
 



แนวทางการด าเนนิงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภายใต้ความร่วมมือของ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



                                     

ค าน า        
 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ที่ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

เอกสาร “แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้ได้มาตรฐาน”  ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวทางการด าเนินงาน 
ไดส้ร้างความรู้ ความเข้าใจ อีกท้ังได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่างถูกต้องและชัดเจน  รวมถึงใช้เป็นสื่อ
ในการประสานงานกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้เอกสารฉบับนี้ ได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี อันจะน ามาซึ่งการน า
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์       
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                                                        สารบัญ   
 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ   
ส่วนที่ ๑  บทน า ๑ 
             ความน า ๑ 

 วัตถุประสงค์ ๕ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน ๕ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๕ 

ส่วนที่ ๒  มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
            (DLTV) 

 

มาตรฐานระดับสถานศึกษา ๖ 
     มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ๘ 
     มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ๑๐ 
     มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ๑๒ 
มาตรฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๘ 

ส่วนที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)            
ให้ได้มาตรฐาน 

 
 

             แนวทางการด าเนินงาน ๒๑  
                             การด าเนินงานในระดับสถานศึกษา ๒๑ 
                             ยุทธศาสตร์ 4 5 6 ๒๔ 

        การด าเนินงานในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๙ 
ส่วนที่ ๔  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
            โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   

 
 

            การนิเทศภายใน  ๓๐ 
 การนิเทศภายใน ในสถานศึกษา ๓๐ 

            การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ๓๓ 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ๓๓ 
 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
    และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

3๗ 
การติดตามและประเมินผล ๔๒ 

 การติดตามและประเมินผล โดยศึกษาธิการจังหวัด ๔๒ 
ภาคผนวก  
           แบบประเมินในสถานศึกษา ๔๗ 
           แบบนิเทศในสถานศึกษา ๖๒ 
           แบบประเมินตนเอง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๑๖ 
คณะผู้จัดท า 1๒๐ 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  
ความน า 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชญาณทัศน์      
ในด้านการศึกษาและประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียม ในการใช้เพ่ือการศึกษาของไทย สามารถ
แก้ปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร 
และห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าวยังขาดแคลน
ครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียน และการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผล
ระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาในการไตร่ตรองความคิด 
และการกระท าอย่างมีเหตุผล และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เพ่ือที่จะมาเป็นก าลังหลักส าคัญในการ
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้มีความผาสุกสืบไปในเบื้องหน้า ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม1 

        “..ส่วนที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ก็เป็นโครงการ
ที่มาหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าถ้าประชาชนมีความรู้           
ก็หมายความว่าเด็กได้สามารถที่จะเรียนวิชาการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์            
ทั้งด้านภาษาได้ดี ก็สามารถที่จะด ารงชีวิตได้ ได้ดี ได้ดีมาก นอกจากนั้นโรงเรียน
ที่รายการของการศึกษาทางดาวเทียมนี้ ก็ได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีความรู้ทาง
จริยธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ่นกันว่า เยาวชนมักจะไม่ค่อยมีจริยธรรม ไม่ค่อยมี
ความดี เลยท าให้เกิดความเดือดร้อนทั่วประเทศ เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวข้องกับ   
ยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการรุนแรง ความรุนแรงต่างๆ ฉะนั้นการสอนของโครงการ
การศึกษาทางดาวเทียมนั้น ก็จะท าให้ราษฎรของประเทศชาติ มีคุณสมบัติ           
มีคุณภาพดีข้ึน...”  

การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ      
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา จะช่วยสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งปัญญา 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สร้างความเสมอภาคในการศึกษา 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ ทางช่องทีวี ได้ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ได้
ทุกช่วงเวลา และไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่อีกต่อไป หลักการจัดการเรียน  การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เป็นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนจากห้องเรียน ในโรงเรียนวังไกลกังวล 
หรือ “โรงเรียนต้นทาง” ส่งตรงไปยังห้องเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือ “โรงเรียนปลายทาง”  
โดยครูจากโรงเรียนต้นทางจัดการเรียนการสอนตามตาราง ในขณะที่โรงเรียนปลายทางจะมีการท า

                                           
1

 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานแก่        
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต . ในหลวงกับประชาชน: ๔๕ ปี สถานีวิทยุ 
อ.ส. พระราชวังดุสิต (๒๕๔๒), หน้า ๑๐๗๔.  



๒ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน มีการถ่ายทอดออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นประจ าทุกวัน    

ปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ 
ด าเนินงานเป็น  New DLTV  โดยแบ่งระบบการท างานออกเป็น ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ดังนี้ 

            New DLTV ในส่วนของต้นทาง  
            การด าเนินงาน New DLTV ในส่วนของต้นทาง มีสถานีโทรทัศน์และโรงเรียนวังไกลกังวล 
เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ ๔ ประการ  ดังนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงประการที่ ๑  การปรับผังรายการให้ New DLTV เป็นการจัดการศึกษา 
ทางไกล ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
              โดยช่อง DLTV 1 ถึง DLTV 12  จะมีการปรับผังรายการออกเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกคือ
ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีการศึกษา 2561 นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนชั้น ป.1 ถึง ม.6 
เปลี่ยนเป็น อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 และ ป.1 ถึง ม.3 โดยเฉพาะการถ่ายทอดการจัดการศึกษา
ปฐมวัยนั้น นอกจากจะถ่ายทอดไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก กว่า 15,000 แห่งแล้ว ยังมีการถ่ายทอดไป
ยังศูนย์ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้เด็กเล็กทั่ว
ประเทศมีพัฒนาการที่สมวัย ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) ซึ่งไม่ได้ออกอากาศ
ตามตารางสอนแล้วในปีการศึกษานี้ จะน าเทปการเรียนการสอนวิชาที่เป็นที่ต้องการมาออกอากาศ
ในช่วงบ่ายในช่อง DLTV 1 -3 ซึ่งออกอากาศระดับอนุบาลเพียงครึ่งวัน ส าหรับผังรายการห้วงที่ 2 
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นรายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
อาทิ รายการที่เกี่ยวกับสุขภาพ รายการให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รายการภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รายการความรู้ ปกิณกะต่าง ๆ 
ตลอดจนรายการแนะน าการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่สนใจทั่วไป 

      ส าหรับช่อง DLTV 13 เป็นการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
อาชีวศึกษา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ช่อง DLTV 14 ถ่ายทอดสัญญาณการจัด
การศึกษาทางไกลของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และช่อง DLTV 15 เป็นช่องส าหรับคุณครู
โดยเฉพาะ เพ่ือเผยแพร่เทคนิคการสอน สื่อการเรียน และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 การเปลี่ยนแปลงประการที่สอง คือ การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning โดยตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป ทางห้องเรียนต้นทางที่โรงเรียน
วังไกลกังวลจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ดังต่อไปนี้ 

    ระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 เพ่ือพัฒนาเด็กให ้
ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อ เพ่ือให้ครู
ปลายทางพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



๓ 
 

    ระดับประถมศึกษา มูลนิธิฯได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้น าสื่อ 60 พรรษา เฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย
ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. และ สสวท. ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายชั้นเรียน โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง 
ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวมได้ 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ในการปรับหลักสูตรการสอนและ 
แผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมทั้งเพ่ิมวิชาสาระเพ่ิมเติมที่เน้นความรู้และทักษะวิชาชีพ 
โดยโรงเรียนวังไกลกังวลจะเริ่มน ามาใช้จัดการเรียนการสอนออกอากาศในปีการศึกษา 2562 

การเปลี่ยนแปลงประการที่ 3  คือ การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากการออกอากาศ 
สด จากเป็นแบบบันทึกเทป  โดยมีการวางแผนการถ่ายท า การท า Story Board การซักซ้อมท า
ความเข้าใจระหว่างทีมช่างกล้องกับครูผู้สอน ท าให้ได้ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ มีสื่อที่ทันสมัยซึ่งฝ่ายสื่อ
การสอน ช่วยจัดหาและแนะน าการท าและใช้สื่อการสอนให้กับครูในห้องเรียนต้นทาง เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การถ่ายทอดออกอากาศไปยังห้องเรียนปลายทาง           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถตัดต่อแก้ไขเทปให้สมบูรณ์ ก่อนน าไปออกอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงประการที่  ๔  คือการปรับห้องเรียนที่ใช้ในการออกอากาศและ 
อุปกรณ์สถานีโทรทัศน์   โดยมูลนิธิฯได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ประจ าห้อง อาทิ 
การน าโทรทัศน์แบบ Smart TV มาใช้เพ่ือให้ครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้มาประกอบการสอนได้ง่าย
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมกล้องที่เป็น Robot อีกห้องละ 1 ตัว ท าให้สามารถเก็บรายละเอียดการ
ท างานของนักเรียนได้ทั่วห้อง โดยที่ไม่ต้องให้ช่างกล้องเดินไปถ่ายใกล้ ๆ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของ
นักเรียน นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังได้เปลี่ยนระบบการถ่ายท าและการออกอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆของ
สถานี จากระบบ SD มาเป็นระบบ HD ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ท าให้นักเรียนและครู
ปลายทาง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถรับชมรายการจากสถานีได้คมชัดมากยิ่งขึ้น 

      

     New DLTV ในส่วนของกลางทาง 
               การด าเนินงานของ New DLTV ในส่วนของกลางทาง หมายถึงการน าสัญญาณภาพและ
เสียงจากห้องเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวล ไปยังโรงเรียนปลายทาง ซึ่งเดิมผู้รับชมปลายทาง
สามารถรับชมได้ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 15 ช่อง ทาง website ของมูลนิธิฯ และทางมือ
ถือผ่าน Application on Mobile นั้น ในยุค New DLTV นี้ ผู้รับชมปลายทาง สามารถรับชมได้           
ทั้งสามช่องทางเช่นเดิม แต่มีการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้สัญญาณภาพและเสียงมีคุณภาพดีขึ้น และมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้รับชมปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จะช่วยให้โรงเรียน
ปลายทางที่ได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณไว้แล้วกว่า 16,000 โรงเรียน สามารถรับชมทางโทรทัศน์ผ่าน
ระบบดาวเทียมได้ทั้ง 15 ช่อง นอกจากนี้ ทั้งโรงเรียนปลายทางและประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย           
ยังสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาทางไกลและรับชมรายการของมูลนิธิฯได้ทาง Website ของมูลนิธิฯ 
ซึ่งนอกจากจะรับชมรายการได้เช่นเดียวกับระบบการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมแล้ว ยังสามารถสืบค้น
รายการย้อนหลังได้ตามต้องการ และสามารถ Download แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน สื่อการสอน 
ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องสนทนา (Web board) ที่ผู้รับชมปลายทางสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหา
การจัดเรียนการสอน ซึ่งทั้งครูต้นทางและครูปลายทางสามารถเข้ามาตอบปัญหาและแลกเปลี่ยน



๔ 
 

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนปลายทางหรือปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนตนเองให้ดียิ่งขึ้น และถือว่าเป็นการจัด
การศึกษาแบบ E-Learning อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ Website มูลนิธิฯ ยังเปิดช่องทางให้มีการ
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์การรับสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นปัญหาเล็กน้อย เจ้าหน้าที่
เทคนิคประจ าสถานีจะเป็นผู้ตอบปัญหาขั้นต้น แต่หากเป็นปัญหาที่ต้องมีช่างเทคนิคเข้าไปแก้ไข ก็
จะแจ้งปัญหาต่อไปยังศูนย์ DLTV ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
             นอกจากนั้น ในส่วนของการด าเนินงาน New DLTV ในส่วนของกลางทางนี้ มูลนิธิฯ ได้มี
การปรับปรุงพัฒนา Application on Mobile ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการเข้าถึงการศึกษาทางไกล ซึ่งครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปสามารถรับชมรายการของมูลนิธิ 
โดยมี Function หรือขีดความสามารถเช่นเดียวกันกับ Website ของมูลนิธิฯ 
 

             New DLTV ในส่วนของปลายทาง 
             การด าเนินงาน New DLTV ในส่วนของปลายทาง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับคุณครูที่โรงเรียนปลายทาง โดยการ upload รายการการจัดการเรียนการสอนของ
ทุกระดับชั้นทาง Website ของมูลนิธิฯ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันออกอากาศ เพ่ือให้ครูปลายทาง
สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน เตรียมใบงาน สื่อการเรียนรู้ และ
อุปกรณ์การเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นทางได้ล่วงหน้า 
            นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังจัดให้ครูทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล 
โดยการส่งเสริมให้ครูต้นทางและครูปลายทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางห้องสนทนา หรือ Web 
board บน Website ของมูลนิธิฯ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ PLC หรือ ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาครู ที่ส าคัญ DLTV 
ช่อง 15 เป็นช่องส าหรับครูโดยเฉพาะ มีรายการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการสอน การท าสื่อ การ
ประเมินผล การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อีกด้วย 

  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมป์ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เพ่ือให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
ประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร  ฝ่ายนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
ได้แก่   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมป์   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่าย ติดตาม 
ประเมินผล 

แนวทางการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ให้ได้มาตรฐาน ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง           
การด าเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และใช้เป็นสื่อ



๕ 
 

ในการประสานงานกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)             
   ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล             

ผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน 
   ๓. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
        ๑. ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
        ๒. ผู้เข้ารับการอบรม น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปใช้ในการด าเนินงานจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
        ๓. โรงเรียนปลายทางทุกโรง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม(DLTV) ได้ตามมาตรฐาน 
        ๔.  โรงเรียนปลายทางทุกโรง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
        ๕.  โรงเรียนปลายทางทุกโรง น าผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
         

ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. โรงเรียนปลายทางจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ได้มาตรฐาน 
        ๒. ได้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม น าไปใช้ในการวางแผนในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
     ๓. บุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน  



๖ 

 

      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) ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ระดับสถานศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกณฑคุณภาพสําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในระดับสถานศึกษา มีจํานวน ๓ มาตรฐาน   
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ ในแตละมาตรฐาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 
     มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน  ๔  ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 
พฤติกรรมสําคัญที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ตัวชี้วัดที่ 
2 ผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 
            มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน  ๔  ตัวชี้วัด  ไดแก 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเตรียมการกอนการเรียนการสอน   ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครู
ปลายทางอยางมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 3 การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู   ตัวชี้วัดที่ 4 การ
สอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน  
          มาตรฐานดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน  ๖  ตัวชี้วัด  ไดแก ตัวชี้วดัที ่ 

๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  ตัวชี้วัดที ่ 2  การจัดสภาพ

หองเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช 

ตัวชี้วัดที่  3  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

ตัวชี้วัดที่  4  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนใชการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม สูการปฏิบัติ  ตัวชี้วัดที่ 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 ตัวชี้วัดที่  1 การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ตัวชี้วัดที่  2  การสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ตัวชี้วัดที่  3  การดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  และตัวชี้วัดที่  4  สถานศึกษามีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา ทางไกลผานดาวเทียมผานเกณฑมาตรฐาน       

  
                 กรอบโครงสรางของมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  มีดังนี ้    

  

 
 

แผนภาพที่  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 ๘๐ต้ังใจฟงและจดบันทึกความรู และเนื้อหาท่ีไดจากการเรียนรูจากครู

โรงเรียนตนทาง 
4 . นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน 
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 ทุกชั้นท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เทากับหรือสูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 
2 . นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ “ดี” ข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80  
3 . นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห และเขียน ในระดับ “ดี” ข้ึนไป 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 หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
3 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ   

/ เทากับ  หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
4 . ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงระดับประเทศ   

/เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
  

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    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
2 . ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดานคํานวณเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
3 . ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดานเหตุผลเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
  

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 

ตัวชี้ว ัดที่ 1  การเตรียมการกอนการเรียนการสอน  
ประเด็นการพิจารณา 
1 . จัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนการสอน 
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 

 

 

ตัวชี้ว ัดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และกระตุนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับโรงเรียน

ตนทาง 
2 . กระตุนใหนักเรียนจดบันทึกความรู หรือเนื้อหาที่ไดจากการเรียนการสอนในแตละชั่วโมง 
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) 
 

ตัวชี้ว ัดที ่3  การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . มกีารวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน 
2 . มีการวัดผลปลายป 
3 . มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 
4 . มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผล เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ 

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

 

ตัวชี้ว ัดที ่4  การสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . วิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
2 . สอนซอม นอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
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 

ตัวชี้ว ัดที ่ 1 การจัดหาวสัดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
              ผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีโทรทัศน จานดาวเทียม กลองรับสัญญาณและอุปกรณเชื่อมตอครบทุกหองเรียน   
2. โทรทัศนทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบเสียงชัดเจน 
3. การจัดวางโทรทัศนอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน และนักเรียน      

ทุกคนสามารถไดยินเสียงจากโทรทัศนไดอยางชัดเจน 
4. อุปกรณสําหรับจัดวางโทรทัศนมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

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

 

ตัวชี้ว ัดที ่ 2  การจัดสภาพหองเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดลอม 
               ภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
               โดยใชการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ทุกระดับชั้นมีหองเรียนทีส่ะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย  
2. อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย 
3. มีพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 
4. มภีูมิทัศน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     4 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน     3 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน     2 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน     1 ขอ จัดคุณภาพอยูในระดับ   ตองปรับปรุง 
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มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 

ตัวชี้ว ัดที ่ 3  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
                โดยใชการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีผูรับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณและระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมอยางชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณและระบบอยางสม่ําเสมอ   
2. มีแนวทางการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู กรณีท่ีไมสามารถรับชมการ

ถายทอดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมได  
3. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสงเสริมใหครูจัดทําหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทางอยาง
เหมาะสมกับบริบท  

4. มอบหมายครเูขาสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมไดอยางเหมาะสม และมีแนวปฏิบัติในการแกปญหา กรณีครูผูสอนหลักไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  

5. มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
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)  

ตัวชี้ว ัดที ่ 4  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสูการปฏิบัต ิ

ประเด็นการพิจารณา 
1. สรางความเขาใจ ความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเปาหมายอยางชัดเจน  
2. สรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจแกครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยวิธีการที่หลากหลาย 
3. ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติโดยกําหนดเปนวิสัยทัศน หรือกลยุทธ เปาหมายอยาง

สอดคลองพรอมปฏิบัติไดจริง  
4. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
5. ประเมิน และรายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 

ตัวชี้ว ัดที ่5 การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
          โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2. มีการประเมินผลการนําความรูจากการพัฒนาของครูและบุคลากรไปใชในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. มกีารสรุปและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

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) 

ตัวชี้ว ัดที ่6 การนิเทศภายใน 
ประเด็นการพิจารณา 
1. กําหนดแผนการนิเทศภายในที่สอดคลองกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการ

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

ทางไกลผานดาวเทียม 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานนิเทศภายใน เพื่อนําไปใชในการวางแผน 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  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

      เกณฑระดับคุณภาพรายตัวชี้ว ัด   หมายถึง  เกณฑบงชี้คุณภาพของตัวชี้วัดในมาตรฐานตาง ๆ  

มี 4 ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  ปรับปรุง  รายละเอียดของระดับคุณภาพตาง ๆ ปรากฏ

ในสวนทายของตัวชี้วัดตาง ๆ  แลวขางตน ในแตละระดับคุณภาพมีความหมายดังนี้ 

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 โดยคาเฉลี่ยคะแนนของแตละมาตรฐานมีความหมายดังนี้ 
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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  เกณฑบงชี้คุณภาพของมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม  มี 4 ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  

ปรับปรุง  ไดจากการนําคาคะแนนของทุกมาตรฐาน มาหาคาเฉลี่ย โดยคาเฉลี่ยคะแนนของมาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในภาพรวม มีความหมายดังนี้ 

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 

 



๑๘ 

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มาตรฐานสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลดาวเทียม 

 

ตัวชี้ว ัดที่  1  การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
                โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
2. กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน           

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3. กําหนดภาระงาน และมอบหมายงานใหบุคลากรไดรวมกันรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม 
4. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมใหสอดคลองกับแผนงานที่กําหนดไว 

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

 

ตัวชี้ว ัดที่  2  การสงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
                 โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อสรางความตระหนัก และความเขาใจเก่ียวกับการนําการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดใหมีคณะทํางานเพื่อดูแล ชวยเหลือ แกปญหา หรือสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของสถานศึกษาในสังกัด 
3. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของเขตพื้นที่การศึกษา 
4. สรางเครือขาย และประสานความรวมมือใหแกสถานศึกษาในสังกัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม

ตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม  

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



๑๙ 

 

ตัวชี้ว ัดที ่ 3  การดําเนนิการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียน 
               การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ประเด็นการพิจารณา 

1. จัดทําแผนการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

2. จัดใหมีคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน               
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

3. ชี้แจงเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับแผนการนิเทศ เครื่องมือ 
ระยะเวลาในการนิเทศ ใหกับผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  

4. ดําเนินการติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา ทางไกล 
ผานดาวเทียม ตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไว 

5. ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามแผน
และปฏิทินที่กําหนดไว 

6. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ 
สอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

7. นําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติไดจํานวน     7  ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ปฏิบัติไดจํานวน  5-6  ขอ อยูในระดับ   ดี  
ปฏิบัติไดจํานวน  3-4  ขอ อยูในระดับ   พอใช 
ปฏิบัติไดจํานวน  1-2  ขอ อยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ตัวชี้ว ัดที ่ 4  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา 
               ทางไกลผานดาวเทียมผานเกณฑมาตรฐาน       
ประเด็นการพิจารณา 

 รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช 
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดตั้งแตระดับดีขึ้นไป   

ระดับคุณภาพ 
รอยละ ๙0.00 - ๑๐๐ อยูในระดับ   ดีมาก  
รอยละ ๗๐.00 - ๘9.99 อยูในระดับ   ดี   
รอยละ ๕0.00 - ๖9.99 อยูในระดับ   พอใช  
รอยละ   0.00  - ๔9.99 อยูในระดับ   ควรปรับปรุง  

 
 

  เกณฑระดับคุณภาพ  

     มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา  ซึ่งมีจํานวน ๑ มาตรฐาน จึงใชเกณฑระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด  และเกณฑระดับคุณภาพ

รายมาตรฐาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

      เกณฑระดับคุณภาพรายตัวชี้ว ัด   หมายถึง  เกณฑบงชี้คุณภาพของตัวชี้วัดในมาตรฐานตาง ๆ  

มี 4 ระดับคุณภาพ ไดแก  ดีมาก  ดี  พอใช  ปรับปรุง  รายละเอียดของระดับคุณภาพตาง ๆ ปรากฏ

ในสวนทายของตัวชี้วัดตาง ๆ  แลวขางตน ในแตละระดับคุณภาพมีความหมายดังนี้ 

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 โดยคาเฉลี่ยคะแนนของแตละมาตรฐานมีความหมายดังนี้ 

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 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ให้ได้มาตรฐาน  
 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีเป้าหมายหลัก คือ                  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติม  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยสองภาคส่วน   ได้แก่ สถานศึกษา  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๑) วางแผนการด าเนินงาน  
                        ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
        ๑.๒ ศึกษา “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)” 
                        ๑.๓ โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)”  (ประเมินก่อนการด าเนินงาน)  
        ๑.๔  รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 
        ๑.๕  น าผลการประเมินตนเองเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
          ๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
                          ๒.๑ จัดประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
                          ๒.๒ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
                 ๒.๓ ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  

๓)  สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
          ๓.๑ ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)”  (ประเมินหลังการด าเนินงาน) 
      ๓.๒  รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 
        ๓.๓  จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง 
        ๔) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
                            น าข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ไปใช้ โดยการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือน าไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
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แผนภาพที่ ๒  กรอบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 
แนวทางการพัฒนาในภาพรวม  
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้ตามมาตรฐาน  สามารถ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๔ ๕ ๖ (อนุสรณ์ ฟูเจริญ, ๒๕๖๐) 1  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ ๔ ๕ ๖ 
               ยุทธศาสตร์ ๔ ๕ ๖ ประกอบด้วยการด าเนินงาน  4 ข้อพื้นฐาน  5 ข้อผู้บริหารจัดท า 6 ข้อครูน าไป
ปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔ ข้อพื้นฐาน 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  “๔ ข้อพ้ืนฐาน” มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้ส ารวจและ 
จัดสภาพแวดล้อม  รวมถึงปัจจัยพ้ืนฐานทั่วไปโดยรวม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด และเป็นระเบียบ 

2. โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ านวนนักเรียนติดตั้งโทรทัศน์ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ

                                                           
1  การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครู

โรงเรียนในโครงการ “การเสวนา ยุทธศาสตร์แห่งความส าเร็จ (ยุทธศาสตร์ 4-5-6)”วันที่ 26 กรกฎาคม 
2560  ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ. ชั้น ๙  
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อุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ที่จัดได้ว่าเป็นขนาดที่เหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการติดตั้ง
เครื่องรับโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน 

3. ครูเอาใจใส่ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน  
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ นักเรียนใน

โรงเรียนต้นทาง  

 ๕ ข้อ ผู้บริหารจัดท า  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  “๕ ข้อผู้บริหารจัดท า” มุ่งเน้นให้ผู้บริหารโรงเรียน

ได้ด าเนินการในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีข้อที่ผู้บริหารควรด าเนินการดังนี้ 

๑. วางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ านวยความสะดวกให้การจัดการ เรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

๒. เป็นผู้น าด้วยความมุ่งม่ัน และน าพาครู ทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนัก เห็นความส าคัญ
และให้ความร่วมมือ ด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง  

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และโทรทัศน์ขนาดเหมาะสม
กับห้องเรียน และจ านวนนักเรียน  รวมถึงการก ากับ ดูแลให้มีการติดตั้ง โทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับ
ระดับสายตานักเรียน  

๔. จัดหา ส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้มีคู่มือครูสอนทางไกลผ่าน  แผนการจัดการเรียนรู้
รายชั่วโมง 

๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของทุกห้องอย่างสม่ าเสมอ 

 

 ครูน า ๖ ข้อปฏิบัติ  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  “๖ ข้อครูน าไปปฏิบัติ” มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียน

ปลายทาง ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีข้อที่ครูควรด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอ้ือต่อการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  

๒. เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรม
เสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการ
เรียนครั้งต่อไป  

๓. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและ ต้องเอาใจใส่ ก ากับ ดูแล 
แนะน านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนทุกครั้ง  
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๔. สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการ เรียนรู้สิ้นสุดลงและ
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง  

๕. วัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดใน แต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ท าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุง แก้ไขต่อไป  

๖. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพ่ือ ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่
บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความ รู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน 

แนวทางการพัฒนาในรายมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ระดับสถานศึกษา 

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ เตรียมการก่อนการเรียนการสอน 

๑)  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน โดยมีมุมแสดงผลงานและป้ายนิเทศแสดง
ความรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ 

๒)  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ สัญญาณการแพร่ภาพของโรงเรียนต้นทางให้สามารถ 
จัดการเรียนการสอน 

๓)  ศึกษาคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นทาง เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน ให้
สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางโดยการเตรียมล่วงหน้าก่อนสอนอย่างน้อย ๑ วัน 

๔)  ชี้แจงการท าความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับDLTV 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ จัดการเรียนการสอนของครูปลายทางให้มีประสิทธิภาพ 

  ครูปฏิบัติ ดังนี้ 
๑)  จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอ้ือต่อการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  
๒)  เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามท่ี

คู่มือครูสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียมก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการเรียน
ครัง้ต่อไป  

๓)  ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและ ต้องเอาใจใส่ ก ากับ ดูแล แนะน า
นักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการ เรียนทุกครั้ง  

๔)  สรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการ เรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง  

 ตัวช้ีวัดที่ ๓ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑)  ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ท าให้

ทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่ เพ่ือท าการซ่อมเสริมต่อไป โดยมีการวัดผล
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และวัดผลปลายปีอย่างเป็นระบบ ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๒)  มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
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  ตัวช้ีวัดที่ ๔ สอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

  ๑)  วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้ 
๒)  สอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพ่ือช่วยเหลือนักเยนที่ไม่บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
๓)  สอนซ่อมเสริมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
๔)  บันทึกผลการสอนซ่อมเสริมให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการวัดและประเมินผล 

๒. ด้านการบริหารจัดการ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

๑) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ 
๒) มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาให้มีความแข็งแรง พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๑) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานห้องเรียน ตามบริบทของโรงเรียน โดยบริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน มีความสะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัย 

๒) มีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
๓) มีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

๑) สถานศึกษามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ออกควบคุมดูแลอุปกรณ์ และระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ 

๓) จัดท าตารางกิจกรรมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ก าหนดนโยบายและน านโยบาย โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การ
ปฏิบัติ 

๑) จัดประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ ของคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถยกระดับคุณภาพได้ 
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๒) ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

๓) จัดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ตามบริบทของโรงเรียน 

๔) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ 
๕) การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๖) น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงให้มี

คุณภาพต่อไป 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๑) ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าแผน พัฒนาตนเอง (ID Plan) และกระบวนการ 
PLC เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๒) ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๓) ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ที่สอดคล้องกับแผน
ที่ได้จัดท าไว้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๔) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) จากผลการพัฒนาตนเองเก่ียวกับ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

a. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ การนิเทศภายใน  

๑) ก าหนดแผนการนิเทศโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ การนิเทศ เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการ 
แนวทาง และผู้นิเทศให้ครอบคลุมตามประเด็นการพิจารณา 

๒) ด าเนินการนิเทศภายใน ตามบริบทของสถานศึกษา เช่น คู่สัญญา,เยี่ยมชั้นเรียน,เพ่ือน
สนิท ฯลฯ 

๓) สรุปผลการนิเทศ 
๔) แลกเปลี่ยนผลการนิเทศและน าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา 

 

  ๒. การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้โรงเรียน
สามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม โดยด าเนินการดังนี้   (แยกขั้น) 



๒๗ 
 

  ๑) วางแผนการด าเนินงาน  
                        ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
         ๑.๒ ศึกษา “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)” 
                        ๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”  (ประเมินก่อนการด าเนินงาน)  
                        ๑.๕ รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 
        ๑.๖  น าผลการประเมินตนเองเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
          ๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
                          ๒.๑ จัดประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
                          ๒.๒ ก าหนด แผนงานและปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับตามมาตรฐาน ฯ                        
      ๒.๓ ก ากับ ดูแล ให้โรงเรียนประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”  (ประเมินก่อนการด าเนินงาน) 
      ๒.๔  ศึกษาผลการประเมินตนเองและแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดย          
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของโรงเรียน 
                 ๒.๕ ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  

๓)  สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
          ๓.๑ ประเมินตนเองตาม “มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)”  (ประเมินหลังการด าเนินงาน) 
      ๓.๒  รายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ 
        ๓.๓  จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง 
        ๔) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
                            น าข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ไปใช้ โดยการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือน าไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางการพัฒนาในรายมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม 
 ๑)  จัดประชุมผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๒)  ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม 



๒๘ 
 

 ๓)  จัดท าโครงการเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่ มีการระบุกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ ๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑)  จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
เพ่ือสร้างความตระหนักความเข้าใจเกี่ยวกับการน าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๒) แต่งตั้งคณะท างาน ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๓) ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง 
จริงจัง และเป็นรูปธรรม 
 ๔) สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประกวด Best Practice ให้กับ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
 ๑) จัดท าแผนการนิเทศ โดยระบุปฏิทินการนิเทศ ผู้นิเทศ ผู้รับนิเทศอย่างชัดเจน 
 ๒) จัดท าเครื่องมือการนิเทศติดตาม และประเมินผล ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชีวัดการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยระบุวิธีการนิเทศเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์-เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้นแบบ 
 ๔) ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับผู้นิเทศและผู้รับนิเทศให้เข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและเครื่องมือการนิเทศ 
 ๕) ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมตามแผน และปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
 ๖) จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ เพ่ือน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปแนวทางการ
ด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขในปีต่อไป 
 ๗) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 
 



๒๙ 
 

ปฏิทินการดําเนินงาน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

ระยะเวลา รายการ เครื่องมือ/เอกสาร ผูปฏิบัติ 

1-31 พ.ค. 2561 - ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 แบบประเมินตนเอง  โรงเรียน 

 - ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 แบบประเมินตนเอง    สพป. 

1-31 พ.ค. 2561 - รายงานผลประเมินตนเอง (on line) แบบรายงานผล (on line)  โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ - ดําเนินงาน  การจัดการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

ที่ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ - นิเทศภายใน แบบนิเทศ โรงเรียน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

- ประชุมสรุปสะทอนผล 

  การประเมิน  

แบบประเมิน (re-check) 

แบบนิเทศปลายเปด 

(บันทึกเชิงคุณภาพ กําหนดประเด็น) 

ปญหา ความชวยเหลือ ความสําเร็จ 

สพป./ 

สพฐ.และมูลนิธิ 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง - รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผล  ผานระบบออนไลน 

แบบรายงาน สพป. 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ติดตามและประเมินผล แบบติดตาม และประเมินผล ศธ.จ. 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รายงานผล ผานระบบ on line แบบรายงานผลร ระบบ on line ศธ.จ. 

1-30 พ.ย. 2561 ประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 แบบประเมินตนเอง (ตามมาตรฐาน) โรงเรียน 

1-31 พ.ย. 2561 - รายงานผลการประเมิน 

  ผานระบบออนไลน 

แบบรายงาน โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ ๒ - ดําเนินงาน 

  การจัดการเรียนการสอนฯ 

  หี่เปนไปตามมาตรฐาน 

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่

ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

โรงเรียน 

ภาคเรียนที่ ๒ - นิเทศภายใน แบนนิเทศ โรงเรียน 

ภาคเรียนละ๑ ครั้ง - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

- ประชุมสรุปสะทอนผล 

  การประเมิน  

แบบประเมิน (re-check) 

แบบนิเทศปลายเปด 

(บันทึกเชิงคุณภาพ กําหนดประเด็น) 

ปญหา ความชวยเหลือ ความสําเร็จ 

สพป./ 

สพฐ.และมูลนิธิ 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง - รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผล  ผานระบบออนไลน 

แบบรายงาน สพป. 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ติดตามและประเมินผล แบบติดตาม และประเมินผล ศธ.จ. 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รายงานผล ระบบ on line แบบรายงานผล ระบบ on line ศธ.จ. 

 



๒๓ 

 

 

 ส่วนที่ ๔ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สามารถด าเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดังกล่าว เป็นการ บูรณาการความร่วมมือในการ
ด าเนินการของมูลนิธิการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะมีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ อันจะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด    
 การด าเนินงาน “การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”         
มีเป้าหมายหลักคือ การแนะน า ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน จ าแนกเป็น ๑) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล         
ในสถานศึกษา   การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมชูปถัมป์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒) การติดตามและประเมินผล โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   และ ๓) การนิเทศภายใน  
              มีรายละเอียดการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 
การนิเทศภายใน 

  การนิเทศภายในในสถานศึกษา  เป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร 
ให้สามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) ในสถานศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
  กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายใน แสดงดังแผนภูมิที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

กรอบแนวทางในการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศภายใน 
ในสถานศึกษา 

การด าเนินการ 

๑) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทาง การจัดท าแผนและ
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาระบบการรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลทางระบบออนไลน์ ให้สอดคล้องตามทีมู่ลนิธฯิ ก าหนด 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ในการนิเทศ ติดตามผล  

ห้องเรียน 
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

ที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 

๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เข้าร่วมการประชุมทางไกลทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) ตามทีมู่ลนิธิฯ และสพฐ.จัดขึ้น   

๓) ด าเนินการนิเทศภายใน  ตามปฏิทินนิเทศภายใน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
เป้าหมายคือทุกห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม 
 
                           
 
 

๔) สรุป และรายงานผลการนิเทศภายใน  โดยรวบรวมข้อมูลผลการติดตาม และ
ประเมินผลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูล แล้วรายงานให้มูลนิธฯิ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปฏิทิน และช่องทางที่ก าหนด 

๕) พัฒนาการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ประเมินผลการด าเนินการติดตาม และประเมินผล ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้ว
สะท้อนสภาพปัญหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางาน พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธฯิ และสพฐ.ทราบ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน ต่อไป 

ผลลัพธ์ 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานด้านนักเรียน 
   ๔ ตัวช้ีวัด 

 

ผลผลิต 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานด้านการจัดการเรียน 
   การสอน   ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานด้านบริหารจัดการ 
   ๖ ตัวช้ีวัด 

 

คณะกรรมการนิเทศภายใน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานศึกษา 

 

๓๑ 



๓๒ 

 

กระบวนการนิเทศภายใน 
    กระบวนการนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในสถานศึกษา  มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือ และสร้างข้อตกลง 

๑) ประสานความร่วมมือในการสร้างทีมงานนิเทศ ติดตามผล   และด าเนินการแต่งตั้งคณะ 
นิเทศ ติดตามผล ซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๒) ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิเทศ และ คณะครูและบุคลากรในการ 

ด าเนินงานในสถานศึกษา 
              ๓) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้ประกอบการประเมินภายใน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในแต่ละครั้ง 

๔) ก าหนดแผน / ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในแต่ละภาคเรียน 
 ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก 
                        ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และเครื่องมือ ที่น าไปใช้ในการนิเทศภายใน ให ้
คณะนิเทศภายใน และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนการ
ด าเนินงาน  
 ขั้นที่ ๓ ด าเนินการนิเทศ 

1) โรงเรียนแจ้งปฏิทินการนิเทศภายใน แก่คณะครูและบุคลากร 
2) คณะนิเทศภายในด าเนินการ นิเทศภายในตามแผน และปฏิทินที่ก าหนด  
3) คณะนิเทศภายใน สะท้อนผลการด าเนินการนิเทศ แกผู่้รับการนิเทศ  

 ขั้นที่ ๔ สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
1) คณะนิเทศภายใน สรุปผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม  

   ๒) รวบรวมผล การนิเทศภายใน แล้วจัดกระท าข้อมูล เป็นสารสนเทศ เพ่ือรายงานผลการ
ติดตามต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  / กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน/ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  
 ขั้นที่ ๕ การพัฒนาการนิเทศภายใน 
    ๑) ประเมินผลการนิเทศภายใน 

 ๒) น าผลการนิเทศภายใน มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง  
 
เครื่องมือนิเทศ ติดตามประเมินผล 

 ๑. แบบประเมินตนเอง 

             ๒. นิเทศภายใน การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  
 ๒. แบบรายงานผลการนิเทศภายใน การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  



 
 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
    1. กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
     การด าเนินการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในระดับนี้เป็นช่วยเหลือส่งเสริม ให้สถานศึกษา สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีกรอบการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
     ๑) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตาม จัดท า
แผนและปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาระบบการรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลทางระบบ
ออนไลน์ ให้สอดคล้องตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดไว้ 
         ๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งจัดประชุมขยายผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทราบแนวทางการด าเนินงานนิเทศ ติดตามผลได้เข้าใจโดยทั่วกัน  

      ๓) ด าเนินงานนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานใน  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด นั้น ๆ  

          ในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน มีกรอบเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้  
           นิเทศ และติดตามผล อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

                                  จ านวนโรงเรียนที่นิเทศ และติดตามผลทุกโรงเรียนในโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือในเขตสังกัด 
         ๔) สรุป และรายงานผลการนิเทศ และติดตามผล โดยรวบรวมข้อมูลผลการนิเทศ และ
ติดตามผลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูล แล้วรายงานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินและช่องทางที่ก าหนด  
                ๕) พัฒนาการนิเทศ ติดตามผล อย่างต่อเนื่อง โดยน าสารสนเทศที่ได้จากการนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสะท้อน
สภาพปัญหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานการ
ติดตาม และการประเมินผล พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานทั้งในส่วนของ
หน่วยงานในระดับต่างๆ ต่อไป 
 
  กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แสดงดังแผนภูมิที่ ๒ 
 
 
 
 
 

๓๓ 



กรอบแนวทางในการด าเนินการติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา /หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวทางในการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
               โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกดั 

คณะกรรมการนิเทศ 
 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้ทรงคุณวฒุิ 
 ศึกษานิเทศก ์
 ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

การด าเนินการ 

๑) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทางการ จัดท าแผนและ
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาระบบการรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลทางระบบออนไลน์ ให้สอดคล้องตามทีมู่ลนิธฯิ ก าหนด 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ในการนิเทศ ติดตามผล  

โรงเรียนในโครงการใช้ DLTV
รูปแบบใหม่  

(ทุกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
จาก ๑,๕๕๘ โรงเรียน) 
 ประกอบด้วย ๔ สังกัด  

 สพฐ.  
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  

 

๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เข้าร่วมการประชุมทางไกลทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference) ตามทีมู่ลนิธิฯ และสพฐ.จัดขึ้น พร้อมทั้งจัดประชุมขยายผลให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบ และเข้าใจโดยทั่วกัน 

๓) นิเทศ ติดตามผล โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ 
 ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆ รวม ๑,๕๕๘ โรงเรียน เป้าหมายการติดตาม และ
ประเมินผล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทุกโรงเรียนต้องได้รับการติดตาม และประเมินผล 
โรงเรียนในโครงการ ประกอบด้วย ๔ สังกัด ดังนี้     
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒๘๕ 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ 
 เป้าหมายการติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
                           จ านวนโรงเรียนที่ติดตาม และประเมินผล ทุกโรงเรียนใน
โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
 
 

๔) สรุป และรายงานผลการติดตาม และประเมินผล โดยรวบรวมข้อมูลผลการ
ติดตาม และประเมินผลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูล แล้วรายงานให้มูลนิธฯิ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปฏิทิน และช่องทางที่ก าหนด 

๕) พัฒนาการนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
การประเมินผลการด าเนินการติดตาม และประเมินผล ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้ว
สะท้อนสภาพปัญหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางาน พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธฯิ และสพฐ.ทราบ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน ต่อไป 

ผลลัพธ์ 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐาน ด้านนักเรียน 
    ๔ ตัวช้ีวัด 

 

ผลผลิต 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานด้านการจัดการเรียน 
   การสอน   ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานด้านบริหารจัดการ 
   ๖ ตัวช้ีวัด 

 

การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
 

๓๔ 



 
 

    2. กระบวนการนิเทศ ติดตามผล 
       กระบวนการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในโรงเรียนปลายทาง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ใช้กระบวนการแบบภาคี
เครือข่าย โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือ และสร้างข้อตกลง 

๑) ประสานความร่วมมือในการสร้างทีมงานนิเทศ ติดตามผล   และด าเนินการแต่งตั้งคณะ
นิเทศ ติดตามผล ซึ่งประกอบด้วย  

      ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย 
      ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV 
    ตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ตชด. อปท. การศึกษาพิเศษ 
๒) ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
โรงเรียนในโครงการฯ เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน 

๓) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือน าใช้ประกอบการ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในแต่ละครั้ง 

๔) ก าหนดแผน / ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในแต่ละภาคเรียน 
 ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก 
                        ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผล และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการด าเนินงานให้ 
คณะติดตาม และประเมินผล ให้โรงเรียนได้รับทราบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานการติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนการด าเนินงาน  
 ขั้นที่ ๓ ติดตาม และประเมินผล 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแผนและปฏิทินการด าเนินการติดตาม 
และประเมินผล 

2) คณะนิเทศ ติดตามผล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ
ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน และปฏิทินที่ก าหนด  

3) คณะติดตาม และประเมินผล สะท้อนผลการติดตาม และประเมินผลแก่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทราบ  
 ขั้นที่ ๔ สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 

1) คณะนิเทศ ติดตามผล สรุปการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  

   ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมคณะนิเทศ ติดตามผล เพ่ือรวบรวมผล 
การติดตาม และประเมินผล แล้วจัดกระท าข้อมูล เป็นสารสนเทศ เพ่ือแจ้งผลการติดตามต่อ มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่

๓๕ 



 
 

การศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 ขั้นที่ ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
     ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้ในการพัฒนา
ต่อไป 

      ๒) ใช้สารสนเทศผลการติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกล             
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มาก าหนดแนวทางการพัฒนาการติดตาม และประเมินผล โดยใช้หลักการมีส่วนรว่มจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ๓) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV)  และการพัฒนาการนิเทศ ติดตามผล  
 
 
กรอบเครื่องมือนิเทศ ติดตามผล 

 ๑. แบบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. แบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



๓๗ 
 

  

การนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการดํา เนินงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาว เทียม                    

ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1. กรอบแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

     การดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ใน

ระดับนี้เปนการดําเนินงานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน ๒ หนวยงาน ไดแก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกรอบการดําเนินงาน 

ดังนี้  
   ๑) วางแผนการดําเนินงาน แตงตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน จัดทําเครื่องมือ จัดทําเอกสาร

แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจัดทําระบบออนไลนสําหรับการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล    

      ๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล  ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผูเกี่ยวของทราบ ทาง

วิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) 

  ๓) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียม   (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน   และสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ไดรับการนิเทศ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยคณะนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  
      ๔) สรุป และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยการรวบรวมขอมูลผลการ

นิเทศ ติดตาม จากทุกระดับมาวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อจัดพิมพ

เผยแพรใหหนวยงานทุกระดับที่เกี่ยวของทราบ 

            ๕) พัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยการนําขอมูลสารสนเทศ             

ที่ไดจากการสรุป และรายงานผลการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควร

พัฒนา และแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดนําขอมูลไปพัฒนางานและเพื่อการปรับปรุงกระบวนการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล อีกทางหนึ่ 

ตอไป 
 
 

  กรอบแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แสดงดังแผนภูมิ ที่ ๓ 

 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการ 

๑) วางแผนการดําเนินงาน แตงตั้งคณะทํางาน จัดทําแผน จัดทําเครื่องมือ จัดทํา

เอกสารแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจัดทําระบบการรายงานผล

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลผานระบบออนไลน  

โรงเรียน 
  

 สพฐ.  

 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  

      โรงเรียนราชประชานุเคราะห  

 โรงเรียนที่ใช DLTVรูปแบบเดิม 

๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และผูเกี่ยวของทราบ โดยทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference) 

๓) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในกลุมเปาหมายในโครงการของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๐๐ โรงเรียน โดยการสุมแบบแบงชั้นตามภูมิภาค ๕ ภูมิภาค แลวสุมตาม
สังกัดของสถานศึกษา ทั้ง ๔ สังกัด  

: นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
             : คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จํานวน ๕ คณะ  (แยกตามภูมิภาค) 

             : จํานวนโรงเรียนที่นิเทศฯในแตละคณะ จํานวน ๑๐ โรงเรียนตอครั้ง 

๔) สรุป และรายงานผลการดํานิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปนการรวบรวม

ขอมูลผลการนิเทศที่ไดจากทุกระดับแลวมาจัดกระทําขอมูล วิเคราะห สรุปผลและ

เขียนรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อนําขอมูลไปเผยแพรตอไป 

๕) พัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อยางตอเนื่อง เปนการนําขอมูลสารสนเทศที่ไดไป

ใช โดยการวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดนําไปสูการพัฒนา
งานทั้งในสวนของหนวยงานในระดับตางๆ  รวมทั้งการประเมินโครงการนิเทศฯ เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตอไป 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล  

ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนมูลนิธ ิ

ผูบริหารระดับสูง สพฐ. 

ผูแทน ศูนย DL สพฐ. 

ผูแทน สน.ศธ.ภาค 

การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดยมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ และ สพฐ. 

ผลลัพธ 

มาตรฐาน 

การจัดการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) 

ระดับสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานดานนักเรียน 

   ๔ ตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต 

มาตรฐาน 

การจัดการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกล 

ผานดาวเทียม (DLTV)  

ระดับสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานดานการจัดการเรียน 

   การสอน   ๔ ตัวชี้วัด 

 มาตรฐานดานบริหารจัดการ 

   ๖ ตัวชี้วัด 

  

 กลุมเปาหมายในการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  

กรอบแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แผนภูมิที่ 3  กรอบแนวทางในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ   

                และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3๘ 



๓๙ 
 

 2. กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
       กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชกระบวนการแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นที ่1 วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1) สรางทีมงานที่เขมแข็ง และกําหนดบทบาทคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใหชัดเจน 

 โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ แตงตั้งคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งประกอบดวยคณะบุคคล จากภาคสวนตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล   คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย  

    ผูทรงคุณวุฒิทีมู่ลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ มอบหมาย 
    ตัวแทนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  
    ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผูแทนจากศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ.  

                             ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการภาคที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนในกลุมเปาหมายที่จะนิเทศ  
2) วิเคราะหขอมูล ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการนิเทศของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และผลการติดตาม ประเมินผลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกําหนดกลุมเปาหมายและ
จุดมุงหมายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

3) กําหนดเปาหมาย ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในแตละครั้ง 

4) กําหนดแผน / ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในแตละภาคเรียน 
 ขั้นที่ 2 สรางความตระหนัก 
                         กอนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
และเครื่องมือที่นําไปใชในการดําเนินงานใหคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และผูรับการนิเทศในทุกระดับได
รับทราบ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  อยางมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 3  สรางเครื่องมือ และสื่อการนิเทศ 

1) จัดทําแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

2) จัดทําเครื่องมือและสื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับนําไปใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

3) กําหนดแนวทางการรายงานผล การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   และแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูเกี่ยวของในทุกระดับดวย
ระบบออนไลน  

 
 



๔๐ 
 

 ขั้นที่ 4 ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   ๔.๑ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางตรง 

1) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประสานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนกลุมเปาหมายใน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อในดําเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล 

2) คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ที่ไดรับการแตงตั้งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนและปฏิทินที่กําหนด  

3) คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ใหขอมูลสะทอนผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลแกโรงเรียน 
   ๔.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลดวยระบบออนไลน 

1) แจงปฏิทินการนิเทศ และชองทางในการนิเทศดวยระบบออนไลน และชองทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูเกี่ยวของทุกระดับ 

2) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดวยระบบออนไลน  
3) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบออนไลน 
4) รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ขั้นที่ ๕ สะทอนผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1) คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สรุปการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางตรง ใหกับ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  
   ๒) ผูรับผิดชอบระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดวยระบบออนไลนของศูนยพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. รวบรวมผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดวย
ระบบออนไลน แลวจัดกระทําขอมูล เปนสารสนเทศ 
                         ๓) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  รวบรวมขอมูลผล            
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทั้งทางตรง และทางระบบออนไลน สรุปเปนภาพรวมในแตละภาคเรียน               
เพื่อสะทอนผลแกผูเกี่ยวของในทุกระดับ 
 ขั้นที่ ๖ สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
     ๑) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน   
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับนําไปใชในการพัฒนางานตอไป 

      ๒) วิเคราะหสารสนเทศผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล             
ผานดาวเทียม  และกําหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โดยเนนหลักการมีสวนรวมจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

      ๓) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา 
ทางไกลผานดาวเทียม และการพัฒนาการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล  
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

เครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 ๑. แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๒. แบบสรุปผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

การติดตามและประเมินผล 
              การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
              1.  กรอบแนวทางในการด าเนินการติดตาม และประเมินผล 
     การด าเนินการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในระดับนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยการขอความอนุเคราะห์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ซ่ึงมีบทบาทในการติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้  
   ๑) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทางติดตาม และประเมินผล จัดท า
แผนและปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาระบบการรายงานผลการติดตาม และประเมินผลทาง
ระบบออนไลน์ ให้สอดคล้องตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด 
      ๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งจัดประชุมขยายผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ทราบแนวทางการด าเนินงานการติดตาม และประเมินผล ได้เข้าใจโดยทั่วกัน  

   ๓) ติดตาม และประเมินผล  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่า 
ดาวเทียม ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ในการติดตาม และประเมินผล มีกรอบเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้  
    ติดตาม และประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

                           จ านวนโรงเรียนที่ติดตาม และประเมินผล ทุกโรงเรียนในโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
   ๔) สรุป และรายงานผลการติดตาม และประเมินผล โดยรวบรวมข้อมูลผลการติดตาม และ
ประเมินผลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูล แล้วรายงานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามปฏิทินและช่องทางที่ก าหนด  
         ๕) พัฒนาการติดตาม และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง โดยน าสารสนเทศที่ได้จากการติดตาม 
และประเมินผลการจัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสะท้อน
สภาพปัญหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานการ
ติดตาม และการประเมินผล พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานทั้งในส่วนของหน่วยงานในระดับ
ต่างๆ ต่อไป 
 
  กรอบแนวทางในการด าเนินการติดตาม และประเมินผล แสดงดัง แผนภูมิ ที ่๔ 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการ 

๑) วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษาแนวทางการ จัดท าแผนและ
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งศึกษาระบบการรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลทางระบบออนไลน์ ให้สอดคล้องตามทีมู่ลนิธฯิ ก าหนด 
 
 

โรงเรียนในสังกัด 
 

 สพฐ.  
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  

 

๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เข้าร่วมการประชุมทางไกลทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
(Video Conference) ตามทีมู่ลนิธฯิ และสพฐ.จัดขึ้น พร้อมทั้งจัดประชุมขยายผล
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ทราบ และเข้าใจโดยทั่วกัน 

๓) ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ 
 ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆ รวม ๑,๕๕๘ โรงเรียน เป้าหมายการติดตาม และ
ประเมินผล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทุกโรงเรียนต้องได้รับการติดตาม และประเมินผล 
โรงเรียนในโครงการ ประกอบด้วย ๔ สังกัด ดังนี้     
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   
 เป้าหมายการติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
                           จ านวนโรงเรียนที่ติดตาม และประเมินผล ทุกโรงเรียนใน
โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 
 
 

๔) สรุป และรายงานผลการติดตาม และประเมินผล โดยรวบรวมข้อมูลผลการ
ติดตาม และประเมินผลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูล แล้วรายงานให้มูลนิธฯิ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปฏิทิน และช่องทางที่ก าหนด 

๕) พัฒนาการติดตาม และประเมินผล อย่างต่อเน่ือง โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ประเมินผลการด าเนินการติดตาม และประเมินผล ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสะท้อนสภาพ
ปัญหาการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
พัฒนางาน พร้อมทั้งรายงานให้มูลนิธฯิ และสพฐ.ทราบเพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน ต่อไป 

การ ติดตาม  
และประเมินผล โดย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

ผลลัพธ์ 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานด้านนักเรียน 
    ๔ ตัวช้ีวัด 

 

ผลผลิต 

มาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  

ระดับสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานด้านการจัดการเรียน 
   การสอน   ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานด้านบริหารจัดการ 
   ๖ ตัวช้ีวัด 

 

กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล ประกอบดว้ย 

 ผู้บริหารการศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ศึกษานิเทศก์ 
 ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตัวแทนจากหนว่ยงานอื่น 
 
 

กรอบแนวทางในการด าเนินการติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

แผนภูมิที่ 4  กรอบแนวทางในการด าเนนิการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

๔๓ 
 



๔๔ 
 

   2. กระบวนการติดตาม และประเมินผล  
       กระบวนการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในโรงเรียนปลายทาง โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้กระบวนการแบบภาคีเครือข่าย โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประสานความร่วมมือ และสร้างข้อตกลง 

๑) ประสานความร่วมมือในการสร้างทีมงานติดตาม และประเมินผล   และด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะติดตาม และประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย  

        ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมาย 
       ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     ตัวแทนจากส านักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ตัวแทนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ตชด. อปท. การศึกษาพิเศษ 
๒) ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
โรงเรียนในโครงการฯ เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน 

๓) วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือน าใช้ประกอบการ ติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในแต่ละครั้ง 

๔) ก าหนดแผน / ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในแต่ละภาคเรียน 
 ขั้นที่ 2 สร้างความตระหนัก 
                        ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผล และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการด าเนินงานให้ 
คณะติดตาม และประเมินผล ให้โรงเรียนได้รับทราบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานการติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนการด าเนินงาน  
 ขั้นที่ ๓ ติดตาม และประเมินผล 

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแผนและปฏิทินการด าเนินการติดตาม 
และประเมินผล 

2) คณะติดตาม และประเมินผล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการติดตาม และประเมินผล ตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด  

3) คณะติดตาม และประเมินผล สะท้อนผลการติดตาม และประเมินผลแก่โรงเรียนทราบ  
 ขั้นที่ ๔ สรุปและรายงานผลการติดตาม และประเมินผล 

1) คณะติดตาม และประเมินผล สรุปการติดตาม และประเมินผล รายงานต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

   ๒) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดประชุมคณะติดตาม และประเมินผล เพ่ือรวบรวมผล 
การติดตาม และประเมินผล แล้วจัดกระท าข้อมูล เป็นสารสนเทศ เพ่ือแจ้งผลการติดตาม ประเมิน ต่อ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทราบ 



๔๕ 
 

 
 ขั้นที่ ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
     ๑) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 

      ๒) ใช้สารสนเทศผลการติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาทางไกล             
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มาก าหนดแนวทางการพัฒนาการติดตาม และประเมินผล โดยใช้หลักการมีส่วนรว่มจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     ๓) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัด 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และการพัฒนาการ ติดตาม และประเมินผล  
 
กรอบเครื่องมือในการด าเนินงานติดตาม และประเมินผล 

 ๑. แบบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ๒. แบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ๔.๓ การรายงานผล 
     ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญ และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการน าไปใช้เพ่ือก าหนดแผนการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   เพ่ือให้การด าเนินงานการนิเทศ ติดตามผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปรากฏผลเชิงประจักษ์ทั้งด้านคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  จึง 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนปลายทางจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับสถานศึกษา ตามเครื่องมือ และแบบ
รายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ผ่านระบบออนไลน์ 
  ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง ตามแบบประเมิน 
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามเครื่องมือ และแบบ
รายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ผ่านระบบออนไลน์ และระบบหนังสือราชการ 
 ๓.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดท าสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากการลงปฏิบัติลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน และปฏิทิน         
ที่ก าหนดโดยใช้เครื่องมือ และแบบรายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ผ่านระบบออนไลน์ และระบบหนังสือ
ราชการ 
 ๔.  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ในภาพรวม รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

 

 



๔๖ 
 

รูปแบบการรายงาน  
๑. การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ 

     ในปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และในส่วนของการรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมิน ได้ใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ www.dlthailand.com ซึ่งเป็นระบบการท างานแบบ Real-time สามารถแสดงและรายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ได้ทันที อีกทั้งมีการจัดเก็บ และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้ตลอดเวลา    
                         วิธีการรายงานผ่านระบบออนไลน์  มีดังนี้ 
                           ๑. เข้าเว็บไซต์ https://www.dlthailand.com  

  ๒. หน้าเว็บไซต์ จะปรากฏ เมนู 
       เลือกเมนู การรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล DLTV และ 
       กรอก ชื่อบัญชีผู้ใช้  และรหัสผ่าน 
   ๓.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษากรอกชื่อ 

บัญชีผู้ใช้  และรหัสผ่าน ตามที่ระบบก าหนด 
  ๔. กดปุ่มเมนูเข้าสู่ระบบ 

                   หลังจากนั้น จะปรากฏเมนูด้านขวามือ     
                                       เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ 
                               ๕. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  

ท าการเลือกเครื่องมือ แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
                    ให้เลือกเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฉบับที่เป็นบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน หลังจากนั้น ด าเนินการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
                       6. เมื่อกรอกข้อมูลทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งรายงาน 

๒. การรายงานผ่านระบบหนังสือราชการ 
       เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่เป็นเอกสาร ลายลักษณ์อักษรควบคู่กับ
การรายงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ก าหนดให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รายงานข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามแบบที่ก าหนดในภาคผนวก 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



๔๗ 

 

แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล 

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

โรงเรียน................................................................. สพป..................................เขต ...................... 

ชื่อ.........................................ชื่อสกุล............................................ ลําดับที่ ........................... 

มาตรฐาน ดานการจัดการเรียนการสอน  
ตัวชี้ว ัดที่ 1   การเตรียมการกอนการเรียนการสอน เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน   

2.1 จัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสม เอ้ือตอ

การเรียนการสอน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.2 ตรวจสอบสัญญาณการแพรภาพการสอน

ของโรงเรียนตนทาง เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนได 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.3 เตรียมสื่อ อุปกรณ ใบงาน และเครื่องมือ

การวัดผลและประเมินผล ท่ีสอดคลองกับ

โรงเรียนตนทาง 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.4 มีการทําความเขาใจใหกับนักเรียนในการ

เรียนรูกับ DLTV 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

...มาตรฐาน ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน   
2.1 กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และกระตุนให

นักเรียนมีปฏิสัมพนัธกับกิจกรรมการเรียนที่

สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

 
 

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

 
 

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

2.2 กระตุนใหนักเรียนจดบันทึกความรู หรือ

เนื้อหาที่ไดจากการเรียนการสอนในแตละ

ชั่วโมง 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

 
 

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

 
 

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

2.3 รวมกับนักเรียนในการสรุปความรูหลังจบ

บทเรียน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.4 มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนในชั่วโมง

ตอไป   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.5 ตรวจผลงาน และเสนอแนะใหนักเรียน

ปรับปรุงแกไข   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.6 บันทึกผลหลังสอน   ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

... 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

มาตรฐาน ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 3   การวัดผลและประเมินผล เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน   

3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวาง

เรียนและการวัดผลหลังเรียน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.2 มีการวัดผลปลายป   ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.3 มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผล 

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
  

...มาตรฐาน ดานการจัดการเรียนการสอน (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 4  การสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน  เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน   

4.1 วิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล   ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.2 สอนซอม นอกตารางออกอากาศเพ่ือ

ชวยเหลือนักเรียนท่ีไมบรรลุจุดประสงค

การเรียนรู 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.3 สอนเสริม หรือใหความรูเพ่ิมเติมแก

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.4 บันทึกผลการสอนซอมเสริม   ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  

 

วันเดือนป ท่ีประเมินตนเอง ............../......................../........................ 



๕๐ 

 

แบบประเมินตนเอง 

ดานคุณภาพนักเรียน 

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

โรงเรียน..............................................................................ชั้นประถมศึกษา ปที่ .................. 

 

มาตรฐาน ดานคุณภาพผูเรียน (รายงานทุกชั้น) 
ตัวชี้ว ัดที่ 1  พฤติกรรมสําคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV) 

เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา 

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน     

1.1 นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม

พรอมกับนักเรียนในโรงเรียนตนทาง   รอยละ.......................... ................ ................ 
1.2 นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความตรงตอ

เวลาในการเขาเรียนตามตาราง  รอยละ.......................... ................ ................ 
1.3 นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม

พรอมกับนักเรียนในโรงเรียนตนทาง   รอยละ.......................... ................ ................ 
1.4 นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีผลงานท่ีเกิด

จากการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน รอยละ.......................... ................ ................ 
รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา ...................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  
คาคะแนนท่ีได  

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

มาตรฐาน ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ) (รายงานทุกชั้น) 
ตัวชี้ว ัดที่ ๒   ผลการเรียนรูตามหลักสูตร เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา 

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลผลการดําเนินงาน     

2.1 คาเฉลี่ยผลการเรียนรูตามหลักสูตรของทุกกลุม
สาระการเรียนรู ทุกชั้นท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  เทากับ
หรือสูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว 

คา 
เฉลี่ย  

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

คา 
เปาหมาย 

 
…………… 

+/- 
 
 

……… 

 
 
 

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

 
 
 

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

2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับ 
“ดี” ข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ.......................... 

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

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

2.3 นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห และเขียน 
ในระดับ “ดี” ข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ.......................... 

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

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

2.4 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรใน
ระดับ “ดี” ข้ึนไป ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ.......................... 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

มาตรฐาน ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)  (เฉพาะชั้น ป.6) 
ตัวชี้ว ัดที่ 3  ผลการเรียนรู O-Net เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  
ที่ ประเด็นพิจารณา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

คาเฉลี่ย 
ปนี้ 

คาเฉลี่ย
ประเทศ 

คาเฉลี่ย
ปที่แลว 

+/
-   

2.1 ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา
ระดับประเทศ    
/เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

  
 
 

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

 
 
 

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

2.2 ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา
ระดับประเทศ   
/ เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

 
 
 

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

 
 
 

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

2.3 ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา
ระดับประเทศ  
/เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

 
 
 

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

 
 
 

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

2.4 ผลการทดสอบ  O-Net กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูง
ระดับประเทศ   
/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

 
 
 

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

 
 
 

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

มาตรฐาน ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ) (เฉพาะชั้น ป.๓) 
ตัวชี้ว ัดที่ 4   ผลการเรียนรู  NT เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  
ที่ ประเด็นพิจารณา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

คาเฉลี่ย 
รร. 

คาเฉลี่ย
ประเทศ 

คาเฉลี่ย
ปที่แลว 

+/- 
  

4.1 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดาน

ภาษาเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

  
 

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

 
 

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

4.2 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดาน

คํานวณเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ   

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

4.3 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถดาน

เหตุผลเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ    

/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 



๕๔ 

 

แบบประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ  
ตัวชี้ว ัดที่ 1  การจัดหาวัสดุอุปกรณการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

1.1 มีโทรทัศน จานดาวเทียม กลองรับสัญญาณ

และอุปกรณเชื่อมตอครบทุกหองเรียน   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

1.2 โทรทัศนทุกเคร่ืองมีภาพคมชัด ระบบเสียง

ชัดเจน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

1.3 การจัดวางโทรทัศนอยูในตาํแหนงที่

เหมาะสมกับระดับสายตาของนกัเรียน และ

นักเรียนทุกคนสามารถไดยนิเสยีงจาก

โทรทัศนไดอยางชัดเจน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

1.4 อุปกรณสําหรับจัดวางโทรทัศนมีความม่ันคง 

แข็งแรง ปลอดภัย 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 2  การจัดสภาพหองเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดลอม ภายในสถานศึกษา

ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม 

เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

2.1 ทุกระดับชัน้มีหองเรียนที่สะอาด เปน

ระเบียบ และปลอดภัย  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.2 อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เปนระเบียบ 

และปลอดภัย 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.3 มีพื้นที่สาํหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก

หองเรียน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

2.4 มีภูมิทัศน และแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่

เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 3  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล               

ผานดาวเทียม (DLTV) 

เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

3.1 มีผูรับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณและระบบ

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมอยางชัดเจน มีการ

ตรวจเช็คสภาพอุปกรณและระบบอยาง

สมํ่าเสมอ   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.2 มีแนวทางการแกปญหาในการจดัการเรียน

การสอนของครู กรณีที่ไมสามารถรับชมการ

ถายทอดสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมได  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.3 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสงเสริมใหครู

จัดทําหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง

อยางเหมาะสมกับบริบท  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.4 มอบหมายครูเขาสอนตามตารางการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมไดอยางเหมาะสม และมีแนว

ปฏิบัติในการแกปญหา กรณีครูผูสอนหลักไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

3.5 มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 



๕๗ 

 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 4  การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสูการปฏิบัติ 
เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

4.1 สรางความเขาใจ ความตระหนักถึง

ความสําคัญและประโยชนของการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม รวมท้ังชี้แจงแนวทางการ

ปฏิบัติและเปาหมายอยางชัดเจน  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.2 สรางขวัญกําลงัใจและแรงจูงใจแกครูและ

บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยวิธีการที่

หลากหลาย 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.3 ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติโดยกําหนด

กําหนดเปนวสิัยทัศน หรือกลยทุธ เปาหมาย

อยางสอดคลองพรอมปฏิบัตไิดจริง  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.4 จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยาง

เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.5 ประเมิน และรายงานผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

4.6 นําขอมูลรายงานผลการดาํเนินโครงการ 

กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไปใช

ในการวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการ

ดําเนินงาน ในปตอไป 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 



๕๘ 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 5  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล               

ผานดาวเทียม (DLTV) 

เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

4.1 มีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมที่สอดคลองกับแผนพฒันาตนเอง

รายบุคคล (ID Plan) อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

5.2 มีการประเมินผลการนําความรูจากการ

พัฒนาของครูและบุคลากรไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมอยางนอยปการศึกษา

ละ 1 คร้ัง 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

5.3 มีการสรุปและรายงานผลการพฒันาครูและ

บุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยาง

นอยปการศึกษาละ 1 คร้ัง  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

5.4 มีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ 

(PLC) เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม มีการ

บันทึก สรุปผล และรายงานเปนรายบุคคล 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

มาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ (ตอ)  
ตัวชี้ว ัดที่ 6  การนิเทศภายใน เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

6.1 กําหนดแผนการนิเทศภายในทีส่อดคลองกับ

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม แบบมีสวนรวม  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

6.2 กําหนดผูนิเทศ และผูรับการนิเทศให

เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

6.3 ดําเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่

กําหนดไว   

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

6.4 มีการบันทึกผลการนิเทศของผูรับการนิเทศ

เปนรายบุคล 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

6.5 ผูรับการนิเทศนาํผลการนิเทศไปใช เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

6.6 แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนนิงานนิเทศ

ภายใน เพื่อนําไปใชในการวางแผน ปรับปรุง 

และพัฒนากระบวนการนิเทศในปตอไป  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

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

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

รวมจํานวนขอท่ีเปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพท่ีได  

คาคะแนนท่ีได  
 

 

 

 







๖๒ 
 

แบบบันทึกการนิเทศ    
ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียน..............................................................................................สพป. .................. ..........................เขต............. 
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น.................... ......................................... 

 

1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 พฤติกรรมส าคัญท่ีเกิดจากการเรียนการสอน 
               โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๑.๑.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง  

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 

1.๑.๒ นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง  

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 
 



๖๓ 
 

1.๑.๓ นักเรียนตั้งใจฟังและจดบันทึกความรู้ และเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้จากครูโรงเรียนต้นทาง 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 

 

 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

1.๑.๔ นักเรียน มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

 
 
 
 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 

 

จุดเด่น 

 

 

 
 
 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 



๖๔ 
 

1.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  

1.๒.๑ ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๖๕ 
 

1.๒.๓ นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.2.4 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๖๖ 
 

1.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

1.3.๑ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.3.๒ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๖๗ 
 

1.3.๓ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

1.3.4 ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๖๘ 
 
 

1.4 ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 

1.4.1 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านภาษา 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.๔.2 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านค านวณ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๖๙ 
 

1.๔.3 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านเหตุผล 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 
บันทึกการนิเทศเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 

(................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่ ....................เดือน......................................พ.ศ. ............................ 

 



๗๑ 
 

แบบบันทึกการนิเทศ  
ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียน..............................................................................................สพป. .................. ..........................เขต............. 
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น.................... ......................................... 

 

2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

2.1 ตัวชี้วัดที่ ๑ การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 

2.๑.1 จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 

2.๑.๒ ตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพการสอนของโรงเรียนต้นทาง เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 
 



๗๒ 
 

2.๑.๓ เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน และเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล ที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 

 

 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๑.๔ มีการท าความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับ DLTV 

 
 
 
 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 

 

จุดเด่น 

 

 

 
 
 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๓ 
 

2.2 ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๒.๑ ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๒.๒ กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ หรือเนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 



๗๔ 
 

2.๒.๓ ร่วมกับนักเรียนในการสรุปความรู้หลังจบบทเรียน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.2.4 มีการมอบหมายงานเพ่ือการเรียนในชั่วโมงต่อไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๕ 
 

2.๒.๕ ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไข   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๒.๖ บันทึกผลหลังสอน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๖ 
 

2.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การวัดผลและประเมินผล 
2.3.1 มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผลระหว่างเรียน และการวัดผลหลังเรียน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๓.๒ มีการวัดผลปลายปี 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๗ 
 

2.3.3 มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.3.4 มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๘ 
 

2.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

2.๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๔.๒ สอนซ่อม นอกตารางออกอากาศเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๗๙ 
 

2.๔.๓ สอนเสริม หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 
บันทึกการนิเทศเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 

(................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่ ....................เดือน......................................พ.ศ. ............................ 

 



๘๑ 
 

แบบบันทึกการนิเทศ  
ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียน..............................................................................................สพป. .................. ..........................เขต............. 
ชื่อผู้รับการนิเทศ................................................................................ต าแหน่ง........................................................... 

 

3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

3.1 ตัวช้ีวัดที่  1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

3.๑.1 มีโทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุกห้องเรียน   

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 

3.๑.๒ โทรทัศน์ทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบเสียงชัดเจน 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 
 



๘๒ 
 

1.๑.๓ การจัดวางโทรทัศน์อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน และนักเรียน      ทุกคน
สามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 

 

 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

3.๑.๔ อุปกรณ์ส าหรับจัดวางโทรทัศน์มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

 
 
 
 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 

 

จุดเด่น 

 

 

 
 
 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 



๘๓ 
 

3.2 ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ                 
              จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

3.๒.๑ ทุกระดับชั้นมีห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.๒.๒ อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๘๔ 
 

3.๒.๓ มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.2.4 มีภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๘๕ 
 

3.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

3.3.๑ มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณ์และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบอย่างสม่ าเสมอ   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.3.๒ มีแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู กรณีท่ีไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๘๖ 
 

3.3.๓ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้ครูจัดท าหรือพัฒนาสื่อ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางอย่างเหมาะสมกับบริบท 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.3.4 มอบหมายครูเข้าสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่าง
เหมาะสม และมีแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา กรณีครูผู้สอนหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

3.3.5 มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.4 ตัวช้ีวัดที่  4  การก าหนดนโยบายและการน านโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา 
                 ทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ 

3.๔.1 สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายอย่างชัดเจน  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

3.๔.2 สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.๔.3 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์ เป้าหมายอย่างสอดคล้องพร้อม
ปฏิบัติได้จริง  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

3.๔.4 จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.๔.5 ประเมิน และรายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๙๐ 
 

3.๔.6 น าข้อมูลรายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน             ในปีต่อไป 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.5 ตัวช้ีวัดที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
              โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

3.5.1 มีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๙๑ 
 

3.5.2 มีการประเมินผลการน าความรู้จากการพัฒนาของครูและบุคลากรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

3.5.3 มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๙๒ 
 

3.5.4 มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และรายงานเป็นรายบุคคล 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

3.6 ตัวช้ีวัดที่ 6 การนิเทศภายใน 

3.6.1 ก าหนดแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบบมีส่วนร่วม  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 
 

3.6.2 ก าหนดผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

3.6.3 ด าเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่ก าหนดไว้   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๙๔ 
 

3.6.4 มีการบันทึกผลการนิเทศของผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคล 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

3.6.5 ผู้รับการนิเทศน าผลการนิเทศไปใช้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๙๕ 
 

3.6.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานนิเทศภายใน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการนิเทศในปีต่อไป  

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 
บันทึกการนิเทศเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 

(................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่ ....................เดือน......................................พ.ศ. ............................ 

 



๙๘ 
 

แบบสรุปการนิเทศ  
ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียน..............................................................................................สพป. .................. ..........................เขต............. 
 

1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1 พฤติกรรมส าคัญท่ีเกิดจากการเรียนการสอน 
               โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๑.๑.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง  

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 

1.๑.๒ นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง  

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 จุดเด่น 
 
 
 
 

 จุดพัฒนา 
 
 
 
 



๙๙ 
 

1.๑.๓ นักเรียนตั้งใจฟังและจดบันทึกความรู้ และเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้จากครูโรงเรียนต้นทาง 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 

 

 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

1.๑.๔ นักเรียน มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

 
 
 
 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 
 
 
 

 

จุดเด่น 

 

 
 
 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 



๑๐๐ 
 

1.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  

1.๒.๑ ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

1.๒.๓ นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.2.4 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับ “ดี” ขึ้นไป   

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

1.3 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

1.3.๑ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.3.๒ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

1.3.๓ ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

1.3.4 ผลการทดสอบ  O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๔ 
 
 

1.4 ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 

1.4.1 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านภาษา 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

1.๔.2 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านค านวณ 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

1.๔.3 ผลการทดสอบ  NT ความสามารถด้านเหตุผล 
 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเด่น 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 
บันทึกการนิเทศเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 

(................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผู้นิเทศ 
(................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่ ....................เดือน......................................พ.ศ. ............................ 

 



๑๐๗ 
 

แบบสรุปบันทึกการนิเทศ  

การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

โรงเรียน......................................................................สพป. .................................................. 

 

2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 

2.1 ตัวชี้ว ัดที่ ๑ การเตรียมการกอนการเรียนการสอน 

2.๑.1 จัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนการสอน 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดพัฒนา 

 

 

 

2.๑.๒ ตรวจสอบสัญญาณการแพรภาพการสอนของโรงเรียนตนทาง เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได 

 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

2.๑.๓ เตรียมสื่อ อุปกรณ ใบงาน และเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล ที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน 

 

 

 

 

 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.๑.๔ มีการทําความเขาใจใหกับนักเรียนในการเรียนรูกับ DLTV 

 

 

 

 

 

ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

จุดเดน 

 

 

 

 

 

 

จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

๒.๒ ตัวชี้ว ัดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ 

2.๒.๑ กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และกระตุนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.๒.๒ กระตุนใหนักเรียนจดบันทึกความรู หรือเนื้อหาที่ไดจากการเรียนการสอนในแตละชั่วโมง 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

2.๒.๓ รวมกับนักเรียนในการสรุปความรูหลังจบบทเรียน 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.2.4 มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนในชั่วโมงตอไป   

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

2.๒.๕ ตรวจผลงาน และเสนอแนะใหนักเรียนปรับปรุงแกไข   

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๒.๖ บันทึกผลหลังสอน 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 

2.3 ตัวชี้ว ัดที่ 3 การวัดผลและประเมินผล 
2.3.1 มีการวัดผลกอนเรียน การวัดผลระหวางเรียน และการวัดผลหลังเรียน 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.๓.๒ มีการวัดผลปลายป 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

2.3.3 มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

2.3.4 มีการวิเคราะหผลการวัดและประเมินผล เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

2.๔ ตัวชี้ว ัดที่ ๔ การสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

2.๔.๑ วิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

2.๔.๒ สอนซอม นอกตารางออกอากาศเพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

2.๔.๓ สอนเสริม หรือใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ขอคิดเห็นและเสนอแนะ 

 

 

 

 จุดเดน 

 

 

 

 จุดควรพัฒนา 

 

 

 

 

บันทึกการนิเทศเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
  

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 

(ลงชื่อ)................................................. ผูนิเทศ 
(................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
วันที่ ....................เดือน......................................พ.ศ............................. 

 



๑๑๖ 
 

แบบประเมินตนเอง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

 

มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ตัวชี้ว ัดที่ 1  การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที ่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

1.1 กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เกี่ยวกับ
การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
1.2 กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน           
การสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
1.3 กําหนดภาระงาน และมอบหมายงานให

บุคลากรไดรวมกันรับผิดชอบอยางเปน
รูปธรรม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
1.4 กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมใหสอดคลองกับแผนงานที่
กําหนดไว 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
รวมจํานวนขอที่เปนไปตามประเด็นพิจารณา .................................... 

ระดับคุณภาพที่ได  
คาคะแนนที่ได  

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 

 

มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ตัวชี้ว ัดที่ 2  การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที ่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

2.1 พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อสรางความ
ตระหนัก และความเขาใจเก่ียวกับการนํา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
2.2 จัดใหมีคณะทํางานเพื่อดูแล ชวยเหลือ 

แกปญหา หรือสนับสนุนการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมของสถานศึกษาในสังกัด 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
2.3 ดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่เก่ียวของ

กับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
2.4 สรางเครือขาย และประสานความรวมมือ

ใหแกสถานศึกษาในสังกัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
รวมจํานวนขอที่เปนไปตามประเด็นพิจารณา  

ระดับคุณภาพที่ได  
คาคะแนนที่ได  

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

 

มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
ตัวชี้ว ัดที่ 3  การดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน        

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เปน ()/ไมเปน () 

ไปตามประเด็นพิจารณา  

ที ่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน   

3.1 จัดทําแผนการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลทีส่อดคลองกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.2 จัดใหมีคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน               
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.3 ชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักเก่ียวกับแผนการนิเทศ เคร่ืองมือ 
ระยะเวลาในการนิเทศ ใหกับผูนิเทศ และผูรับ
การนิเทศ  

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.4 ดําเนินการติดตาม และประเมินผล การจัดการ

เรียนการสอนโดยใชการศึกษา ทางไกล 
ผานดาวเทียม ตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไว 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.5 ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามแผนและ
ปฏิทินที่กาํหนดไว 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.6 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ตดิตาม และ

ประเมินผลการจัดการเรียนการ 
สอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
3.7 นําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนนิการ 

................ ................ 
รวมจํานวนขอที่เปนไปตามประเด็นพิจารณา  

ระดับคุณภาพที่ได  
คาคะแนนที่ได  

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (ตอ) 
ตัวชี้ว ัดที่ 4   สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมผานเกณฑมาตรฐาน       
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ขอมูลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

2.1 รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช 
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดตั้งแต
ระดับดีข้ึนไป   

รอยละ.......................... 

(  ) 90.00 - 100 
(  ) 70.00 - 89.99 
(  ) 50.00 - 69.99 
(  )  0.00 - 49.99 

ดีมาก 
ดี 
พอใช 
ปรับปรุง 

ระดับคุณภาพที่ได   
คาคะแนนที่ได   

 



คณะผู้จัดท า 

คณะที่ปรึกษา 
 

  

1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานคณะที่ปรึกษา 
2. นายอนุสรณ ์ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ปรึกษา 

3. นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์ ที่ปรึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   

ที่ปรึกษา 

4. นางสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ อดีตทีป่รึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ปรึกษา 

5. นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต  ๑ 

ที่ปรึกษา 

6. นายสุวิทย์  บึงบัว                   รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ที่ปรึกษา 

    
คณะท างาน 
 

  

1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษา
ทางไกล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

หัวหน้าคณะท างาน 

2. ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

คณะท างาน 

3. นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

คณะท างาน 

4. นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

คณะท างาน 

5. นางสาวธัชกร เพ็งค าปั้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

คณะท างาน 

6. นายสุชาติ สุขสม อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

คณะท างาน 

7. นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสักงามวิทยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔1 

คณะท างาน 

    
    



๑๒๑ 
 

คณะท างาน (ต่อ) 
 

  

8. นายสุบัน พรเวียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง 
(ธรรมศาสตร์อาสา)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑ 

คณะท างาน 

9. นายภูมิ พระรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เลย เขต ๒                    

คณะท างาน 

10. นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์            ผู้อ านวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 

คณะท างาน 

๑๑. นายชัยรัตน์  ถาวรงามยิ่งสกุล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

คณะท างาน 

๑๒. นายกลองทิพย์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงด ามิตรภาพที่ ๘๘ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๒ 

คณะท างาน 

๑๓. นายมีชัย พลทองมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑ 

คณะท างาน 

๑๔ นางกรรณิการ ์ เพ็ชรครุฑ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงลาด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๒ 

คณะท างาน 

๑๕. นายบัณฑูร พลเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

๑๖. นายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

๑๗. นายไพศาล ชูเชื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาค ี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

๑๘. นางประทิน พ าขุนทด ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนวัดสุวรรณาค ี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

๑๙. นางสาวบานเย็น วงศ์จ าปา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

    



๑๒๒ 
 

คณะท างาน (ต่อ) 
 

  

๒๐. นางศิริพร สอดสี ครู โรงเรียนวัดปู่เจ้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน 

๒๑. นายกิตติพล เอ่ียมสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙       

คณะท างาน 

๒๒. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกล       
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๓. นางสาวสุวิมล กุณะจันทร์ นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกล              
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๔. นางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกล             
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๕. นางสาวกมลชนก ดวงค า นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกล              
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๖. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกล            
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๗. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกศา นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๘. นายกานต์ เส้งซ้าย นักประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกล                
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะท างาน 

๒๙. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

คณะท างาน/
เลขานุการ 

๓๐. นางสาววิภา บานเย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒ 

คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

ออกแบบปก 
 

 

ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

 



 


