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      สวนที่ 2  

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  

 
         การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  มุงเนนการดําเนินงาน         

ในระดับสถานศึกษา โดยมีกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามมาตรฐานการสงเสริม        

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)   

          มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) หมายถึง  
ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ สําหรับการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม  (DLTV) ประกอบดวยมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม ระดับสถานศึกษา และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ระดับสถานศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกณฑคุณภาพสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในระดับสถานศึกษา มีจํานวน ๓ มาตรฐาน   
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ ในแตละมาตรฐาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังตอไปน้ี 
     มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน  ๔  ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 
พฤติกรรมสําคัญท่ีเกิดจากการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ตัวชี้วัดที่ 
2 ผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ตัวชี้วัดท่ี 3 ผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) 
            มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวช้ีวัด จํานวน  ๔  ตัวชี้วัด  ไดแก 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเตรียมการกอนการเรียนการสอน   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
ปลายทางอยางมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดท่ี 3 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู   ตัวชี้วัดที่ 4 การ
สอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน  
          มาตรฐานดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยตัวช้ีวัด จํานวน  ๖  ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วัดที่  

๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  ตัวชี้วัดที่  2  การจัดสภาพ

หองเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช 

ตัวชี้วัดท่ี  3  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

ตัวชี้วัดท่ี  4  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนใชการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม สูการปฏิบัติ  ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตัวชี้วัดที่ 6 การนิเทศภายใน   

       มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ระดับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง  ขอกําหนดเกณฑคุณภาพสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด  มีจํานวน ๑ มาตรฐาน  คือ มาตรฐานการสงเสริมการจัดการ



๗ 

 

เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน ๔ 

ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  1 การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ตัวช้ีวัดท่ี  2  การสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ตัวช้ีวัดท่ี  3  การดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  และตัวชี้วัดท่ี  4  สถานศึกษามีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา ทางไกลผานดาวเทียมผานเกณฑมาตรฐาน       

  
                 กรอบโครงสรางของมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  มีดังน้ี     

  

 
 

แผนภาพท่ี  ๑  กรอบโครงสรางของมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน 

                   โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)   

 

 

 



๘ 

 

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

ระดับสถานศึกษา 

 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

ตัวชี้ว ัดที่ 1  พฤติกรรมสําคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน 
               โดยใชการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม 

พรอมกับนักเรียนในโรงเรียนตนทาง  
2 . นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐มีความตรงตอเวลาในการเขาเรียนตามตาราง  
3 . นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ตั้งใจฟงและจดบันทึกความรู และเนื้อหาที่ไดจากการเรียนรูจากครู

โรงเรียนตนทาง 
4 . นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูสอดคลองกับเน้ือหาท่ีเรียน 
ระดับคุณภาพ 

นักเรียนมีพฤติกรรม จํานวน    4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
นักเรียนมีพฤติกรรม จํานวน    3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
นักเรียนมีพฤติกรรม จํานวน    2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
นักเรียนมีพฤติกรรม จํานวน    1  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 2  ผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  
ประเด็นการพิจารณา 
1 . คาเฉลี่ยผลการเรียนรูตามหลักสูตรของทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้นที่จัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เทากับหรือสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว 
2 . นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ดี” ข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80  
3 . นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห และเขียน ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80  
4 . นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับ “ดี” ข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80 
  

ระดับคุณภาพ 
มีผลการเรียนรู  จํานวน  4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
มีผลการเรียนรู  จํานวน  3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
มีผลการเรียนรู  จํานวน  2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
มีผลการเรียนรู  จํานวน  1  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 



๙ 

 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (ตอ) 

ตัวชี้ว ัดที่ 3  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
2 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ   

/ เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
3 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ   

/ เทากับ  หรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
4 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงระดับประเทศ   

/เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
  

ระดับคุณภาพ 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       4  ขอ อยูในระดับ  ดีมาก 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       3  ขอ อยูในระดับ  ดี  
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน    1 -2  ขอ อยูในระดับ  พอใช 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       0  ขอ อยูในระดับ  ควรปรับปรุง 
 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดานภาษาเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
2 . ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดานคํานวณเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
3 . ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดานเหตุผลเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 
  

ระดับคุณภาพ 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       3  ขอ อยูในระดับ  ดีมาก 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       2  ขอ อยูในระดับ  ดี  
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       1  ขอ อยูในระดับ  พอใช 
มีผลการทดสอบ  เปนไปตามประเด็นพิจารณา จํานวน       0  ขอ อยูในระดับ  ควรปรับปรุง 
 



๑๐ 
 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 1  การเตรียมการกอนการเรียนการสอน  
ประเด็นการพิจารณา 
1 . จัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสม เอื้อตอการเรียนการสอน 
2 . ตรวจสอบสัญญาณการแพรภาพการสอนของโรงเรียนตนทาง เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเรียน       

การสอนได 
3 . เตรียมสื่อ อุปกรณ ใบงาน และเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล ที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง 
4 . มีการทําความเขาใจใหกับนักเรียนในการเรียนรูกับ DLTV 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน  4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน  3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และกระตุนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลองกับโรงเรียน

ตนทาง 
2 . กระตุนใหนักเรียนจดบันทึกความรู หรือเนื้อหาท่ีไดจากการเรียนการสอนในแตละช่ัวโมง 
3 . รวมกับนักเรียนในการสรุปความรูหลังจบบทเรียน 
4 . มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนในชั่วโมงตอไป   
5 . ตรวจผลงาน และเสนอแนะใหนักเรียนปรับปรุงแกไข   
6 . บันทึกผลหลังสอน 
  

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     6  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     5  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  3 -4  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1 -2  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ)  
 

ตัวชี้วัดที่ 3  การว ัดผล และประเมินผลการเรียนรู 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน 
2 . มีการวัดผลปลายป 
3 . มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 
4 . มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผล เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติไดจํานวน     4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน     2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน     1  ขอ  อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

ตัวชี้วัดที่ 4  การสอนซอมเสริมเพื่อพ ัฒนาศักยภาพผูเรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . วิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
2 . สอนซอม นอกตารางออกอากาศเพื่อชวยเหลือนักเรียนท่ีไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
3 . สอนเสริม หรือใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4 . บันทึกผลการสอนซอมเสริม 
ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติไดจํานวน    4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน    3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน    2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน    1  ขอ  อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 
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ระดับสถานศึกษา 
 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่  1 การจัดหาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
              ผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีโทรทัศน จานดาวเทียม กลองรับสัญญาณและอุปกรณเชื่อมตอครบทุกหองเรียน   
2. โทรทัศนทุกเคร่ืองมีภาพคมชัด ระบบเสียงชัดเจน 
3. การจัดวางโทรทัศนอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน และนักเรียน      

ทุกคนสามารถไดยินเสียงจากโทรทัศนไดอยางชัดเจน 
4. อุปกรณสําหรับจัดวางโทรทัศนมีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     4 ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     3 ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน     2 ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน     1 ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

ตัวชี้วัดที่  2  การจัดสภาพหองเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดลอม 
               ภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
               โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ทุกระดับชั้นมีหองเรียนท่ีสะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย  
2. อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย 
3. มีพื้นท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 
4. มีภูมิทัศน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     4 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     3 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน     2 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน     1 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ตองปรับปรุง 

 
 

 



13 
 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (ตอ)  

ตัวชี้วัดที่  3  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
                โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีผูรับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณและระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมอยางชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณและระบบอยางสมํ่าเสมอ   
2. มีแนวทางการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู กรณีที่ไมสามารถรับชมการ

ถายทอดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมได  
3. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสงเสริมใหครูจัดทําหรือพัฒนาส่ือ เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมท่ีสอดคลองกับโรงเรียนตนทางอยาง
เหมาะสมกับบริบท  

4. มอบหมายครูเขาสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมไดอยางเหมาะสม และมีแนวปฏิบัติในการแกปญหา กรณีครูผูสอนหลักไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  

5. มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม  

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน  5    ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน  4    ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  3    ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1-2  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 
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มาตรฐานดานการบริหารจัดการ (ตอ)   

ตัวชี้วัดที่  4  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสูการปฏิบัติ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สรางความเขาใจ ความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รวมท้ังช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติและเปาหมายอยางชัดเจน  
2. สรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจแกครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
3. ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติโดยกําหนดเปนวิสัยทัศน หรือกลยุทธ เปาหมายอยาง

สอดคลองพรอมปฏิบัติไดจริง  
4. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
5. ประเมิน และรายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยางนอยปละ 1 คร้ัง   
6. นําขอมูลรายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไปใชในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน             
ในปตอไป 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     6  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     5  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  3-4  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1-2  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 
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มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (ตอ)  

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
          โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
2. มีการประเมินผลการนําความรูจากการพัฒนาของครูและบุคลากรไปใชในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4. มีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และรายงานเปนรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     4  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     3  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน     2  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน     1  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 
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มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (ตอ)  

ตัวชี้วัดที่ 6 การนิเทศภายใน 
ประเด็นการพิจารณา 
1. กําหนดแผนการนิเทศภายในที่สอดคลองกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม แบบมีสวนรวม  
2. กําหนดผูนิเทศ และผูรับการนิเทศใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 
3. ดําเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่กําหนดไว   
4. มีการบันทึกผลการนิเทศของผูรับการนิเทศเปนรายบุคล 
5. ผูรับการนิเทศนําผลการนิเทศไปใช เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานนิเทศภายใน เพ่ือนําไปใชในการวางแผน ปรับปรุง และ

พัฒนากระบวนการนิเทศในปตอไป  

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     6  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     5  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  3-4  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1-2  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

  เกณฑระดับคุณภาพ  

     มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับสถานศึกษา            

ใชเกณฑระดับคุณภาพ  ซึ่งจําแนกออกเปน สามระดับ ไดแก  เกณฑระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด  

เกณฑระดับคุณภาพ รายมาตรฐาน  และ  เกณฑระดับคุณภาพรวม  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

      เกณฑระดับคุณภาพรายตัวชี้ว ัด   หมายถึง  เกณฑบงชี้คุณภาพของตัวชี้วัดในมาตรฐานตาง ๆ  

มี 4 ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  ปรับปรุง  รายละเอียดของระดับคุณภาพตาง ๆ ปรากฏ

ในสวนทายของตัวชี้วัดตาง ๆ  แลวขางตน ในแตละระดับคุณภาพมีความหมายดังน้ี 

ระดับคุณภาพ ดีมาก มีคาคะแนน 4 
ระดับคุณภาพ ดี  มีคาคะแนน ๓ 
ระดับคุณภาพ พอใช มีคาคะแนน ๒ 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง มีคาคะแนน ๑ 
 

     เกณฑระดับคุณภาพรายมาตรฐาน หมายถึง  เกณฑบงชี้คุณภาพของแตละมาตรฐาน  มี 4 

ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  ปรับปรุง  ไดจากการนําคาคะแนนของตัวชี้วัดตางๆ ภายใน

มาตรฐาน มาหาคาเฉลี่ย โดยคาเฉล่ียคะแนนของแตละมาตรฐานมีความหมายดังน้ี 
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คาเฉลี่ยรวม 3.50 - 4.00 หมายถึง ดีมาก 
คาเฉลี่ยรวม 2.75 - 3.49 หมายถึง ดี 
คาเฉลี่ยรวม 2.00 - 2.74 หมายถึง พอใช 
คาเฉลี่ยรวม 1.00 - 1.99 หมายถึง ปรับปรุง 

     เกณฑระดับคุณภาพรวม หมายถึง  เกณฑบงช้ีคุณภาพของมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม  มี 4 ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  

ปรับปรุง  ไดจากการนําคาคะแนนของทุกมาตรฐาน มาหาคาเฉลี่ย โดยคาเฉลี่ยคะแนนของมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม มีความหมายดังน้ี 

คาเฉลี่ยรวม 3.50 - 4.00 หมายถึง ดีมาก 
คาเฉลี่ยรวม 2.75 - 3.49 หมายถึง ดี 
คาเฉลี่ยรวม 2.00 - 2.74 หมายถึง พอใช 
คาเฉลี่ยรวม 1.00 - 1.99 หมายถึง ปรับปรุง 

 


