมิน
ผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ
และนำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน

1.กำรตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ อย่ำง
เป็นระบบ

4
รายการ

1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ
1.3) กำรนำผลกำรวัด และประเมินผล
มำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

คะแนนที่ได้

3
รายการ
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ตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่

รายการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 5
มีกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้

1.กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์
และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้

ผลการประเมิน
ไม่ได้
บันทึก
ดาเนินการ ดาเนินการ
ข้อสังเกต

1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ปลำยทำงในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
1.2) กำรนำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้

คะแนนที่ได้
รวมคะแนน

2
รายการ
16
รายการ

คะแนนเฉลี่ย
62
รายการ

รวม 3 มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ดีมำก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน 13 - 16 ได้ระดับคุณภำพ 4 หมำยถึง ดีมำก
คะแนน 9 - 12 ได้ระดับคุณภำพ 3 หมำยถึง ดี
คะแนน 5 - 8
ได้ระดับคุณภำพ 2 หมำยถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4
ได้ระดับคุณภำพ 1 หมำยถึง ปรับปรุง
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แบบสรุปผลการประเมินเชิงประจักษ์
เพื่อประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)
โรงเรียน.................................................. ตำบล...................................อำเภอ............................................จังหวัด
...................................... สังกัด........................................................................................................
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
มาตรฐานที่
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
1
20
2
40
3
40
ภาพรวม
100
* คณะกรรมกำรสำมำรถกำหนดค่ำคะแนนได้ตำมสัดส่วน
สรุปผลการประเมิน วันที่..................เดือน....................................................พ.ศ. ...............................
 คะแนน 80 - 100 ระดับดีมำก
 คะแนน 70 - 79 ระดับดี
 คะแนน 60 - 69 ระดับพอใช้
 คะแนนต่ำกว่ำ 50 - 100 ระดับปรับปรุง
(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร
(.......................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................
วัน ................. เดือน...................................พ.ศ. ...............................
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมกำร
(........................................................)
ตำแหน่ง................................................................

(ลงชื่อ)....................................................กรรมกำร
(...................................................)
ตำแหน่ง..............................................................

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมกำร
(........................................................)
ตำแหน่ง................................................................

(ลงชื่อ)....................................................กรรมกำร
(...................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
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กรอบการนาเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
********************
ชื่อผลงำน
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ- สกุล ผู้เสนอผลงำน.......................................................ตำแหน่ง....................................................................
โรงเรียน....................................................................สพป/สพม............................................................................
โทรศัพท์...................................................... โทรสำร.......................................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................. E-mail…………………………………………………….............................
(รำยละเอียดกำรนำเสนอผลงำน เอกสำรที่จัดส่งไม่เกิน 50 หน้ำ)
1. ควำมสำคัญ / ควำมเป็นมำ (ระบุเหตุผล ควำมจำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิดหลักกำร
สำคัญในกำรออกแบบ ผลงำนหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดประสงค์และเป้ำหมำย ของกำรดำเนินงำน (ระบุจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรจำเป็น)
................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................
3. กระบวนกำรปฏิบัติงำน หรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรในกำรวำงแผน
กำรปฏิบัติงำน กำรนำสื่อ เครื่องมือไปใช้ และกำรพัฒนำผลงำน (สื่อ กระบวนกำร วิธีกำรปฏิ บัติ โดยมีขั้นตอน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..................................
4. ผลกำรด ำเนิ น กำร/ผลสั ม ฤทธิ์/ประโยชน์ ที่ ได้ รับ (ระบุ ผ ลส ำเร็จ ของกำรด ำเนิ น งำนที่ เกิ ด จำก
กำรน ำไปใช้ คุณ ค่ำของผลงำน/นวัตกรรมที่ส่ งผลต่อกำรพั ฒ นำผู้ เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ จำกผลงำน/
นวัตกรรม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ปัจจัยควำมสำเร็จ (ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กรและ วิธีกำรปฏิบัติที่ช่ว ยให้งำนประสบผลสำเร็จ
ตำมจุดประสงค์ กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน/นวัตกรรม)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
ที่เป็นแนวทำงในกำรนำผลงำนไปใช้/พัฒนำต่อ หรือดำเนินกำรให้ประสบควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้นต่อไป)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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-27. กำรเผยแพร่ / กำรได้ รั บ กำรยอมรั บ /รำงวั ล ที่ ได้ รั บ (ระบุ ข้ อ มู ล ที่ ท ำให้ เห็ น ร่ อ งรอยหลั ก ฐำน
กำรเผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมและกำรยกย่องชมเชย)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ภำคผนวก (แผนงำน/โครงกำร. คำสั่ง, กำหนดกำร/ภำพถ่ำยพร้อมคำบรรยำยใต้ภำพ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

----------------------หมายเหตุ กำรจัดทำเอกสำร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 point ควำมยำวไม่เกิน 50 หน้ำ
จำนวนเอกสำรที่ส่งเท่ำกับจำนวนกรรมกำร (ขึ้นอยู่แต่ละระดับภูมิภำค)

46
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินนิทรรศการ ระดับเขตตรวจราชการ
รายการ
1. รูปแบบเนื้อหำเหมำะสม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
2. กำรออกแบบสวยงำมน่ำสนใจ
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรนำเสนอ
4. กำรตอบคำถำม อธิบำยชัดเจน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
5
5
5
20

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เขตตรวจราชการสามารถกาหนดค่าคะแนนในการประเมินนิทรรศการตามสัดส่วนได้

------------------------

