


ค ำน ำ 
  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล ประกอบด้วยหน่วยงำนในระดับภูมิภำค ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ระดับภูมิภำค จ ำนวน 18 ศูนย์ เพ่ือเป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ทั้งระบบ (DLTV) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและ 
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรทุกมิต ิ 
 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนและ
ขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงก ำหนดให้มีกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจ ำปี 
พ.ศ.2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับภูมิภำค (18 Cluster) และได้จัดท ำคู่มือกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประกวดผลงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค (Cluster) 
และระดับส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ขอขอบคุณ คณะท ำงำนทุกท่ำน ที่มีส่วนช่วยจัดท ำคู่มือกำรประกวดโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลได้เป็นอย่ำงด ี
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ส่วนที่ 1 
การประกวดโรงเรียนที่มวีิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices)  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning)  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning Information  Technology : DLIT) ซึ่งกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูในโรงเรียนขนำดเล็ก ครูสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ในทุกสำระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนและครูได้เข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครู  
มีเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  กำรน ำเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning) มำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีกำรจัดสภำพสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนของครูอย่ำงครบถ้วนทั้งกระบวนกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ จำกกำรลงมือปฏิบัติ เนื้อหำตลอดจนสื่อและ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดเรียนกำรสอนอันจะเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำลดช่องว่ำงและเพ่ิม
โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้กับประชำชนไทยทุกคน   

เพ่ือเป็นกำรยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลส ำเร็จ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงและเป็นเครือข่ำย
ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ อย่ำงยั่งยืนได้  
จึงก ำหนดให้มีกำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลส ำเร็จ โดยใช้คู่มือกำรประกวดโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำประกวดผลงำน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกย่องและประกำศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลส ำเร็จ 
2. เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่โรงเรียนที่ปฏิบัติงำนได้ประสบผลส ำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ 

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
3. เพ่ือเป็นต้นแบบกำรพัฒนำโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 

Learning Television : DLTV) ให้เป็นโรงเรียนที่มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
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3. องค์ประกอบในการประกวด   
องค์ประกอบกำรประกวดโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  

(Distance Learning Television : DLTV) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
3.1 ระดับเขตพื้นที่การศกึษา   

องค์ประกอบการพิจารณา ตัวบ่งชี้   ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน               2 ตัวบ่งชี ้ 10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   6 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

5 ตัวบ่งชี ้ 8 ตัวชี้วัด 16 รำยกำร 

3.2 ผลงานระดับเขตตรวจราชการ (18  ภูมิภาค ) (Cluster) 
องค์ประกอบการพิจารณา ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน               2 ตัวบ่งชี ้ 10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   6 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

5 ตัวบ่งชี ้ 8 ตัวชี้วัด 16 รำยกำร 
 

  3.3 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  3.3.1 รำยงำน และประกำศผลกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค)   
  3.3.2 จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัด

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำกแต่ละเขตตรวจ
รำชกำร (Cluster) ในงำน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

4. ประเภทรางวัล 
 พิจำรณำกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)  

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล (DLTV) ดังนี้ 
4.1 รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  (Distance Learning 

Television : DLTV) รำงวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับเขตตรวจรำชกำร ส่วนรำงวัลอ่ืน ๆ ได้รับเกียรติบัตร 
 รำงวัลชนะเลิศ   จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลชมเชย             ตำมจ ำนวนโรงเรียนที่ส่งเข้ำรับกำรประกวด 
4.2 รางวัลระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster) แบ่งเป็นแต่ละเขตตรวจรำชกำร ดังนี้ 
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  (Distance Learning 

Television : DLTV) รำงวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในงำน EDUCA 
2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี ส่วนรำงวัลอื่น ๆ ได้รับเกียรติบัตร 
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 รำงวัลชนะเลิศ   จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน  1 รำงวัล  
 รำงวัลชมเชย   ตำมจ ำนวนโรงเรียนที่ส่งเข้ำรับกำรประกวดจำกเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
4.3 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practices) โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ดังนี้ 

  4.3.1 ประกำศผลกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) (Cluster) 
       4.3.2 จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่ชนะเลิศจำกแต่ละเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) (Cluster) ในงำน 
EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ และกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 

5. ขั้นตอนการประกวด 

แผนภูมิการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับสถานศึกษา  แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประกวดต่อส านักงานเขต 
     พื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับเขตตรวจราชการ  
(18 ภูมิภาค) 

ระดับส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ประกวดโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 เสนอผลการประกวดพร้อมเอกสาร ให้ศูนย์ประสานงาน 
     และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดบัภูมภิาค 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ระดับเขตตรวจราชการ   
     โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ประกวดโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 เสนอผลการประกวดพร้อมเอกสาร ให้ส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 ประกาศผลการประกวด 
 มอบรางวัล ประกาศเกียรติคณุ ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 น าผลงานแสดงในงาน EDUCA 2019 ที่เมืองทองธานี  
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6. บทบาทและภารกิจในการด าเนินการประกวด 
6.1 ระดับสถานศึกษา 
สถำนศึกษำแจ้งควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยส่งใบสมัครตำมแบบ DLTV OBEC 1 ที่ก ำหนดในภำคผนวก พร้อมเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบกำรน ำเสนอผลงำน และเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน 

6.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. แจ้งประกำศ เรื่อง กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ไปยังสถำนศึกษำในสังกัด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ประชุมคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ด ำเนินกำรประกวดเพ่ือให้ได้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์ และกำรตรวจสอบเอกสำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. ส่งผลกำรประกวดตำมแบบ DLTV OBEC 2 ในภำคผนวก พร้อมเอกสำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรน ำเสนอผลงำน  ของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 1 โรงเรียน ให้ศูนย์ประสำนงำนและสนับสนุนกำรศึกษำทำงไกล ระดับภูมิภำค 

 6.3 ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) 
1. ศูนย์ประสำนงำนและสนับสนุนกำรศึกษำทำงไกล ระดับภูมิภำค แจ้งก ำหนดกำรประกวด

โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ไปยัง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในสังกัด 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตตรวจรำชกำร   
3. ประชุมคณะกรรมกำรประกวดระดับเขตตรวจรำชกำร 
4. ด ำเนินกำรประกวดเพ่ือให้ได้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยกำรประเมินจำกกำรจัดนิทรรศกำร กำรน ำเสนอ
ผลงำน และกำรตรวจสอบเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

5. ส่งผลกำรประกวดตำมแบบ DLTV OBEC 3 ในภำคผนวก พร้อมเอกสำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรน ำเสนอผลงำน ของโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจรำชกำรให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 6.4 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ประกำศผลกำรประกวด ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. มอบรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. แจ้งโรงเรียนที่ได้กำรคัดเลือก น ำผลงำนแสดงในงำน EDUCA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำ 

และกำรประชุถม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี 
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7. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 7.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีองค์ประกอบคณะกรรมกำรแต่ละชุด ไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     เป็นประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                เป็นกรรมกำร 
3. ศึกษำนิเทศก์ หรือนักวิชำกำรศึกษำ          เป็นกรรมกำร 

            4. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล      เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7.2 ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเขตตรวจรำชกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรประกวดไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
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ส่วนที่ 2 
เกณฑ์การประกวดโรงเรียนที่มีวิธปีฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 
 กำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และเป็นกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติ 
ที่ยั่งยืนต่อไป 
1. หลักการประเมินและประกวด 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพ่ือประกวดโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)มีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
 1.1 เป็นกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 1.2 เป็นกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ และปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมิน
มำแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 1.3 เป็นกำรประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)  ในกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับเขตตรวจรำชกำร (ภูมิภำค) 
 1.4 เป็นกำรประเมินผลจำกกำรด ำเนินกำรครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น ครบทุกห้อง ครบทุกคน 
2. ขอบข่ายการประเมิน และการประกวดโรงเรียน 
 ในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  เพ่ือประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ได้ก ำหนดระดับกำรประเมินเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย  
 2.1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (225 เขต) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 
ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์และกำรตรวจสอบ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  2.2 ระดับเขตตรวจรำชกำร (18 ภูมิภำค) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 
ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยกำรประเมินเชิงประจักษ์และกำรตรวจสอบเอกสำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน   
  2.3 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (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  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
    5 ตัวบ่งชี้     8 ตัวชี้วัด  16 รำยกำรพิจำรณำ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชี้วัด  24 รายการพิจารณา ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  รายการพิจารณา 
    1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
    1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน  
   1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
   1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
    ตัวชี้วัด 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
   รายการพิจารณา 
    2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
    2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
    2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
    2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
   ตัวช้ีวัด 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
   รายการพิจารณา 
      3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้ 
    3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม 
   ตัวช้ีวัด 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
   รายการพิจารณา 
    4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และสังคม 

    4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ DLTV ในกำรเรียนรู้ได ้  
   ตัวช้ีวัด 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   รายการพิจารณา 
    5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
   ตัวช้ีวัด 6 ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
   รายการพิจารณา 
     6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ 
    6.2) ทักษะพ้ืนฐำนด้ำนงำนอำชีพ 
    6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัด 1 คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
   รายการพิจารณา 
    1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม และจิตส ำนึก ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดโดยไมขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นและเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของโรงเรียนต้นทำง 
   ตัวช้ีวัด 2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   รายการพิจารณา 
    2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น  
    2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  
    2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
   ตัวช้ีวัด 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
   รายการพิจารณา 
   3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำยในด้ำน เพศ วัย 
เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม และประเพณี 
  ตัวช้ีวัด 4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม   
   รายการพิจารณา  
    4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย  
    4.2) จิตสังคม  
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัดดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน       
 ตัวช้ีวัด 1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำควำมต้องกำร
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัดทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
  รายการพิจารณา 
     1.1) กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    1.2) กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ตัวชี้วัด 1 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   
 รายการพิจารณา 
            1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV 
            1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   1.3) กำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
DLTV ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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  ตัวชี้วัด 2 กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 
  รายการพิจารณา 
   2.1) กำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมตำม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนด 
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  ตัวชี้วัด 3 กำรนิเทศภำยใน  ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีกำรน ำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
 รายการพิจารณา 
  3.1) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
DLTV ตำมแผนที่ก ำหนด อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
    3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV  
     3.3) กำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัด 4 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ โดยกำร 
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  รายการพิจารณา 
     4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  
     4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำงเรียนของสถำนศึกษำ 
     4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือช่วยเหลือ หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV  มีปัญหำ และกรณีไม่มีครูในชั้นเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
   ตัวชี้วัด 1 กำรพัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
   รายการพิจารณา 
     1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
     1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV 
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง     
ตัวบ่งช้ีที่ 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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ตัวบ่งช้ีที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยใน และภำยนอกท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู 
และมีควำมปลอดภัย   
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำมเหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพ้ืนที่เหมำะสม
กับจ ำนวนนักเรียน และกำรใช้ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน 
    1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน 
    1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคมเอ้ือต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรูและมีควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ   
ตัวบ่งช้ีที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   ตัวชี้ วัด 1 กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
    1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ  
     
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ตัวบ่งชี้  8 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
   ตัวช้ีวัด 1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
        รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
   ตัวช้ีวัด 2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
   รายการพิจารณา 
    2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
   ตัวชี้วัด 3 มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
   รายการพิจารณา 
    3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
   ตัวช้ีวัด 4 ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้  
   รายการพิจารณา 
   4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ 
น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ ำวันได้   
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  รายการพิจารณา 
   1.1) กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบท
ของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นทำง  
    1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
   ตัวชี้วัด 1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัล ชมเชย เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 
    1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน 
    1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
    1.4) กำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เพ่ิมเติม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัด 1 กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงเป็นระบบ 
  รายการพิจารณา 
    1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ  
    1.3) กำรน ำผลกำรวัด และประเมินผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่  5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัด 1 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรน ำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุง 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 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด  
16 รำยกำร 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวช้ีวัด  24  รายการพิจารณา ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
   ตัวช้ีวัด 1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
    1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน  
   1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
   1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
    ตัวชี้วัด 2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดวิเครำะห์ อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
   รายการพิจารณา 
    2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
    2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
    2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
    2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
   ตัวช้ีวัด 3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
   รายการพิจารณา 
      3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้ 
    3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม 
   ตัวช้ีวัด 4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
   รายการพิจารณา 
    4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และสังคม 
    4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ DLTV ในกำรเรียนรู้ได ้  
   ตัวช้ีวัด 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   รายการพิจารณา 
     5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ตัวช้ีวัด 6 ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
  รายการพิจารณา 
     6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ 
    6.2) ทักษะพ้ืนฐำนด้ำนงำนอำชีพ 
    6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ตัวชี้วัด 1 คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
   รายการพิจารณา 
    1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม และจิตส ำนึก ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดโดยไมขัดกับกฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นและเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของโรงเรียนต้นทำง 
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   ตัวช้ีวัด 2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   รายการพิจารณา 
    2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น  
    2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  
    2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
   ตัวช้ีวัด 3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
   รายการพิจารณา 
    3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำยในด้ำน เพศ วัย 
เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม และประเพณี 
  ตัวช้ีวัด 4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม   
   รายการพิจารณา  
    4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย  
    4.2) จิตสังคม  
 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ตัวบ่งชี้  8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน       
 ตัวชี้วัด 1 เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำควำมต้องกำร
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัดทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    1.2) กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลองกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   
  รายการพิจารณา 
    1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ DLTV 
    1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
    1.3) กำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
DLTV ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   ตัวชี้วัด 2 กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 
   รายการพิจารณา 
    2.1) กำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
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   ตัวชี้วัด 3 กำรนิเทศภำยใน  ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีกำรน ำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
   รายการพิจารณา 
    3.1) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV 
ตำมแผนที่ก ำหนด อย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
    3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV  
    3.3) กำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 4 กำรบริหำรอัตรำก ำลัง และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 
  รายการพิจารณา 
    4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  
    4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำงเรียนของสถำนศึกษำ 
    4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพ่ือช่วยเหลือ หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนโดยใช้ DLTV  มีปัญหำ และกรณีไม่มีครูในชั้นเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
   ตัวชี้วัด 1  กำรพัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
    1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ 
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง     
 ตัวบ่งช้ีที่ 4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ     
  ตัวชี้วัด 1 กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และ 
กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู   
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
    1.2) กำรพัฒนำครูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้งำนอุปกรณ์ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV 
    1.3) กำรจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพในกำรพัฒนำผู้เรียน และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ภำยใน และภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู 
และมีควำมปลอดภัย   
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำมเหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพ้ืนที่
เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน และกำรใช้ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน 
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    1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน 
    1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคมเอ้ือต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรูและมีควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ     
ตัวบ่งช้ีที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่ มี
ประสิทธิภำพ 
    1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ  
     
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด 16 รายการพิจารณา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
   ตัวช้ีวัด 1 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
  รายการพิจารณา 
    1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครูปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
   ตัวช้ีวัด 2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
   รายการพิจารณา 
    2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
   ตัวชี้วัด 3 มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
   รายการพิจารณา 
    3.1)  รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
   ตัวช้ีวัด 4 ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้  
   รายการพิจารณา 
    4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ  กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ 
น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้      
 ตัวบ่งช้ีที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบท
ของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นทำง  
    1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
   ตัวชี้วัด 1 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัลชมเชย เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 
    1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน 
    1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
    1.4) กำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัด 1 กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ  
    1.3) กำรน ำผลกำรวัด และประเมินผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัด 1 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   รายการพิจารณา 
    1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
    1.2) กำรน ำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุง 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 ตัวบ่งช้ี   ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน               2 ตัวบ่งชี้   10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   6 ตัวบ่งชี้   9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

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 ตัวบ่งช้ี   ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน               2 ตัวบ่งชี้   10 ตัวชี้วัด 24 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   6 ตัวบ่งชี้   9 ตัวชี้วัด 22 รำยกำร 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

5 ตัวบ่งชี้ 8 ตัวชี้วัด 16 รำยกำร 
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วิธีการให้คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้ 
องค์ประกอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 18 เขตตรวจราชการ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (2 ตัวบ่งช้ี 10 ตัวช้ีวัด 24 รายการ) 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 

1.ควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดค ำนวณ 

1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน     
1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน     
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ    

2.ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์คิดวิเครำะห์ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 

2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์     
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด  
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

   

2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น    

2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ    
3.ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้  
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้ 

   

3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิด 
จำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม    

4.ควำมสำมำรถในกำร 
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 
 

4.1) กำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และสังคม 

   

4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ 
DLTV ในกำรเรียนรู้ได้ 

   

5.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

   

6. ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน 
และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ 

6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ 
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ 
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำน
หรืองำนอำชีพ 

   

คะแนนที่ได้   
16 

รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1. คุณลักษณะ และ
ค่ำนิยมท่ีดี ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด   

1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎ
กติกำ มีค่ำนิยม และจิตส ำนึก ตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   

1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้น 
และเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของ
โรงเรียนต้นทำง 

   

2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย 

2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น     
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย     
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปัญญำไทย 

   

3. กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 

3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน       
บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย     
ในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

   

4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และจิตสังคม 

4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย     
4.2) จิตสังคม    

คะแนนที่ได้   
8 

รายการ 
 

รวมคะแนน 
  24 

รายการ 
 
 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                 

  ดีมำก          ดี         พอใช้         ปรับปรุง      
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

  คะแนน  19. - 24  ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถึง  ดีมำก  
  คะแนน  13 -  18 ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถึง  ดี 
  คะแนน    7 -  12 ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถึง  พอใช้  
  คะแนน    0 -   6 ได้ระดับคุณภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (6 ตัวบ่งชี้  9 ตัวชี้วัด  22  รายการ) 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  
มีเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่
สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 
 
 
 
 

1.เปำ้หมำย วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจสอดคลองกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน    
ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยของรฐับำลและ
ต้นสังกัดทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.1) กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ทองถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   

1.2) กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ 

   

คะแนนที่ได้   2 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2     
มีระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำ 

1) กำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำร
มีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำม
เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยใช้ DLTV 

   

1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ  
กำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV ที่ก ำหนดอย่ำง 
เป็นระบบ โดยกำรมีสว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

   

1.3) กำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนโดยใช้ DLTV ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV  
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

   

2) กำรน ำแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ โดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

2.1) กำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนด
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 

 3) กำรนิเทศภำยใน 
ติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผล และมีกำร
น ำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง 
อย่ำงเป็นระบบ  
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.1) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV ตำมแผนที่ก ำหนด อย่ำงเป็น
ระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

   

3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมและประเมินผล  ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV 
  

   

3.3) กำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

   

4) กำรบริหำร
อัตรำก ำลัง และ
ทรัพยำกรทำง 
กำรศึกษำ อย่ำงเป็น
ระบบ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 

4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ     

4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำง
เรียนของสถำนศึกษำ    

4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และ
กรณีไม่มีครูในชั้นเรียน 

   

คะแนนที่ได้   10 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ด ำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำร
ทีเ่น้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

1) กำรพัฒนำหลักสูตร 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำน และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำม
สอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง 
 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
โดยใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง 

   

คะแนนที่ได้   2 รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 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   3 รายการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  
จัดสภำพ 
แวดล้อมทำง
กำยภำพและ
สังคมที่เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

1) กำรจัดสภำพ 
แวดล้อมทำงกำยภำพ 
ภำยใน และภำยนอกที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำร เรียนรู 
และมีควำมปลอดภัย 

1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำม
เหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพ้ืนที่
เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน และกำรใช้
ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน 

   

1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV 
ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน 

   

1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคม
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรูและมี 
ควำมปลอดภัย เหมำะสมกับบริบท 
ของสถำนศึกษำ 

   

คะแนนที่ได้   3 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือ
สนับสนนุกำร
บริหำรจดักำร
และกำรจัด 
กำรเรียนรู ้

1) กำรจัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
ตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ 

1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

   
1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ 

คะแนนที่ได้   2 รายการ 
 รวมคะแนน   22 รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    
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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 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5 ตัวบ่งช้ี 8 ตัวช้ีวัด 16 รายการ) 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
จัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวน 
กำรคิดและ
ปฏิบัติจริง 
และสำมำรถ
น ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต 

1) จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรูโ้ดยผ่ำน
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง 

1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง 
ร่วมกับครูต้นทำงตำมแผน กำรจัดกำรเรยีนรู ้ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครู
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
     

   

2) มีแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ที่
สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

   

3) มีรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ เฉพำะ
ส ำหรับผู ้
ทีม่ีควำมจ ำเป็น และ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
พิเศษ 

3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่
มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 

   

4) ผู้เรียนได้รับกำร
ฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงควำมคิดเห็น 
สรุปองค์ควำมรู้ 
น ำเสนอผลงำน 
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ   
กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น    สรุปองค์
ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   

คะแนนที่ได้   5 รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2   
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู ้

1.กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.1) กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำงตำมบริบทของ
สถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
ต้นทำง  

   

1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ในกำรจัดกำรเรียนรู้  

   

คะแนนที่ได้   2 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3    
มีกำรบริหำร
จัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 

1.กำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้ผู้เรียน
รักที่จะเรียนรู้ 
สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข   

1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัลชมเชย  
เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำม
สนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน 

   

1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศกำร
เรียนรู ้ให้ผู้เรยีนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้รว่มกัน
อย่ำงมีควำมสุข 

   

1.4) กำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม 
  

   

คะแนนที่ได้   4 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ 
และน ำผล 
มำพัฒนำ
ผู้เรียน 

1.กำรตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
กำรจัด กำรเรียนรู้ 
อย่ำงเป็นระบบ 

1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพบริบทของ
สถำนศึกษำ 

   

1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ     

1.3) กำรน ำผลกำรวัดและประเมินผลมำใช้ใน
กำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

   

คะแนนที่ได้   3 รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5   
มีกำร
แลกเปลีย่น

1.กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และ

1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปลำยทำงใน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้     ทำงวิชำชีพ ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

เรียนรู้และให้
ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

1.2) กำรน ำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

   

คะแนนที่ได้   2 รายการ 
 

รวมคะแนน 
  16 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    

รวม 3 มาตรฐาน 
  62 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    

 
 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  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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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLTV OBEC 1 

ส่วนที ่1 
 

1. ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………….…………………………………........................................ 
หมู่ที่.....................ถนน................................................ต ำบล/แขวง..................................... ...................................... 
อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 
โทรศัพท์............................................................โทรสำร................................................... ......................................... 
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................................................................................  
 
2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา.......................................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ....................................... 
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ............................................................................................................ .................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ........................................ 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

 
 
ลงชื่อ............................................................หัวหน้ำสถำนศึกษำ 

                                     (.............................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................................................. 

                               วันที่............เดือน............................พ.ศ...................... 
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ส่วนที ่2 

 
แผนท่ีการเดินทางไปยังสถานศึกษา  
(เริ่มจากสถานทีส่ าคัญของอ าเภอ) 

                                                                       

N 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................... 

โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ประเภทโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 (Distance Learning Television : NEW DLTV)  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 

  
1. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………….…………………………………………………....…. 
หมู่ที่...............ถนน..........................................ต ำบล/แขวง................................................. ............ 
อ ำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................โทรศัพท์......................................... ................
โทรสำร....................................................E-Mail……………………………………………….....…………….…. 

2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา..............................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….…. 

3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ........................................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….…. 
 
                    ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน 
                                 (........................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
วัน/เดือน/ปี...............................................  
โทรศัพท์..................................................... 

 
หมายเหตุ  : ส่งมำที่ศูนย์ภูมิภำค พร้อมกับใบสมัครของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมแบบ DLTV OBEC 1 
 
 
 
 
 
 

DLTV OBEC 2 

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปีฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (Cluster)  
ภาค................................................ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
 

1. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………….…………………………………………………....…. 
หมู่ที่...............ถนน..........................................ต ำบล/แขวง................................................. ............ 
อ ำเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................โทรศัพท์.........................................................
โทรสำร....................................................E-Mail……………………………………………….....…………….…. 
 
2. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................... ....................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….…. 
 
3. ชื่อครูผู้รับผิดชอบ.............................................................................................. .......................... 
หมำยเลขโทรศัพท์........................................................E-Mail……………………………………………….…. 
 
                  ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน 
                         (........................................................)  

ต ำแหน่ง.....................................................  
วัน/เดือน/ปี................................................  
โทรศัพท์..................................................... 

 
หมายเหตุ : รำยงำนผลกำรประกวดมำที่ สพฐ. ของโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมแบบ DLTV OBEC 1 
  

NEW DLTV OBEC 3 

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปีฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(Distance Learning Television : DLTV) 
ระดับเขตตรวจราชการ (18 ภูมิภาค) (Cluster) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการประกวดโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance 
Learning Television : DLTV) 

 
ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน เขตตรวจราชการ สังกัด สพป/สพม ผลการประเมิน 

1    รำงวัลชนะเลิศ 
2    รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3    รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
4    รำงวัลชมเชย 
     
     
     

 
ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รำยงำน 

                                        (........................................................) 
             ต ำแหน่ง.....................................................  

               วัน/เดือน/ปี...................................................  
 

DLTV OBEC 4 

แบบรายงานผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธปีฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
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แบบประเมินเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
-------------------------------------------------------- 

ชื่อโรงเรียน ....................................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................. ................ 
ระดับกำรจัดกำรศึกษำ  ........................................................................................................................ .........    
      
ขนำดโรงเรียน      ขนำดเล็ก     ขนำดกลำง        ขนำดใหญ่    ขนำดใหญ่พิเศษ   
ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนครูและบุคลำกร   มีครูตำมเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด    มีครูครบชั้น  
                                            มีครูไม่ครบชั้น          มีครูเกินเกณฑ์                      
               มีครูสอนตรงวิชำเอก                  มีครูสำยสนับสนุนกำรสอน 
                                            อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................  
ค าชี้แจง 

1. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดองค์ประกอบมำตรฐำน ตัวบ่งชี้  ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินของ
รำยกำรต่ำง ๆ ในเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (NEW DLTV)  

2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  ประกอบด้วยองค์ประกอบ       
3 มำตรฐำน NEW DLTV ดังนี้มี       
   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  2 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวชีว้ัด  24 รำยกำร 
   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 ตัวบ่งชี้  9 ตัวชี้วัด  22 รำยกำร 
   มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 5 ตัวบ่งชี้  8 ตวัชี้วัด 
16  รำยกำร 
  3. ให้ผู้ประเมินพิจำรณำ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในแต่ละมำตรฐำน และ 
ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด แล้วให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ลงในช่องที่ก ำหนด  
  4. กำรให้ค่ำคะแนนผลกำรประเมิน  ด าเนินการ ให้ตอบ 1  ไม่ได้ด าเนินการ ให้ตอบ 0  

 5. แบบประเมินฉบับนี้  ส ำหรับให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ใช้ในกำร
ประเมินเชิงประจักษ์เพ่ือคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับเขตตรวจรำชกำร  
    
 

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

แบบประเมิน DLTV 
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วิธีการให้คะแนน ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  
องค์ประกอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 18 เขตตรวจราชการ (18 Cluster) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (2 ตัวบ่งช้ี  10 ตัวชี้วัด 24 รายการ) 

 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 

1.ควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดค ำนวณ 

1.1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน     
1.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียน     
1.3) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร    
1.4) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ    

2.ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์คิดวิเครำะห์ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 

2.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์     
2.2) ควำมสำมำรถในกำรคิด  
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 

   

2.3) ควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น    

2.4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ    
3.ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

3.1) กำรรวบรวม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้  
และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่ได้ 

   

3.2) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิด 
จำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเป็นทีม    

4.ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

 

4.1) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และ
สังคม 

   

4.2) กำรใช้ และดูแลรักษำอุปกรณ์ 
DLTV ในกำรเรียนรู้ได้    

5.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

5.1) ผลกำรเรียนในแต่ละกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

   

6. ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน 
และเจตคติที่ดีต่องำน
อำชีพ 

6.1) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ 
6.2) ทักษะพื้นฐำนด้ำนงำนอำชีพ 
6.3) เจตคติที่ดี พรอมที่จะศึกษำต่อในระดับ 
ชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 

   

คะแนนที่ได้   
16 

รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 
2 
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

1.คุณลักษณะ และ
ค่ำนิยมท่ีดี ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด   

1.1) คุณธรรมจริยธรรม เคำรพในกฎ
กติกำ มีค่ำนิยม และจิตส ำนึก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดโดยไมขัดกับ
กฎหมำย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   

1.2) ควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้น 
และเข้ำเรียนได้ตรงตำมตำรำงเวลำของ
โรงเรียนต้นทำง 

   

2.ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย 

2.1) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น     
2.2) ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย     
2.3) ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญำไทย 

   

3.กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน บนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 

3.1) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน       
บนควำมแตกต่ำง และหลำกหลำย     
ในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

   

4.สุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และจิตสังคม 

4.1) สุขภำวะทำงร่ำงกำย     
4.2) จิตสังคม    

คะแนนที่ได้   8 รายการ 
 

รวมคะแนน 
  24 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    

 
 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                 

  ดีมำก          ดี         พอใช้         ปรับปรุง      
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

  คะแนน  19. - 24  ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถึง  ดีมำก  
  คะแนน  13 -  18 ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถึง  ดี 
  คะแนน    7 -  12 ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถึง  พอใช้  
  คะแนน    0 -   6 ได้ระดับคุณภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 



36 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (6 ตัวบ่งชี้ 9 ตัวชี้วัด 22 รายการ) 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  
มีเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่
สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 
 
 
 
 

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

1.1) กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สอดคลองกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ทองถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยของรัฐบำล ต้นสังกัด และมูลนิธิ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมฯ ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   

1.2) กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ 

   

คะแนนที่ได้   
2 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2     
มีระบบบริหำร
จัดกำร
คุณภำพ 
ของสถำน 
ศึกษำ 

1) กำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง 
เป็นระบบ โดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

1.1) กำรสร้ำงควำมตระหนัก  
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน โดยใช้ DLTV 

   

1.2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV ที่ก ำหนดอย่ำงเป็น
ระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

   

1.3) กำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้ DLTV ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

   

2) กำรน ำแผนไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ  
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2.1) กำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมตำม 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนด
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 
3) กำรนิเทศภำยใน 
ติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผล และมีกำร
น ำข้อมูลมำปรับปรุง
พัฒนำงำนต่อเนื่อง 
อย่ำงเป็นระบบ  
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.1) กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV ตำมแผนที่ก ำหนด อย่ำงเป็น
ระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 

   

3.2) กำรให้ข้อมูลผลกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมและประเมินผล  ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV  
 

   

3.3) กำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

   

4) กำรบริหำร
อัตรำก ำลัง และ
ทรัพยำกรทำงกำร
ศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.1) กำรจัดครูเข้ำสอนสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ  
 

   

4.2) กำรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตำมตำรำง
เรียนของสถำนศึกษำ    

4.3) กำรระดมทรัพยำกร เพื่อช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขกรณีอุปกรณ์กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้ DLTV มีปัญหำ และ
กรณีไม่มีครูในชั้นเรียน 

   

คะแนนที่ได้   
10 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

1) กำรพัฒนำหลักสูตร 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำน และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

1.1) กำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำม
สอดคล้อง กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ใช้ DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สนับสนนุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช ้
DLTV เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และเชื่อมโยงวิถชีีวิตจริง 

   

คะแนนที่ได้   
2 

รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
พัฒนำครู และ
บุคลำกร 
ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 

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 

   

คะแนนที่ได้ 
  3 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  
จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

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

1.1) กำรจัดสภำพห้องเรียนให้มีควำม
เหมำะสม แข็งแรง เป็นระเบียบ มีพ้ืนที่
เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน และกำรใช้
ประโยชน์ตำมบริบทของโรงเรียน 

   

1.2) กำรจัดอุปกรณ์ และระบบ DLTV 
ให้มีควำมเหมำะสมได้มำตรฐำน    

1.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพภำยนอกห้องเรียน และสังคม
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรูและมีควำม
ปลอดภัย เหมำะสมกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 

   

คะแนนที่ได้   
3 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ 
จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร 
และกำรจัดกำร
เรียนรู ้

1) กำรจัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ 

1.1) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

   1.2) กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้ DLTV ที่มีประสิทธิภำพ 

คะแนนที่ได้   
2 

รายการ 
 

รวมคะแนน 
  22 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    



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 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5 ตัวบ่งชี้  8 ตัวชี้วัด 16 รายการ) 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
     ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
จัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติ
จริง และสำมำรถ
น ำไป 
ประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต 

1) จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่ำน
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง 
 

1.1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ของครู
ปลำยทำง ร่วมกับครูต้นทำงที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง    

   

2) มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

2.1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถ
น ำไปจัดกิจกรรมได้จริง    

3) มีรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ เฉพำะส ำหรับผู้ที่มี
ควำมจ ำเป็น และต้องกำร
ควำมช่วยเหลือพิเศษ 

3.1) รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำร
ควำมช่วยเหลือพิเศษ 

   

4) ผู้เรียนได้รับกำรฝึก
ทักษะแสดงออก แสดง
ควำมคิดเห็น สรุปองค์
ควำมรู้ น ำเสนอ
ผลงำน และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

4.1) กำรฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ   
กำรแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น    
สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำน และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    

คะแนนที่ได้   
5 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   
ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ 

1.กำรใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1.1) กำรใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูปลำยทำง
ตำมบริบทของสถำนศึกษำท่ีสอดคล้อง
กับกำรจัดกำรเรียนรู้ ของโรงเรียน     
ต้นทำง  
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
     ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

1.2) กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนรู้     

คะแนนที่ได้   
2 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3    
มีกำรบริหำร
จัดกำรชั้น
เรียนเชิงบวก 

1.กำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้ผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
  

1.1) กำรเสริมแรง ให้รำงวัล ชมเชย 
เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 

   

1.2) กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำม
ควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน 
 

   

1.3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และ
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

   

1.4) กำรจัดพ้ืนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงผลงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เพิ่มเติม   

   

คะแนนที่ได้   
4 

รายการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
ตรวจสอบและ
ประเมิน
ผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ 
และน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

1.กำรตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ อย่ำง
เป็นระบบ 

1.1) กำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม
กับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
 

   

1.2) กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้ที่เก่ียวข้องในรูปแบบต่ำง ๆ  
 

   

1.3) กำรน ำผลกำรวัด และประเมินผล
มำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
 

   

คะแนนที่ได้   
3 

รายการ 
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ตัวบ่งชี้ ตัวช้ีวัดที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ด าเนินการ 
     ไม่ได้

ด าเนินการ 
บันทึก 
ข้อสังเกต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  
มีกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1.กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

1.1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ปลำยทำงในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้     
ทำงวิชำชีพ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 

   

1.2) กำรน ำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

   

คะแนนที่ได้   
2 

รายการ 
 

รวมคะแนน 
  16 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    

รวม 3 มาตรฐาน 
  62 

รายการ 
 คะแนนเฉลี่ย    

 
 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  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.................................................. ต ำบล...................................อ ำเภอ............................................จังหวัด
...................................... สังกัด................................................................................ ........................ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

มาตรฐานที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
1 20    
2 40    
3 40    

ภาพรวม 100    
* คณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดค่ำคะแนนได้ตำมสัดส่วน 
   สรุปผลการประเมิน  วันที่..................เดือน....................................................พ.ศ. ...............................  
    คะแนน 80 - 100     ระดับดีมำก 
    คะแนน 70 - 79     ระดับดี 
    คะแนน 60 - 69     ระดับพอใช้ 
    คะแนนต่ ำกว่ำ 50 - 100 ระดับปรับปรุง 
 

(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
                                   (.......................................................) 
                        ต ำแหน่ง..................................................................... 
                        วัน ................. เดือน...................................พ.ศ. ...............................  

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมกำร 
        (........................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................ 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมกำร 
        (...................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................................. 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมกำร 
        (........................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................ 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมกำร 
        (...................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................................. 
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กรอบการน าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

******************** 
ชื่อผลงำน
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อ- สกุล ผู้เสนอผลงำน.......................................................ต ำแหน่ง................................................... ................. 
โรงเรียน....................................................................สพป/สพม.............................. .............................................. 
โทรศัพท์......................................................     โทรสำร.................................................... ................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................     E-mail……………………………………………………............................. 

 
(รำยละเอียดกำรน ำเสนอผลงำน  เอกสำรที่จัดส่งไม่เกิน 50 หน้ำ) 
1.  ควำมส ำคัญ / ควำมเป็นมำ (ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิดหลักกำร

ส ำคัญในกำรออกแบบ ผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 

2.  จุดประสงค์และเป้ำหมำย ของกำรด ำเนินงำน (ระบุจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็น) 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... .............................................................................. .......... 

3.  กระบวนกำรปฏิบัติงำน หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรในกำรวำงแผน 
กำรปฏิบัติงำน กำรน ำสื่อ เครื่องมือไปใช้ และกำรพัฒนำผลงำน (สื่อ กระบวนกำร วิธีกำรปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................ .................................. 

4.  ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำก  
กำรน ำไปใช้ คุณค่ำของผลงำน/นวัตกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจำกผลงำน/
นวัตกรรม) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

5.  ปัจจัยควำมส ำเร็จ (ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กรและ วิธีกำรปฏิบัติที่ช่วยให้งำนประสบผลส ำเร็จ
ตำมจุดประสงค์ กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน/นวัตกรรม) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง    
ที่เป็นแนวทำงในกำรน ำผลงำนไปใช้/พัฒนำต่อ หรือด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งข้ึนต่อไป) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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-2- 
 

7.  กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ ได้รับ (ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำน  
กำรเผยแพร่ผลงำน/นวัตกรรมและกำรยกย่องชมเชย) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

8. ภำคผนวก (แผนงำน/โครงกำร. ค ำสั่ง, ก ำหนดกำร/ภำพถ่ำยพร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................... .......... 

 

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

หมายเหตุ กำรจัดท ำเอกสำร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 point ควำมยำวไม่เกิน 50 หนำ้ 
             จ ำนวนเอกสำรที่ส่งเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร  (ขึ้นอยู่แต่ละระดับภูมิภำค) 
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินนิทรรศการ ระดับเขตตรวจราชการ 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1. รูปแบบเนื้อหำเหมำะสม ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 5   
2. กำรออกแบบสวยงำมน่ำสนใจ 5   
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรน ำเสนอ 5   
4. กำรตอบค ำถำม  อธิบำยชัดเจน 5   

รวมคะแนน 20   
 

หมายเหตุ : เขตตรวจราชการสามารถก าหนดค่าคะแนนในการประเมินนิทรรศการตามสัดส่วนได้ 
 
 
 

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




