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แบบประเมินโรงเรียน
ในการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
-----------------------------------------------------------------------------ชื่อโรงเรียน ................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................
ระดับการจัดการศึกษา ..............................................................................
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ
ขอมูลเบื้องตนดานครูและบุคลากร
มีครูตามเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
มีครูครบชั้น
มีครูเกินเกณฑ
มีครูสอนตรงวิชาเอก
มีครูสายสนับสนุนการสอน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................
คําชี้แจง
1. ผูประเมินศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินของรายการตาง ๆ ในแนวทาง
การประเมินการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. แบบประเมินฉบับนี้เปนการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน มี 4 มาตรฐาน ประกอบดวย
มาตรฐานที่ 1 ดานการดําเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน มี 3 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 2 ดานผูบริหารสถานศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน มี 7 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 4 ดานนักเรียน มี 8 ตัวชี้วัด
3. ใหผูประเมินพิจารณา และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนในแตละมาตรฐาน และตัวชี้วัดแลว
ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด โดยพิจารณาในแตละรายการแลวบันทึกเครื่องหมาย 3 ในกรณีที่ผาน และบันทึก
เครื่องหมาย 2 ในกรณีที่ไมผานในชอง ผ./มผ. พรอมทั้งบันทึกขอสังเกตลงในชองที่กําหนด
4. ในมาตรฐานที่ 4 ใหกรอกขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลงในชองวางที่กําหนด
แลวนําไปเทียบกับเกณฑการประเมินที่กําหนด
5. แบบประเมินฉบับนี้สําหรับใหโรงเรียนใชในการประเมินตนเอง และคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานตนสังกัดใชประเมิน
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มาตรฐานที่ 1 ดานการดําเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
ที่
1

2

3

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ผ./มผ. คะแนน

โครงสรางพืน้ ฐานที่เอื้อตอการพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
1) มีเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถใชงานได
2) มีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในหองเรียนอยางเหมาะสม
และมีความปลอดภัย
3) จัดวาง สื่อ อุปกรณ เปนระเบียบ สะดวกตอการใชงาน
4) จัดสภาพหองเรียนใหมีความสวางและสีที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู
การใชโทรทัศน/จอภาพ และคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช DLIT อยางคุมคา
1) มีการนําโทรทัศน/จอภาพ ไปใชในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช DLIT
2) มีการนําคอมพิวเตอรไปใชในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช DLIT
3) มีการจัดระบบการใชโทรทัศน/จอภาพ และคอมพิวเตอร
เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช DLITอยางทั่วถึง
4) มีการดูแลรักษาอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
สื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนมีเพียงพอตอการเรียนรู
ดวยการพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนใชในการเขาถึงการเรียนรู
ดวยการพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
อยางเพียงพอกับความตองการจําเปน
2) มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงาน เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และชุมชน แบบมีสวนรวม เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณสําหรับนักเรียน
3) จัดระบบการใหบริการสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนใชในการเขาถึง
การเรียนรูดวยการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)อยางเสมอภาคและทั่วถึง
4) มีระบบดูแล รักษา ซอมแซมสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียน
ใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ดานการดําเนินงานพื้นฐานระดับโรงเรียน
ดีมาก

ดี

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20
ี่

พอใช

ปรับปรุง

ไดระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
ไดระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
ไดระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช
ไ
ึ

บันทึกขอสังเกต
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มาตรฐานที่ 2 ดานผูบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ที่
1
ตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) กําหนดนโยบายและแผนที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
3) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําปการศึกษา
4) ดําเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไว
2
เปนผูนํา และมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนา
3) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
4) สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
3
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
1) สงเสริมใหมีการใช DLIT Classroom / DLIT Resource /
DLIT Digital Library / DLIT TED-Ed
2) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใช Official
Account
3) สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน DLIT PLC
4) สนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน (DLIT Assessment)
4
นิเทศภายใน กํากับติดตามการพัฒนาการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) มีแผนการนิเทศภายใน
2) มีปฏิทินการนิเทศภายในทุกหองเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3) มีการนิเทศภายใน และประเมินตนเองผานแอปพลิเคชัน
SuperV
4) มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ผลการประเมิน
ผ./มผ. คะแนน บันทึกขอสังเกต
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มาตรฐานที่ 2 ดานผูบริหารสถานศึกษา (ตอ)
ตัวชี้วัด
ที่
5

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ผ./มผ. คะแนน

สงเสริมการเขารวมเครือขายการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) เขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหารมืออาชีพ
2) สงเสริมใหครูเขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ
3) ขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนแนะและเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ใหกับครูในโรงเรียน
4) สงเสริม สนับสนุนเครือขายในโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการจัดการเรียน
การสอน
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ดานผูบริหารสถานศึกษา
ดีมาก

ดี

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20

พอใช

ปรับปรุง

ไดระดับคุณภาพ 4
ไดระดับคุณภาพ 3
ไดระดับคุณภาพ 2
ไดระดับคุณภาพ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

บันทึกขอสังเกต
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มาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน
ตัวชี้วัด
ที่
1

2

3

รายการประเมิน
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่จําเปนตอการนําไปใชใน
กระบวนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) มีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมของหองเรียน/สถานที่เรียนให
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ต และอุปกรณ
สําหรับการสืบคนขอมูล
3) มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณประกอบการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูจาก DLIT
4) มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณประกอบการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
พัฒนาตนเองใหมีความรูเกี่ยวกับการใชการพัฒนาการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1) มีการสืบคนขอมูลและใชการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2) มีการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ผาน DLIT PLC
3) มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชการจัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4) มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองใหเปนสื่อตนทาง
เพื่อการเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1) วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด และขอมูลของผูเรียน
เพื่อออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน
2) ออกแบบการเรียนการสอน/จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใช
DLIT ในการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/
ตามทีห่ ลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
3) เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนจาก DLIT
ไดสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาในบทเรียน
4) ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการ
เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด

ผลการประเมิน
ผ./มผ. คะแนน

บันทึกขอสังเกต
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มาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน (ตอ)
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ที่
ผ./มผ. คะแนน บันทึกขอสังเกต
4
จัดกิจกรรมการเรียนรูและใหนักเรียนเขาถึงการพัฒนาการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1) จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อประกอบการสอน
จาก DLIT Resources /DLIT TED-ED
2) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษา คนควาอิสระ จากDLIT Digital
Library /DLIT TED-Ed ตามความสนใจ
3) เปดโอกาสใหนักเรียนไดใช DLIT Classroom ในการเรียนรู
ตอยอด/ซอมเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง
4) มีหลักฐาน/รองรอย/ชิ้นงานของนักเรียน ที่เกิดจากการใช DLIT
ในการจัดการเรียนรู
5
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย
ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
แตละครั้ง แตละหนวยการเรียนรู เพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของ
นักเรียน
1) มีการเลือกขอสอบจาก DLIT Assessment มาใชในการวัดและ
ประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่
กําหนดตามสภาพจริง
2) มีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment)
เพื่อวิเคราะหนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน
3) มีการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายป
(Summative assessment)
4) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการวัดและประเมินผลนักเรียน
เปนรายบุคคลตามแบบฟอรม ปพ.ตางๆ อยางเปนปจจุบัน
6
นําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย และวางแผน
การสอนซอมเสริม โดยใชการพัฒนาการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
1) มีการนําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคล
2) มีการจัดทําแผนซอมเสริมนักเรียนโดยใชการจัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3) มีการจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมนักเรียนโดยใชการจัด
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามแผนที่กําหนด
4) มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซอมเสริมเปน
รายบุคคล และนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการการเรียน
การสอน
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มาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน (ตอ)
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ที่
ผ./มผ. คะแนน บันทึกขอสังเกต
7
เขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในอันที่จะไดนําองคความรูตางๆไปใช
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1) ใช Social Media ในการเขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรู
ครูมืออาชีพ
2) สรางเนื้อหาความรู เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขาย
ชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ
3) มีการใชYouTube Channel / Teacher Channel / School
Channel เปนชองทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน DLIT PLC และทํางานแบบรวมมือ
(Collaboration ) ผาน Cloud Computing
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน
ดีมาก

ดี

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20

พอใช

ปรับปรุง

ไดระดับคุณภาพ 4
ไดระดับคุณภาพ 3
ไดระดับคุณภาพ 2
ไดระดับคุณภาพ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

