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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ 
ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  ในหลักสูตรมัธยมศึกษา ๖ ชั้น  ๖ ช่อง  และเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ได้ออกอากาศการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี บริหารงานโดย 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนประเดิม ๕๐ ล้านบาท 
ที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และทรงพระกรุณาพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการพระราชทาน
การศึกษาไปสู่ปวงชน โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  
ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ปัจจุบันส านักงานมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอด
ออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  ตั้งอยู่ที่  โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดตามหลักสูตร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สายวิชาชีพ  ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย  และประเทศเพื่อนบ้าน 
จ านวน ๑๕ ช่อง ในชื่อ DLTV ๑ - ๑๕ รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๕ ช่อง 
ในชื่อ DSTV Network ๑๘๖ - ๒๐๐ (True Vision) สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ด าเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน ๒ ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบ
โรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน 
ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการสามารถท าได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ตามตารางเวลาที่ออกอากาศ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการ 
จัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป  การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ ก าหนดเนื้อหารายการให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน  และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสภาพ ความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ต่อมาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม   ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ ในโรงเรียน
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๒ 

เครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นต้นแบบ 
ที่ทรงประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้า 
เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอนตลอดจนองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมไปยังผู้เรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สนอง 
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
และยึดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและยกระดับ 
ความเสมอภาคของผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน คือการใช้เทคโนโลยี
ทางการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

จากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัด
ด าเนินการในประเด็นด้านการศึกษาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งการ  
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก โดยในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 รองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ซึ่งได้จัดท าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอน  
ไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเหตุให้เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียน
ที่อยู่ในเมือง ซึ่งผลการใช้การถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมท าให้นักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น ผลการสอบ NT และ O-Net สูง ขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ และ
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูพัฒนาทักษะการสอน และลดภาระการเตรียมการ
สอน จากผลการด าเนินการดังกล่าว ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาแล้ว
ให้มี การศึกษาและขยายผลโครงการการศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเทียมไปยั งพื้ นที่ อื่ นๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557  2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมี
ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก 3. เพื่อขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
มอบหมายนโยบายและด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 1. การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 2. อบรมผู้บริหารและครูปลายทาง 3. งานประชาสัมพันธ์ 4. งานการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 การด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพได้นั้น การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและการรายงานผล 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะให้การด าเนินการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 
 



๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดท าแนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับโรงเรียนสอดคล้องกัน มุ่งสู่การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก 
และท าให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ ่
หรือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อวางแผนและ
ด าเนินแนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินการโครงการขยายผล
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของประเทศต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล  โครงการ
ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๒. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๓. เพื่อน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เป้ำหมำย 
 ๑. ด้ำนปริมำณ 
 ๑.๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 183 เขต  ได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๑.๒  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 
 ๑.๓  ห้องเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกห้องได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 ๒. ด้ำนคุณภำพ 
 ๒.๑  นักเรียน 
  ๒.๑.๑  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ๒.๑.๒  นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ๒.๑.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 



๔ 

 ๒.๒  ครูผู้สอน ร้อยละ 80  สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓  ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 สามารถบริหารจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 100 มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 - ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒557   เดือน พฤศจิกายน ๒557-30 เมษายน ๒558 
 - ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒558   เดือน พฤษภาคม- ตุลาคม ๒558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

ปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ (Key Success) 
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยใช้ยุทธศาสตร์  4  5  6 
รายละเอียด ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ ๔  ๕  ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภำพที่ ๑ ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 (ประยุกต์จากยุทธศาสตร์ ๔  ๕  ๖   ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต ๑) 

4 ข้อพื้นฐาน ผู้บริหาร 5  ข้อจัดท า ครูน า 6 ข้อปฏิบัติ 

     1. สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและภายใน
ห้องเรียนต้องสะอาดและ
เปน็ระเบียบ 
     2. โทรทัศน์ขนาด
เหมาะสมกับห้องเรียนและ
จ านวนนักเรียน ติดตั้ง
โทรทัศน์ให้มีความสูง
เหมาะสมกับระดับสายตา
นักเรียน 
     3. บทบาทของครูต้อง
เอาใจใส่ ก ากับดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
     4.นักเรียนต้องม ี
ส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจ
เรียนรู้พร้อมกับนักเรียน
โรงเรียนไกลกังวล 

     1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง 
วางแผนการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และ
อ านวยความสะดวกให้การจัด 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
     ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
และโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับ
ห้องเรียนและจ านวนนักเรียน  
นักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี 
ความสูงเหมาะสมกับระดับ
สายตานักเรียน 
     ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
จัดหาคู่มือครูพระราชทาน 
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส าหรับโรงเรียนปลายทาง 
     ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นและ
น าพาครูทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนัก 
เห็นความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง 
     5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอนทุกห้องเรยีนอย่างสม่ าเสมอ 

     1. ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้
เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
     2. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า 
ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้
และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมก าหนด รวมทั้ง
มอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม
ในการเรียนครั้งต่อไป 
     3. ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ 
ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและ
ต้องเอาใจใส่ ก ากบั ดูแล แนะน านกัเรียน 
ให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 
     4. ครูต้องสรุปสาระส าคัญร่วมกับ
นักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้
สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 
     5. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อ
กิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ท าให้ทราบว่า 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
     6. ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมนอกตารางออกอากาศ เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่นักเรียน 



ส่วนที ่2 
วิธีด ำเนินกำร 

 
 การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน  ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียน
การสอน  ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  โดยมีครูผู้สอน 
เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งนี้หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ านวยสะดวก
ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ประกอบกับมีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความต่อเนื่อง สม่ าเสมอส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด  
ในส่วนของวิธีด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้นั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดองค์กร และกระบวนการด าเนินงานนิเทศ 
ดังแผนภาพที่ ๒  และ ๓  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

องค์กรกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
กำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทยีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ ๒ องค์กรการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล 
 ผ่านดาวเทียม 
 
 

สพฐ. 

สพป. 

ห้องเรียน 

- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการนิเทศฯ 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
- รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
- ผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษานิเทศก์ 
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้แทนจากเครือข่ายโรงเรียน 

 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้นิเทศ 
 

 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

หน่วยงาน บุคลากร 

 

- ครู 
 

  

รา
ยง

าน
ผล

 



๘ 

กระบวนกำรด ำเนนิงำนกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม ประเมินและรำยงำนผล 
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

 

 
 
 
 
F 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนปัจจัย (Input: I)  คือ การด าเนินงานพื้นฐาน 
ด้ำนกระบวนกำร (Process: P) คือ ผู้บริหาร ๕ ข้อจัดท า 
  ครูน า ๖ ข้อปฏิบัต ิ
ด้ำนผลผลิต (Output: O) คือ ผลที่เกิดระหว่างทาง : ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของผู้เรียน 
  ผลผลิตปลายทาง : O-NET, NT, LAS 
 

แผนภำพที่ ๓ กระบวนการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษา 
 ทางไกลผ่านดาวเทียม 

1 
ประเมนิ 

ก่อนการด าเนินงาน 
ทั้งระบบ (IPO) 

โดยโรงเรียนประเมินตนเอง 

ข้อมูลผลการประเมิน 

การปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการศึกษาทางไกลฯ 

3 
ก ำกับ ติดตำม 

ด้านปัจจัย (I) 
- การด าเนินงานพื้นฐาน 
ด้านกระบวนการ (P) 
- ผู้บริหาร 
  โดย สพป.และ 
  โรงเรียน 

การด าเนินงาน 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

2 
นิเทศ 

กระบวนการ (P) 
- คร ู
- ผู้บริหาร 
  โดย สพป. และ 
  โรงเรียน 4 

ประเมนิผล 
หลังด าเนินงาน 
ทั้งระบบ (IPO) 

โดยโรงเรียนประเมิน 

รายงานผล 

ข้อมูลย้อนกลบั 



๙ 

กระบวนกำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  โดยการนิเทศ ติดตามโครงการเป็นการ 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า  รวมทั้งเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ ส าหรับก ากับ 
แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรค ระหว่างด าเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในขณะที่
การประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยน าเข้า  การด าเนินงานและผลของโครงการ ดังนั้นข้อมูล 
ที่ได้จากการนิเทศ ติดตามงานของโครงการสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประเมิน
โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ จึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่าง
สม่ าเสมอและถูกต้อง จะช่วยท าให้การประเมินน าไปสู่ความส าเร็จสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ต้องด าเนินงานให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม มีรายละเอียดดังนี ้
 ๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล  การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ประกอบด้วย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าที่ในส านักที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๒  ประชุมวางแผนการด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๓  จัดท าแนวทางการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  และจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มเอกสาร 
 ๑.๔  จัดท าเครื่องมือ และปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๕  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย  พัฒนาผู้นิเทศทุกระดับ  ทั้งในระดับส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และโรงเรียน ดังนี ้
  ๑.๕.๑  จัดท าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมทางไกลส าหรับผู้นิเทศ   ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
  ๑.๕.๒  ประชุมเตรียมการคณะท างานเพื่อจัดอบรมทางไกล โดยใช้การถ่ายทอดสด
ผ่านดาวเทียม และสื่อวีดิทัศน์การเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 



๑๐ 

  ๑.๕.๓  ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง  
  ๑.๕.๔  จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังผู้นิเทศระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  ๑.๕.๕  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.๕.๖  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการและนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๒. ด ำเนินกำรนิเทศ ตดิตำมกำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ดังนี้ 
 คณะกรรมการนิเทศออกปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามสภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่ต้องการรับความช่วยเหลือของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   ตามข้อมูลผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. ด ำเนินกำรก ำกับ  ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม ดังนี ้
 ๓.๑  ส านักติดตามและประเมินผล ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๓.๒  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ส านักที่เกี่ยวข้อง  ประเมินผลโรงเรียนแกนน า
ขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประสบผลส าเร็จ   และโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ 
เป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๔. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔.๑  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสารและสนเทศที่ได้จากการนิเทศ   ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผล  น ามาสรุปและรายงานผลเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนปลายทาง พร้อมทั้งประกาศยกย่อง  ชมเชย สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ต่อกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 ๔.๔  ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สู่สาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสารมวลชน 
 



๑๑ 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๑. วำงแผนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม  ดังนี ้
 ๑.๑  ประเมินตนเองก่อนด าเนินการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
 ๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามการจัดองค์กรการนิเทศฯ คณะกรรมการ
ควรประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากเครือข่าย
โรงเรียน 
 ๑.๓  ประชุมปฏิบัติการวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๔  ประชุมสัมมนาผู้นิเทศฯ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน  
โดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑.๕  ก าหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 2. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจดักำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม  ดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการนิเทศออกปฏิบัติการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามข้อมูลผลการประเมินตนเอง  สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นที่ต้องการรับความช่วยเหลือของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
 ๒.๒  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูลผลการนิเทศ 
ติดตามเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
 2.3  คณะกรรมการนิเทศ  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนแกนน าขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลส าเร็จ   และ
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๓. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรจดักำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม ดังนี้ 
 ๓.๑  คณะกรรมการการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก 



๑๒ 

 ๓.๒  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนแกนน าขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลส าเร็จ และ
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice) 
 ๔. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔.๑  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสารและสนเทศที่ได้จากการนิเทศ  ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล น ามาสรุปและรายงานผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับ
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทาง พร้อมทั้งประกาศยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔.๔  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสารมวลชน 
 
ระดับโรงเรียน  มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๑. วำงแผนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม  ดังนี ้
 ๑.๑  ศึกษาแนวทางการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๒  ประเมินตนเองก่อนด าเนินนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินและรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยใช้เครื่องมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการวางแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
 ๑.๓  จัดท าแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 ๑.๔  เข้าร่วมประชุมอบรมผู้นิเทศฯ  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียนโดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ๑.๕  ก าหนดปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหรือที่โรงเรียนจัดท าเพิ่มเติม 
 



๑๓ 

 2. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับตดิตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
 ๒.๑  ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่ต้องการรับความช่วยเหลือของ
ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนสัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการนิเทศ 
 ๒.๒  สะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามประเด็นการนิเทศให้กับครูแต่ละคนทราบ 
 2.3  ด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของนักเรียน และครูผู้สอนทุกห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4  ติดตาม และประเมินผลครูผู้สอนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบ
ผลส าเร็จและมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๓. ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม ดังนี ้
 ๓.๑  ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมของนักเรียน และครูผู้สอนทุกห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๒  ติดตาม และประเมินผลครูผู้สอนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบ
ผลส าเร็จและมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๔. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔.๑  รวบรวมข้อมูลและสนเทศที่ได้จากการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลน ามาวิเคราะห์ สรุปและรายงานผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๔.๒  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรับชมสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม 
เกี่ยวกับโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของบุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทาง 
 ๔.๓  ประกาศยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู และนักเรียน 
 ๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.๕  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในลักษณะของเอกสาร แผ่นพับ หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสารมวลชน 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ระยะเวลำในกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
 กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม  มีก าหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงเพื่อให้การน าไปสู่การปฏิบัติมีความชัดเจนและ 
มีความต่อเนื่อง  โดยด าเนินการ ๓ ระยะ  ระยะที่ ๑  วางแผนเตรียมการ  ระยะที่ ๒  สานต่อพัฒนา  
และ ระยะที ่๓  ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียดดังนี ้
 

 ระยะที่ ๑  วำงแผนเตรียมกำร (ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 

กระบวนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ระดับโรงเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๓. จัดท าแนวทางการ

ด าเนินงานการนิเทศฯ 
๔. จัดท าเครื่องมือ และปฏิทิน

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
ประเมินและรายงานผล 

๕. พัฒนาผู้นิเทศทุกระดับ ทั้งใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียน 

๖. ประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๗. จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
ไปยังผู้นิเทศระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และระดับ
โรงเรียน 

๑. ประเมินตนเองโดยใช้
เครื่องมือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศฯ 
๓. ประชุมปฏิบัติการวางแผน 

การนิเทศฯ  
๔. ประชุมอบรมผู้นิเทศฯ ระดับ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และระดับ
โรงเรียนโดยรับสัญญาณ
ทางไกลผ่านดาวเทียม  

๕. ก าหนดปฏิทินนิเทศ 
เครื่องมือนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผล  

๑. ศึกษาแนวทางการนิเทศฯ 
๒. ประเมินตนเอง โดยใช้

เครื่องมือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ 
๔. จัดท าแผนการนิเทศ 
๕. เข้าร่วมประชุมอบรมผู้นิเทศฯ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา และระดับโรงเรยีน  

๖. ก าหนดปฏิทินนิเทศ 
เครื่องมือนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม โดย
ใช้เครื่องมือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และหรือที่
โรงเรียนจัดท าเพิ่มเติม 

 



๑๕ 

กระบวนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ระดับโรงเรียน 

๘. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๙. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และโรงเรียน 

 
 ระยะที่ ๒  สำนต่อพฒันำ (ธันวาคม ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ ์๒๕๕๘) 
 

กระบวนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ระดับโรงเรียน 

๑. น าข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มา
พิจารณาเพื่อก าหนดพื้นที ่
และกลุ่มเป้าหมายในการ
นิเทศ ติดตาม 

๒. คณะกรรมการนิเทศ
ปฏิบัติการนิเทศฯ  

๓. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการจัด
การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 
 
 

๑. คณะกรรมการนิเทศ
ปฏิบัติการนิเทศฯ โรงเรียน
ขนาดเล็กทุกโรงเรียน 

๒. รวบรวมข้อมูลผลการนิเทศ 
ติดตาม เสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด 

๓. คณะกรรมการนิเทศฯ
ด าเนิน การนิเทศฯ โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

๔. คณะกรรมการนิเทศ 
คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งต้ัง กลุ่มนิเทศฯ ติดตาม
และประเมินโรงเรียนแกนน า
ขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่
ประสบผลส าเร็จ และ

๑. ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศภายใน 
และติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนทุกคน 
พร้อมทั้งบันทึกผลการนิเทศ 

๒. สะท้อนผลผลการนิเทศ 
ติดตาม ให้กับครูแต่ละคน
ทราบ 

๓. ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของ
นักเรียน และครูผูส้อน 
ทุกห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือ
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 
 
 



๑๖ 

กระบวนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ระดับโรงเรียน 

๔. ติดตาม และประเมินผล
โรงเรียนแกนน าขนาดเล็กที่จัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประสบผลส าเร็จ และโรงเรียน 
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice) 

โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best Practice)  

 

๔. ติดตาม และประเมินผล
ครูผู้สอนที่จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมประสบ
ผลส าเร็จและมีผลการปฏิบตัิ
เป็นเลิศ (Best Practice)  

 
 ระยะที่ ๓  ก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศ (มนีาคม – พฤษภาคม ๒๕๕8) 
 

กระบวนกำรนเิทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมนิและรำยงำนผล 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
ระดับส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ระดับโรงเรียน 

๑. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลสารและสนเทศที่ได้
จากการนิเทศฯ น ามาสรุป
และรายงานผล 

๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนปลายทาง 
ที่ประสบผลส าเร็จในการ
จัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม พร้อมทั้ง
ประกาศยกย่อง ชมเชย 
สร้างขวัญและก าลังใจแก ่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อรัฐมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ขยายผลการจดัการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
สู่สาธารณาชนผ่านทาง
เว็บไซต์ และสือ่สารมวลชน 

๑. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลสารและสนเทศที่ได้
จากการนิเทศฯ น ามาสรุป
และรายงานผล 

๒. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนปลายทาง 
ที่ประสบผลส าเร็จในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม พร้อมทั้งประกาศ
ยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดผ่านทาง
เว็บไซต์ และสือ่สารมวลชน 

๑. รวบรวมข้อมูลและสนเทศ 
ที่ได้จากการนิเทศฯ น ามา 
วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

๒. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้โรงเรียนปลายทาง 
ที่ประสบผลส าเร็จในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

๓. ประกาศยกย่อง ชมเชย 
สร้างขวัญและก าลังใจแก่คร ู
และนักเรียน 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อส านักงานการ
ประถมศึกษาประถมศึกษา 

๕. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 



 

 

ส่วนที ่3 
การประเมินผลและรายงานผล 

 
 การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ าเป็นต้องมกีารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างจริงจัง การดูแล ช่วยเหลือให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลที่เหมาะสม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียน กระบวนการดังกล่าว จะมีส่วนส าคัญ 
ที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม ไวด้ังนี ้
 
หลักการประเมิน 
 การประเมินผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีหลักการส าคัญ 
ดังนี ้
 ๑. เป็นการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
 ๒. เป็นการประเมินผลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ๓. เป็นการน าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
ขอบข่ายการประเมนิ 
 ในการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
โดยก าหนดขอบข่ายการประเมินเป็น ๕ ด้าน  ได้แก่ ด้านการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ด้านการด าเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และ
ด้านนักเรียน รายละเอียดดังนี ้
 ๑. ด้านการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประกอบด้วย 
๖ รายการ  ดังนี ้
 ๑.๑  นโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๒  การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๓  การนิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๔  การประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๕  การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ๑.๖  การคัดเลือกผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
 



๑๘ 

 

 ๒. ด้านการด าเนนิงานพื้นฐาน  ประกอบด้วย ๔ รายการ ดังนี ้
 ๒.๑  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียน ต้องสะอาดและเป็นระเบียบ 
 ๒.๒  โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี
ความสงูเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 
 ๒.๓  บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน 
 ๒.๔  นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน 
วังไกลกังวล 
 ๓. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ รายการ ดังนี ้
 ๓.๑  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ านวยสะดวกให้การจัดการเรียน 
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 ๓.๒  ต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน
และจ านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดบัสายตานักเรียน 
 3.3  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ส าหรับโรงเรียนปลายทาง 
 3.4  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่น และน าพาครูทุกคน ทุกฝ่าย 
ตระหนัก เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
 ๓.๕  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรียนการสอน  ทุกห้องเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. ด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย ๖ รายการ ดังนี ้
 ๔.๑  ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 
 ๔.๒  ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้  และ
กิจกรรมเสริม  ตามที่คู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนปลายทาง
ก าหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม ในการเรียนครั้งต่อไป 
 ๔.๓  ครูต้องร่วมจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทาง และต้องเอาใจ
ใส่ดูแล ก ากับ แนะน านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 
 ๔.๔  ครูต้องสรุปสาระส าคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากการเรียนรู้สิ้นสุดลง และบันทึกผล
การจัดการเรียนการสอนหลังสอนทุกครั้ง 
 ๔.๕  ครูต้องวัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ท าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 ๔.๖  ครูต้องจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนทีไ่ม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่นักเรียน 
 



๑๙ 

 

 ๕. ดา้นนักเรียน ประกอบด้วย ๓ รายการ ดังนี้ 
 ๕.๑  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๕.๒  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 5.3  ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนของผู้เรียน 
 
ตัวชี้วดัและเกณฑก์ารประเมิน 
 การก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินในครั้งนี้   ได้อ้างอิงมาจากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ 4 ๕ ๖ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ และ 
ผลการตรวจสอบ  ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงได้ก าหนดตัวชี้วัด รายการพิจารณา
และเกณฑ์การให้คะแนนในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 รายการ ดังนี ้
 ๑. ตัวชีว้ัดและเกณฑ์การประเมินนักเรียน 
 ๒. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมนิคร ู
 ๓. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๔. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการด าเนินงานพื้นฐาน 
 5. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 
 



 

 

๒๐ 

 

ฉบบัที ่1  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินนักเรียน 

 

ที ่ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
๑. นักเรียนมคุีณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

1. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60-79   
3. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50-59   
4. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินต่่ากว่าร้อยละ 50 

ได้  4  คะแนน 
ได ้ 3  คะแนน 
ได ้ 2  คะแนน 
ได ้ ๑  คะแนน 

๒. นักเรียนมทัีกษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตามหลักสูตร 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๑. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป  
๒. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60-79   
๓. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50-59   
๔. นักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินต่่ากว่าร้อยละ 50 

ได้  4  คะแนน 
ได ้ 3  คะแนน 
ได ้ 2  คะแนน 
ได ้ ๑  คะแนน 

๓. นักเรียนมคีวามรู้ตาม
หลักสูตร 

๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6   
สูงกว่า ระดับส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ เพิม่ขึ้นจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๒. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ NT  ขั้น ป. 3   
สูงกว่า ระดับส่านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ เพิม่ขึ้นจาก 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

 
 
 

ให้คะแนนจาก 6 รายการ คอื 
๑. ชั้น ป.6 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 1   
๒. ชั้น ป.5 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 2 
๓. ชั้น ป.4 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 3 
๔. ชั้น ป.4 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 4 
๕. ชั้น ป.4 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 5 
๖. ชั้น ป.4 เป็นไปตามรายการพิจารณา ที่ 6 

ชั้นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 
คะแนนตัวชี้วัดนี้  เต็ม 4 คะแนน 
ได้จากผลรวมคะแนน ข้อ 1+2+3+4+5+6 

 
ได้  1     คะแนน 
ได ้ 1     คะแนน 
ได ้0.5   คะแนน 
ได ้0.5   คะแนน 
ได ้0.25 คะแนน 
ได ้0.25 คะแนน 
ได้ 0      คะแนน 



 

 

๒๑ 

 

ที ่ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
๓. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ LAS  ชั้น ป. 2  

หรือผลการทดสอบของโรงเรียน  สูงกว่า 
ระดับส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา  หรือ เพิ่มขึน้จากปีการศกึษา
ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๔. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ LAS หรือผลการ
ทดสอบของโรงเรียน ชั้น ป. 5  สูงกว่า 
ระดับส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๓ 

๕. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ชั้น ป.1 เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๓ 

๖. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ชั้น ป.4  เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

 

ฉบบัที ่2  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินครู 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
1. ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม 

เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
การจัดการเรียนรู ้

1. การจัดห้องเรียน 
ได้เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้

1. ระบบสัญญาณภาพและเสียง ใช้
การได้ดี 

2. การจัดโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน
เหมาะสม 

3. ห้องเรียนสะอาด 
4. ห้องเรียนเป็นระเบียบ 

๑. ปฏิบัติได้ครบทั้ง 4 รายการ ได้ 4  คะแนน  
๒. ปฏิบัติรายการที่ 1  และปฏิบัติรายการ

อื่นอีก 2 รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
๓. ปฏิบัติรายการที่ 1  และปฏิบัติรายการ

อื่นอีก 1 รายการ   ได้  2  คะแนน  
๔. ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได้  1  คะแนน   

2. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสด ุ
อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรม
เสริม ตามทีคู่่มือครูพระราชทานสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมส่าหรับโรงเรียนปลายทาง
ก่าหนด รวมทัง้มอบหมายงานให้นักเรียน
เตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป 

2. เตรียมการสอนล่วงหน้า
และมอบหมายงาน 
ครั้งต่อไป 

1. ครูเตรียมสื่อวัสดุ และอุปกรณ์ 
2. ครูเตรียมใบงานและใบความรู ้
3. นักเรียนมกีารจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ ์
4. ครูเตรียมกิจกรรมเสริม 

๑. ปฏิบัติได้ 4 รายการ   ได้  4  คะแนน  
๒. ปฏิบัติได้ 3 รายการ   ได้  3  คะแนน  
๓. ปฏิบัติได้ 2 รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
๔. ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได ้ 1  คะแนน  
 

3. ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครู
โรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ ก่ากับ 
ดูแล แนะน่านกัเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนทุกครั้ง 
 

3. ร่วมจัดการเรียนรู ้
ไปพร้อมกับครู
โรงเรียนต้นทาง 

1. ร่วมจัดการเรียนรูพ้ร้อมกับ 
ครโูรงเรียนต้นทางทุกครั้ง 

2. ให้ค่าแนะน่าเพ่ิมเติม 
3. ดูแลก่ากับนักเรียนตลอดเวลา

จัดการเรียนการสอน 
4. ช่วยแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นระหวา่งการ

จัดการเรียนการสอน 

๑. ปฏิบัติได้ครบทัง้ 4 รายการ  ได้ 4  คะแนน  
๒. ปฏิบัติรายการที่ 1 และ ปฏิบัติรายการ

อื่นอีก 2 รายการ  ได้ 3  คะแนน  
๓. ปฏิบัติรายการที่ 1 และ ปฏิบัติรายการ

อื่นอีก 1 รายการ  ได้ 2  คะแนน  
๔. ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได้  1  คะแนน  



 

 

๒๓ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
4. ครูต้องสรุปสาระส่าคัญร่วมกบันักเรียน

หลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิน้สุดลงและ
บันทึกผลการจดัการเรยีนการสอนหลังสอน
ทุกครั้ง 
 

4. สรุปสาระส่าคญั
ร่วมกับนักเรียนและ
บันทึกผลหลังการจัด 
การเรียนการสอน 
ทุกครั้ง 

1. สรุปสาระส่าคญัร่วมกับนักเรยีน 
2. ทบทวนภาระงานของนักเรียน 
3. บันทึกผลการจดัการเรยีนการสอน

ทุกครั้ง 
4. น่าผลการจัดการเรียนการสอนไป

ใช้สอนซ่อมเสริม 

ปฏิบัติได้ 4 รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 3 รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 2 รายการ   ได้  3  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได ้ 1  คะแนน  
 

5. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรม
การเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครัง้ แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ท่าให้ทราบว่าผลการเรียนรู้
ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

5. วัดผลและประเมินผล
หลังการจัดการเรียน
การสอนแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้

1. มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู ้
2. ด่าเนินการวัดผลการเรียนรู ้
3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ

ประเมินผลการเรียนรู ้
4. น่าผลการประเมินไปปรับปรุง

การเรียนการสอน 

ปฏิบัติได้ 4 รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 3 รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 2 รายการ   ได้  ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได้  1  คะแนน  
 

6. ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอก
ตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือ 
ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 
 

6. จัดกิจกรรมสอน 
ซ่อมเสริมนอกตาราง
ออกอากาศ 

1. มีตารางสอนซ่อมเสริม 
นอกตารางออกอากาศ 

2. มีการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนทีไ่ม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

3. มีบันทึกผลการสอนซ่อมเสรมิ 
4. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้

เพิ่มเติม 

ปฏิบัติได้ 4 รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 3 รายการ   ได้  3  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 2 รายการ   ได้  ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้ 1 รายการ   ได้  1  คะแนน  
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพใช้เกณฑ์เดียวกับหน้า 30 



 

 

๒๔ 

 

ฉบับที่ 3  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องวางแผนการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง 
และอ่านวยความสะดวกให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 

๑. วางแผนการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรยีนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างจริงจัง 

๑. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
การด่าเนินงานด้านการจัด
การศึกษา 

๓. มีปฏิทินการด่าเนินงานประจ่าปี
การศึกษา 

๔. ด่าเนินงานตามแผนและปฏิทิน 
ที่ก่าหนดไว ้

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

  ๒. อ่านวยความสะดวก 
ให้การจัดการเรียน 
การสอนเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

๒. สนับสนุนสื่อ วสัดอุุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู ้และ External Hard Disk 

๓. สนับสนุนงบประมาณตามความ
ต้องการจ่าเป็น 

๔. ให้ค่าปรึกษาแนะน่า และช่วยเหลือ 
การจัดการเรียนการสอน 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  



 

 

๒๕ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น่า 

ด้วยความมุ่งมั่นและน่าพาครูทุกคน 
ทุกฝ่าย ตระหนัก เห็นความส่าคัญและ
ให้ความร่วมมอืด่าเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง 
 

๓. เป็นผู้น่าด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ตระหนัก 
เห็นความส่าคัญและ
ด่าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอน 

๒. ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด่าเนินงานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

๓.  ผู้บริหารเป็นผู้น่าในการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

๔. ผู้บริหารให้ความส่าคัญและ 
เอาใจใส่ดูแลการจัดการการศึกษา
ทางไกลอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและโทรทศัน์ขนาด
เหมาะสมกับหอ้งเรียนและจ่านวน
นักเรียน  นักเรียน ติดต้ังโทรทัศน์ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับระดับสายตา
นักเรียน 
 

๔. บ่ารุงรักษาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและ
โทรทัศน์ให้พรอ้ม 
ใช้งานอยู่เสมอ 

๑. ดูแลระบบการรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

๒. ติดต้ังโทรทัศน์ให้มีความมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย 

๓. ดูแลซ่อมแซม เครื่องรับสัญญาณ
และโทรทัศน์ให้ใช้การได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. ท่าความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ
และโทรทัศน์ดาวเทียมอย่าง
สม่่าเสมอ 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  



 

 

๒๖ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคู่มือสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
๕. จัดหาคู่มือครู

พระราชทานสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ส่าหรับโรงเรียน
ปลายทางอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๑. มีคู่มือครูพระราชทานสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมส่าหรับ
โรงเรียนปลายทางฉบับปัจจุบัน 

๒. มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมส่าหรับโรงเรียน
ปลายทางเพียงพอกับชั้นเรียน 

๓. มีแนวปฏิบัติของโรงเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

๔. มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
อย่างสม่่าเสมอ 
 

๖. นิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างสม่่าเสมอ 

๑. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียน

ได้รับการนิเทศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

๓. มีการนิเทศและบันทึกผลการนเิทศ 
ตามปฏิทิน 

๔. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

เกณฑก์ารประเมินระดับคณุภาพ 
  คะแนน  16 .00 -  20.00  ได้ระดับคุณภาพ 4   หมายถึง  ดีมาก คะแนน  11 .00 -  15.99  ได้ระดับคุณภาพ 3   หมายถึง  ด ี
  คะแนน    6 .00 -  10.99  ได้ระดับคุณภาพ 2   หมายถึง  พอใช้ คะแนน    0 .00 -    5.99  ได้ระดับคุณภาพ 1   หมายถึง  ปรับปรุง 



 

 

๒๗ 

 

ฉบับที่ 4  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการด าเนินงานพื้นฐาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารตดัสิน 
1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายใน

ห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ   
1. ความสะอาด ความเป็น

ระเบียบและสภาพแวดล้อม
ของห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนต้องไม่มี 
ฝุ่นละออง หยากไย่ และเศษขยะ 

2. จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์เป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการใช้งาน 

3. จัดสภาพห้องเรียนให้มีความสว่าง 
และสีที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีครบทุกรายการถือว่าผ่าน 
 

2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับหอ้งเรียน
และจ่านวนนักเรียน  ติดต้ังโทรทัศน ์
ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตา
นักเรียน 

2. การติดตั้งจอโทรทัศน์
เหมาะสมกับระดับสายตา
ของนักเรียน  

ติดต้ังจอโทรทัศน์เหมาะสมกบัระดับ
สายตาของนักเรียน ความสูงจากพื้น
ระหว่าง 1.20 - 1.50 เมตร 

เป็นไปตามรายการพิจารณา 
ถือว่าผ่าน 

  3. ระยะห่างจากจอโทรทัศน์
กับที่นั่งนักเรียนในแถวแรก 
มีความเหมาะสม  

ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับที่นั่ง นักเรียน
ในแถวแรก มคีวามเหมาะสม  ระหว่าง 
1.50-2.00 เมตร 

เป็นไปตามรายการพิจารณา 
ถือว่าผ่าน 

  4. นักเรียนทกุคนสามารถ
มองเห็นจอโทรทัศน์อย่าง
ชัดเจน 

นักเรียนทกุคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์
อย่างชัดเจนในแนวตรง  โดยไม่มีการ 
เอีย้วตัวหรือเอี้ยวคอ 

เป็นไปตามรายการพิจารณา 
ถือว่าผ่าน 

  5. ระดับความดังของเสียง
โทรทัศน์ได้ยินชัดเจนและ 
ไม่รบกวนห้องอื่น 

๑. นักเรียนทกุคนได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่าง
ชัดเจน 

๒. เสียงโทรทัศน์ไม่รบกวนห้องอ่ืน 

มีครบทุกรายการถือว่าผ่าน 
 



 

 

๒๘ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารตดัสิน 
3. บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ก่ากับดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน 

6. ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส่าหรบัการเรียน
การสอนล่วงหน้า 

๒. ช่วยเหลือแนะน่าและตอบค่าถาม 
ในเนื้อหาสาระที่นักเรียนไม่เขา้ใจหรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อน 

๓. ครูและนักเรียนร่วมสรุปผลงานที่นักเรียน
ต้องปฏิบัติ 

๔. ครูตรวจผลงานนักเรียน 

มีครบทุกรายการถือว่าผ่าน 
 

4. นักเรียนมส่ีวนร่วมกิจกรรม และ 
ตั้งใจเรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียน 
ต้นทาง 

7. นักเรียนมส่ีวนร่วมกิจกรรม 
และตั้งใจเรียนพร้อมกับ
นักเรียนโรงเรียนต้นทาง 

๑. นักเรียนทกุคนร่วมท่ากิจกรรมพร้อมกับ
นักเรียนโรงเรียนต้นทาง 

๒. นักเรียนทกุคนต้ังใจทา่ผลงานหรือ 
ชื้นงานให้เสร็จตามก่าหนดเวลา 

มีครบทุกรายการถือว่าผ่าน 
 

 
เกณฑก์ารประเมินระดับคณุภาพ 

พิจารณาจากจ่านวนตัวช้ีวัด ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
ผ่าน จ่านวน  ๗  ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก 
ผ่าน จ่านวน  ๕ – ๖  ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ด ี
ผ่าน จ่านวน  ๓ – ๔ ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช ้
ผ่าน จ่านวน  ๑- ๒  ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 



 

 

๒๙ 

 

ฉบับที่ 5  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

ที ่ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
1. มีนโยบายและแผนการส่งเสรมิ

การจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม 

๑. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒. มีคณะกรรมการด่าเนินงานหรือผู้รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา
ทางไกล 

๓. มีปฏิทินการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ 
๔. ด่าเนินงานตามแผนและปฏิทินที่ก่าหนดไว้ 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

2. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา ๑. มีแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการจ่าเป็น 
๒. ด่าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน โครงการที่ก่าหนด 
๓. นิเทศ ก่ากับ ตดิตามการด่าเนินงานของบุคลากร 
๔. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

3. นิเทศ ก่ากับ ตดิตาม 
การจัดการเรียนการสอน  

๑. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง 
๓. มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศ ตามปฏิทิน 
๔. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

4. การประเมินและรายงานผล ๑. มีแผนการประเมินผล 
๒. มีคณะกรรมการประเมินผล 
๓. ด่าเนินการประเมินผล  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๔. สรุปและรายงานผล  

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  



 

 

๓๐ 

 

ที ่ ตัวชี้วดั รายการพิจารณา เกณฑก์ารให้คะแนน 
5. การสร้างเครือข่ายการด่าเนินงาน ๑. จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศกึษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท 
๒. ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่ายและ

ระหว่างเครือข่าย 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
๔. ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนเครือข่ายให้มีความ

เข้มแข็ง 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

6. การคัดเลือกผลการด่าเนินงานที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศและการเผยแพร่ 

๑. มีระบบการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. รวบรวมและจดัท่าสารสนเทศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน 
ที่ประสบความส่าเร็จ 

๓. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน 
ที่ประสบความส่าเร็จ 

๔. ยกย่องชิดชูเกียรติบุคลากร โรงเรียนที่ด่าเนินงานการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ประสบผลส่าเร็จ 

ปฏิบัติได้  4  รายการ   ได้  4  คะแนน  
ปฏิบัติได้  3  รายการ   ได ้ 3  คะแนน  
ปฏิบัติได้  2  รายการ   ได ้ ๒  คะแนน  
ปฏิบัติได้  1  รายการ   ได้  1  คะแนน  

 

เกณฑก์ารประเมินระดับคณุภาพ 
  คะแนน  18 .00 -  24.00    ได้ระดับคุณภาพ 4   หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน  12 .00 -  17.99    ได้ระดับคุณภาพ 3   หมายถึง  ดี 
  คะแนน    6 .00 -  11.99    ได้ระดับคุณภาพ 2   หมายถึง  พอใช ้
  คะแนน    0 .00 -    5.99    ได้ระดับคุณภาพ 1   หมายถึง  ปรับปรุง 



๓๑ 
 

 

วิธีการ  ระยะเวลา  และการรายงานผลการประเมนิ 
 

ด้าน เครื่องมือ 
การประเมิน การรายงาน 

ผู้ประเมิน 
เวลา 

ทีป่ระเมิน 
ผู้รายงาน 

เวลา 
ที่รายงาน 

นักเรียน ฉบับที่ 1/1 คร ู เดือนละ 
1 ครั้ง 

ร.ร.รายงาน 
สพป. 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ฉบับที่ 1/2 คร ู ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 

ร.ร.รายงาน 
สพป. 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ฉบับที่ 1/3 คร ู ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

ไม่ต้องรายงาน 

คร ู ฉบับที่ 2 คร ู เดือนละ 
1 ครั้ง 

ไม่ต้องรายงาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ร.ร.รายงาน 
สพป. 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ฉบับที่ 3 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

ร.ร.รายงาน 
สพป. 

ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง 

สพป. ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

สพป.รายงาน 
สพฐ. 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

การด าเนินงาน
พื้นฐาน 

ฉบับที่ 4 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ก่อนเปิดภาค
เรียนในแต่ละ

ภาคเรียน 

ร.ร.รายงาน 
สพป. 

ก่อนเปิด 
ภาคเรยีน 

ทุกภาคเรียน 
สพป. ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
สพป.รายงาน 

สพฐ. 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
สพป. ฉบับที่ 5 สพป. ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
สพป.รายงาน 

สพฐ. 
ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 
สพฐ. ปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 
สพฐ. รายงาน

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

 
หมายเหต ุ

  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พัฒนาโปรแกรมการรายงาน
ในระบบอินเตอร์เน็ต ให้โรงเรียนรายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ฉบบัที ่1/๑  แบบบนัทึกผลการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 
โรงเรียน.................................................................................................................................................  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................................... เขต.............................. 
ภำคเรียนที่............................พ.ศ. ............................. 
 
ค าชีแ้จง : บันทึกผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรำยช้ันเรียน 
 

ที ่ ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ด ี ดเียี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษำปีที่ 1        
2 ประถมศึกษำปีที่ 2        
3 ประถมศึกษำปีที่ 3        
4 ประถมศึกษำปีที่ 4        
5 ประถมศึกษำปีที่ 5        
6 ประถมศึกษำปีที่ 6        

รวม        
 

 
 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... ผูรั้บรองข้อมลู 
     (………………………………..……………………..) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
     วันที่.......................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ฉบบัที ่1/๒  แบบบนัทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 
โรงเรียน.................................................................................................................................................  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................................... เขต.............................. 
ภำคเรียนที่............................พ.ศ. ............................. 
 
ค าชีแ้จง : บันทึกผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ของนักเรียน รำยช้ันเรียน 
 

ที ่ ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
ผ่าน ด ี ดเียี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษำปีที่ 1        
2 ประถมศึกษำปีที่ 2        
3 ประถมศึกษำปีที่ 3        
4 ประถมศึกษำปีที่ 4        
5 ประถมศึกษำปีที่ 5        
6 ประถมศึกษำปีที่ 6        
รวม        

 
 

 ลงชื่อ) ...................................................... ผูรั้บรองข้อมลู 
     (………………………………..……………………..) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
     วันที่.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ฉบบัที ่1/๓   แบบบนัทึกผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
 

โรงเรียน.................................................................................................................................................  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................................... เขต.............................. 
 
ค าชีแ้จง : บันทึกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน รำยช้ันเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 
๑. คะแนนการทดสอบ O-NET  ประจ าปกีารศึกษา ............................. 
 

ชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ (O-NET) 

ระดับโรงเรียน 
ระดับส านักงาน
คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ปทีีแ่ล้ว 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปปีจัจบุนั 

ผลการ
เปรียบเทียบ 
( + ,  - ) 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
ปปีจัจบุนั 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

( + , -) 

ประถมศึกษำปีที่ ๖      

 
 

๒. คะแนนการทดสอบ NT   ประจ าปกีารศึกษา ............................. 
 

ชั้น 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ (NT) 

ระดับโรงเรียน 
ระดับส านักงาน
คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ปทีีแ่ล้ว 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปปีจัจบุนั 

ผลการ
เปรียบเทียบ 
( + ,  - ) 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 
ปปีจัจบุนั 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

( + , -) 

ประถมศึกษำปีที่ ๓      

 

 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... ผูรั้บรองข้อมลู 
     (………………………………..……………………..) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
     วันที่.......................................................... 



๓๖ 
 

ฉบบัที ่2  แบบประเมินครผูู้สอน 
 
ชื่อครูผู้สอน ...........................................................นำมสกุล.................................................................. 
สอนชั้นประถมศึกษำปีที่......................โรงเรียน...........................................................................………. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ......................................................................... เขต................................. 
 
ค าชีแ้จง 

๑. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินของรำยกำรต่ำง ๆ  ในคู่มือ 
กำรประเมิน 

๒. พิจำรณำและประเมินผลกำรปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน แล้วบันทึกเครื่องหมำย 
 ในช่องผลกำรประเมิน   

๓. แบบประเมินฉบับนี้ส ำหรับครูประเมินตนเองและผู้บริหำรประเมินครูผู้สอน 
 

ที ่ ตัวชี้วดั 
ผลการประเมิน 

4 3 2 1 
1 จัดห้องเรียนได้เหมำะสมและเอื้อต่อกำรเรียนรู้     
2 เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำและมอบหมำยงำนครั้งต่อไป     
3 ร่วมจัดกำรเรียนกำรสอนไปพร้อมกับครูต้นทำง     
4 สรุปสำระส ำคญัร่วมกับนักเรยีนและบันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนทุกครั้ง 
    

5 วัดผลและประเมินผลหลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละหน่วย
กำรเรียนรู ้

    

6 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตำรำงออกอำกำศ      
สรุป     

สรุประดบัคุณภาพ  
 

เกณฑก์ารประเมินระดับคณุภาพ 
  คะแนน  18 .00 -  24.00   ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถึง  ดีมำก 
  คะแนน  12 .00 -  17.99   ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถึง  ดี 
  คะแนน    6 .00 -  11.99   ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถึง  พอใช ้
  คะแนน    0 .00 -    5.99   ได้ระดับคณุภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 

 

 
(ลงชื่อ) .........................................ผูป้ระเมิน 
   (…………………………………………………..) 
ต ำแหน่ง...................................................... 
วันที่............................................................. 

(ลงชื่อ) ...................................................... ผูรั้บรองข้อมลู 
     (………………………………..……………………..) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
     วันที่.......................................................... 



๓๗ 
 

ฉบบัที ่3  แบบประเมินผูบ้รหิารสถานศึกษา 
 

ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ................................................................นำมสกุล............................................ 
(    ) ไม่สอน        (    )  สอน  ชั้นประถมศึกษำปีที่..............โรงเรียน................................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...................................................................... เขต.................................... 
 

ค าชีแ้จง 
๑. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินของรำยกำรต่ำง ๆ  ในคู่มือกำรประเมิน 
๒. พิจำรณำและประเมินผลกำรปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน แล้วบันทึกเครื่องหมำย 
 ในช่องผลกำรประเมิน 

๓. แบบประเมินฉบับนี้ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศกึษำประเมินตนเองและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ที ่ ตัวชี้วดั 
คะแนนผลการประเมิน 
4 3 2 1 

1 วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงจริงจัง 

    

2 อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

    

3 เป็นผู้น ำด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ตระหนัก เหน็ควำมส ำคัญและ
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

    

4 บ ำรุงรักษำเครื่องรับสัญญำณดำวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อม 
ใช้งำนอยู่เสมอ 

    

5 จัดหำคู่มือครูพระรำชทำนสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ ์

    

6 นิเทศติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

    

 รวม     
 สรุประดบัคุณภาพ   

เกณฑก์ารประเมินระดับคณุภาพ 
  คะแนน  18 .00 -  24.00   ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถึง  ดีมำก 
  คะแนน  12 .00 -  17.99   ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถึง  ดี 
  คะแนน    6 .00 -  11.99   ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถึง  พอใช ้
  คะแนน    0 .00 -    5.99   ได้ระดับคณุภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 

 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ประเมิน 
         (……………………………………………..) 
ต ำแหน่ง........................................................ 
      วันที่...................................................... 



๓๘ 
 

ฉบบัที ่4  แบบประเมินการด าเนนิงานพืน้ฐาน  
 

ชื่อโรงเรียน ........................................................................................................................................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................................... เขต............................... 
 

ค าชีแ้จง 
๑. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินของรำยกำรต่ำง ๆ ในคู่มือ 

กำรประเมิน 
๒. พิจำรณำและประเมินผลกำรปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน แล้วบันทึกเครื่องหมำย 
 ในช่องผลกำรประเมิน   

๓. แบบประเมินฉบับนี้ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศกึษำประเมินตนเองและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ที ่ ตัวชี้วดั 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ควำมสะอำดและเป็นระเบียบและสภำพแวดล้อมของห้องเรียนเอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู ้

  

2 กำรติดตั้งจอโทรทัศน์เหมำะสมกับระดับสำยตำ ระหว่ำง 1.20 - 1.50 เมตร   
3 ระยะห่ำงระหว่ำงจอโทรทัศน์กับที่นั่งนักเรียนในแถวแรก ระหว่ำง  

1.50 - 2.00 เมตร  
  

4 นักเรียนทกุคนสำมำรถมองเห็นจอโทรทัศน์ได้อย่ำงชัดเจน    
5 ระดับควำมดังของเสียงโทรทัศน์ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอื่น   
6 ครูเอำใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
7 นักเรียนมส่ีวนร่วมกิจกรรม และต้ังใจเรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทำง   

รวม   
สรุประดบัคุณภาพ   

เกณฑส์รุประดบัคุณภาพ 
ผ่ำน จ ำนวน  7  ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถงึ  ดีมำก 
ผ่ำน จ ำนวน  ๕ – ๖  ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถงึ  ดี 
ผ่ำน จ ำนวน  ๔ – 3 ตัวชี้วัด ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถงึ  พอใช ้
ผ่ำน  จ ำนวน  2  ตัวชี้วัดลงมำ ได้ระดับคุณภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 

 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ประเมิน 
         (……………………………………………..) 
ต ำแหน่ง........................................................ 

 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้รับรอง 
         (……………………………………………..) 
ต ำแหน่ง........................................................ 



๓๙ 
 

ฉบบัที ่5  แบบประเมินส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ........................................................................... เขต................................ 
 

ค าชีแ้จง 
๑. ผู้ประเมินศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินของรำยกำรต่ำง ๆ  ในคู่มือ 

กำรประเมิน 
๒. พิจำรณำและประเมินผลกำรปฏิบัติหรือพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน แล้วบันทึกเครื่องหมำย 
  ในช่องผลกำรประเมิน 

๓. แบบประเมินฉบับนี้ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประเมินตนเองและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประเมินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 

ที ่ ตัวชี้วดั 
คะแนนผลการประเมิน 
4 3 2 1 

1 มีนโยบำยและแผนกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

    

2 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     
3 นิเทศ ก ำกับติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน      
4 ประเมินผลและรำยงำนผล     
5 สร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน     
6 คัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและเผยแพร่     
 รวม     
 สรุประดบัคุณภาพ   
เกณฑส์รุประดบัคุณภาพ 

  คะแนน  18 .00 -  24.00   ได้ระดับคุณภำพ 4   หมำยถึง  ดีมำก 
  คะแนน  12 .00 -  17.99   ได้ระดับคุณภำพ 3   หมำยถึง  ดี 
  คะแนน    6 .00 -  11.99   ได้ระดับคุณภำพ 2   หมำยถึง  พอใช ้
  คะแนน    0 .00 -    5.99   ได้ระดับคณุภำพ 1   หมำยถึง  ปรับปรุง 

 
(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ประเมิน 
         (……………………………………………..) 
ต ำแหน่ง........................................................ 
      วันที่...................................................... 

 
 
 
 



๔๐ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
 

รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนรายชัน้เรียน 
 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............................................................................เขต...................... 
ภำคเรียนที่...................................... ปีกำรศึกษำ.................................. 
 
ค าชีแ้จง :  กรอกข้อมูลลงในตำรำง  โดยใช้ข้อมูลผลกำรประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของ 
 นักเรียนรำยช้ันเรียน  จำก เอกสำร ฉบับท่ี 1/1 แบบบันทึกผลกำรประเมิน  
 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 พุทธศักรำช 2551   
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินตามระดบัคุณภาพ 
ผ่าน ด ี ดเียี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑        
ประถมศึกษำปีที่ ๒        
ประถมศึกษำปีที่ ๓        
ประถมศึกษำปีที่ ๔        
ประถมศึกษำปีที่ ๕        
ประถมศึกษำปีที่ ๖        

รวม        
 

สรุปผลการประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค์ 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด..................คน   
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ผ่ำน และดี และดีเยี่ยม รวม  จ ำนวน....................คน 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ผ่ำน และดี และดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ................... 
 
 
 ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน 

     (........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. .............. 
 

หมายเหต ุ: รำยงำนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  



๔๑ 
 

แบบรายงานที่ ๒ 
 

รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายชั้นเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............................................................................เขต...................... 
ภำคเรียนที่...................................... ปีกำรศึกษำ.................................. 
 
ค าชีแ้จง :  กรอกข้อมูลลงในตำรำง  โดยใช้ข้อมูลผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 ของนักเรียนรำยชั้นเรียน จำกเอกสำร ฉบับที่ 1/๒  แบบบันทึกผลกำรประเมิน 
 กำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์และเขยีน  ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 พุทธศักรำช 2551 
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินตามระดบัคุณภาพ 
ผ่าน ด ี ดเียี่ยม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑        
ประถมศึกษำปีที่ ๒        
ประถมศึกษำปีที่ ๓        
ประถมศึกษำปีที่ ๔        
ประถมศึกษำปีที่ ๕        
ประถมศึกษำปีที่ ๖        

รวม        
 

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขยีน 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด..................คน   
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ผ่ำน และดี และดีเยี่ยม รวม  จ ำนวน....................คน 
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ผ่ำน และดี และดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ................... 
 
 
 ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน 

     (........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. .............. 
 

หมายเหต ุ: รำยงำนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  



๔๒ 
 

แบบรายงานที่ ๓ 
 

ผลการประเมินครูผูส้อน 
 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............................................................................เขต...................... 
ภำคเรียนที่...................................... ปีกำรศึกษำ.................................. 
 
ค าชีแ้จง :  กรอกข้อมูลลงในตำรำง  โดยใช้ข้อมูลคะแนนผลกำรประเมิน ตำมตัวช้ีวัด 
 ทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด และ ระดับคุณภำพ ของครูผู้สอนรำยคน จำกเอกสำรฉบับที่ 2 
 แบบประเมินครูผู้สอน   
 

ที่ ชื่อ –นำมสกุล 
สอนชั้น
ประถม 

ศึกษำปีที ่

คะแนนผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด 
สรุประดับ
คุณภำพ 

ตช.1 ตช.๒ ตช.๓ ตช.๔ ตช.๕ ตช.๖  
1.          
2.          
๓.          
๔.          
๕.          
6.          

รวม        
ร้อยละ        

 
สรุประดบัคุณภาพ 

จ ำนวนครูทั้งหมด 
จ ำนวนครูที่ได้ระดับคุณภำพ 

4 3 2 1 
ร้อยละ     
 
 ลงชื่อ.................................................ผู้รำยงำน 

     (........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. .............. 
 

 
หมายเหต ุ: รำยงำนภำคเรียนละ 1 ครั้ง  



 

 
 

๔๓ 

(ตัวอย่าง)   แบบนิเทศ 
ฉบับครูผู้สอน  

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โรงเรียน .......................................................................................... สพป. .................................................. เขต............... 
ชื่อครูประจ าช้ัน ...............................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่........................ 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ 
1. ครูจัดสภาพห้องเรียนได้เหมาะสมเอื้อต่อ

การเรียนรู้ของนักเรียน 
1. การจัดสภาพห้องเรียนได้

เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

2. เตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ และ
กิจกรรมเสริมตามทีคู่่มือครพูระราชทาน
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับ
โรงเรียนปลายทางก าหนด รวมทั้ง
มอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อม
ในการเรียนครัง้ต่อไป 

2. การเตรียมการเรียนการสอน
ล่วงหน้าและการมอบหมายงาน  
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการ  
เรียนครั้งต่อไป 

  

3. ครูจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับครู
โรงเรียนต้นทางและเอาใจใสก่ ากับดูแล
และน านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนทุกครั้ง 

3. จัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครู
โรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่ 
ก ากับดูแลและน านักเรียนให้  
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง 

 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกการนิเทศ ฉบับนเิทศครูผู้สอน 



 

 
 

๔๔ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ 
4. ครูสรุปสาระส าคัญร่วมกับนกัเรียน

หลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิน้สุดลงและ
บันทึกผลการจดัการเรียนการสอน 
หลังการสอนทกุครั้ง 

4. การสรุปสาระส าคัญร่วมกับ 
นักเรียนหลงัจากกิจกรรม 
การเรียนรู้สิ้นสุดลงและ 
 

 
 
 
 
 

 

5. การบันทึกผลการจัดการเรียน
การสอนหลังการสอน 

 
 
 
 
 

 

5. ครูวัดผลและประเมินผลเมื่อกิจกรรม 
การเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครัง้ และหน่วย
การเรียนรู้ เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

6. การวัดผลและประเมินผลเมือ่ 
จัดกรรมการเรยีนรู้สิ้นสุด 
ในแต่ละครั้ง และหน่วยการ
เรียนรู้ เพื่อทราบผลการเรียนรู้
ของ นักเรียนตามจุดประสงค์
การเรียนรู ้

  

7. การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

๔๕ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ 
6. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตาราง

ออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ 
ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือให้
ความรู้เพ่ิมเติม 

8. การสอนซ่อมเสริมนอกตาราง 
ออกอากาศเพื่อช่วยเหลือ 
นักเรียนทีไ่ม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้  

  

9. การให้ความรู้เพิ่มเติมการจัด 
กิจกรรม 

 
 

  

 
จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

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



 

 
 

๔๖ 

(ตัวอย่าง)   แบบนิเทศ 
ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา 

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โรงเรียน .......................................................................................... สพป. .................................................. เขต............... 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ........................................................................................................................................................... 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 
1. ผู้บริหารวางแผนการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนบัสนุน 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และ
อ านวยความสะดวกให้การจัด 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
อย่างจริงจังการจัดสภาพห้องเรียน 
ได้เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 

 

2. การอ านวยความสะดวกให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
 

 

 

2. ผู้บริหารเป็นผูน้ าด้วยความมุ่งมั่น
และน าพาครูทุกคน ทุกฝ่าย
ตระหนัก เห็นความส าคัญและ 
ให้ความร่วมมอืด าเนินการ 
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

3. การเป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกการนิเทศ ฉบับนเิทศผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 
 

๔๗ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 
3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเครื่องรับ

สัญญาณดาวเทียมและโทรทศัน์
ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและ
จ านวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มี
ความสูงเหมาะสมกับระดับสายตา
ของนักเรียน 

4. การจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
และโทรทัศน์ทีเ่หมาะสมกับหอ้งเรียน
และจ านวนนักเรียน 
 
 
 
 

 
 

 

 

5. การติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูง
เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน 
 
 
 
 

 
 

 

4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคู่มือครู
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

6. การจัดหาคู่มือครูพระราชทานสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียน
ปลายทาง 
 
 

 
 

 

 

5. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศติดตาม  
การจัดการเรียนการสอน 
ทุกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

7. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
 

 

 



 

 
 

๔๘ 

จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ควรพัฒนา 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

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



 

 
 

๔๙ 

(ตัวอย่าง)  แบบนิเทศ 
ฉบับโรงเรียน 

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โรงเรียน .......................................................................................... สพป. .................................................. เขต............... 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ........................................................................................................................................................... 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ 
1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและ

ห้องเรียนสะอาดและเป็นระเบียบ   
1. ความสะอาดและเป็นระเบียบของ

สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 

2. ความสะอาดและเป็นระเบียบของ
ห้องเรียน 

 
 
 
 
 

 

2. 
 
 

โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับหอ้งเรียน
และจ านวนนักเรียน  ติดต้ังโทรทัศน์
เหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน 
 
 

3. ความเหมาะสมของขนาด
จอโทรทัศน์และระดับการติดตั้ง 

  

แบบบันทึกการนิเทศ ฉบับนเิทศโรงเรียน 



 

 
 

๕๐ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ 
3. ครูเอาใจใส่ก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 
4. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ก่อนเรียน 
 
 

 

5. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระหว่างเรียน 

 
 
 

 

6. การก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
หลังเรียน 

 
 
 

 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม และตั้งใจ
เรียนพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง 

7. การมีส่วนร่วมกิจกรรม และตัง้ใจเรียน
พร้อมกับนกัเรยีนโรงเรียนต้นทาง 

 

 
 
 

 

จุดเด่น 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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



 

 
 

๕๑ 

(ตัวอย่าง)  แบบนิเทศ 
ฉบับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
สพป.......................................................................................................... 
 

ที ่ ตัวชี้วดั บนัทึกการนิเทศ ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จดที่ควรพฒันา 
1. 
 

มีนโยบายและแผนการส่งเสรมิการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

    

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

    

3. การนิเทศ ก ากบัติดตาม การจัด 
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

    

4. การประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

    

5. การสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

    

6. การคัดเลือกผลการด าเนินงานที่ม ี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 

    

 

แบบบันทึกการนิเทศ ฉบับนเิทศส านักงานเขตพ้ืนที่ 



คณะท ำงำน 
 

ทีป่รึกษำ 
1. นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
คณะท ำงำน 

1. นายอนุสรณ์ ฟเูจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นายสมเกียรติ  สรรคพงษ ์ ผู้อ านวยการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
4. นายสนิท แย้มเกษร ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
5. นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
6. นายไกร เกษทัน ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. นายกนก อินทรพฤกษ ์ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
8. ดร.ภัทรรินทร์ ศิริรัตน ์ ผู้แทนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
9. ดร.สุวิมล กุณะจันทร ์ ผู้แทนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

10. พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
11. ดร.เกศทิพย์ ศภุวานิช คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
12. พันเอก พงษ์ศักด์ิ มาอินทร ์ คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
13. นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
14. นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
15. นายชุมพล  ศรีสังข ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
16. นายทวีพล แพเรือง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
17. นางแสงระวี วาจาวุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
18. นายรมย์  พะโยม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
19. นายธวัช  กงเติม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
20. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 
21. นายวิชัย  แสงศร ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
22. นายสกล  คามบุศย ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
23. นายมานพ  ษมาวิมล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
24. นายรตนภูมิ  โนส ุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
25. นายชูศรี  อุดมกุศลศร ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1   
26. นายสมวุฒิ  ศรีอ าไพ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1    
27. นายเจียร  ทองนุ่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4    
 
   /28. นายเดช.. 
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28. นายเดช สาระจันทร ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 
29. นายแสน สมนกึ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
30. นางนางสุนิดา ศุภอักษร ส านักตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
31. นายอรุณ พรหมจรรย ์ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
32. นางอังคณา สุขเสวี ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
33. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  
34. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  
35. นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
36. นางล าดวน ไกรคุณาศรัย    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
37. นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
38. นางสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
39. นายวัชระ การสมพจน ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   
40. นายบวร สุวรรณฤทธิ ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
41. นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
42. นายกิตติกรณ์ โพธ์ิร่มไทร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
43. นายธีรศิลป์ นิยมสุข โรงเรียนพิมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
44. นายพัลลภ จันทร์ลอย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
45. นางสาวสุกญัญา พลนิกร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
46. นางสาวจารุวรรณ แป้นแจ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
47. นายมานะ เตียวแช ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
48. นางสาวสุนิสา ค าสองสี ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน      
49. นางจารุวรรณ รัตภาสกร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
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