มาตรฐานดานการดําเนินงานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานการดําเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
1. โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการ
1. มีเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถใชงานได
2. มีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในหองเรียนอยางเหมาะสม
จัดการศึกษาทางไกลผาน
และมีความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. จัดวาง สื่อ อุปกรณ เปนระเบียบ สะดวกตอการใชงาน
4. จัดสภาพหองเรียนใหมีความสวางและสีที่เหมาะสม
เอื้อตอการเรียนรู
2. การใชโทรทัศน/จอภาพ และ
1. มีการนําโทรทัศน/จอภาพ ไปใชในหองเรียนเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช DLIT
คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช DLIT อยางคุมคา 2. มีการนําคอมพิวเตอรไปใชในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช DLIT
3. มีการจัดระบบการใชโทรทัศน/จอภาพ และคอมพิวเตอร
เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช DLITอยางทั่วถึง
4. มีการดูแลรักษาอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียน 1. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนใชในการเขาถึงการเรียนรู
ดวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
มีเพียงพอตอการเรียนรูดวยการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล สารสนเทศ (DLIT) อยางเพียงพอกับความตองการจําเปน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 2. มีการระดมทรัพยากรจากหนวยงาน เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และชุมชน แบบมีสวนรวม เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณสําหรับนักเรียน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
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ตัวชี้วัด

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ไดระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ไดระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

รายการพิจารณา
3. จัดระบบการใหบริการสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียนใช
ในการเขาถึงการเรียนรูดวยการจัดการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อยางเสมอภาคและทั่วถึง
4. มีระบบดูแล รักษา ซอมแซมสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับนักเรียน
ใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ไดระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ไดระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช

ที่

82

มาตรฐานที่ 2 ดานผูบริหารสถานศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
1. ตระหนักและใหความสําคัญใน
1. กําหนดนโยบายและแผนที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
3. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประจําปการศึกษา
(DLIT)
4. ดําเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไว
2. เปนผูนํา และมีวิสัยทัศนในการ
1. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 2. สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนา
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
4. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
3. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
1. สงเสริมใหมีการใช DLIT Classroom / DLIT Resource /
คุณภาพการศึกษาทางไกล
DLIT Digital Library / DLIT TED-Ed
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 2. สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใช Official Account
3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน DLIT PLC
4. สนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใชคลังขอสอบ
ออนไลน (DLIT Assessment)
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
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เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ไดระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ไดระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช

ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัตไิ ด 4 ขอ ได 4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ไดระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ไดระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
4. นิเทศภายใน กํากับติดตาม
1. มีแผนการนิเทศภายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. มีปฏิทินการนิเทศภายในทุกหองเรียนอยางนอยเดือนละ 1ครั้ง
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการนิเทศภายในตามแผน และประเมินตนเองผานแอปพลิเคชัน
(DLIT)
Super V
4. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
5. สงเสริมการเขารวมเครือขาย
1. เขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรูผูบริหารมืออาชีพ
2. สงเสริมใหครูเขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนแนะและเปนพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ใหกับครูในโรงเรียน
(DLIT)
4. สงเสริม สนับสนุนเครือขายในโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการจัดการเรียนการสอน
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2

พัฒนาตนเองใหมีความรูเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

มาตรฐานที่ 3 ดานครูผูสอน
ที่
ตัวชี้วัด
1 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณที่
จําเปนตอการนําไปใชในกระบวนการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
รายการพิจารณา
1. มีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมของหองเรียน/สถานที่เรียนใหเอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอรเครือขายอินเตอรเน็ต และอุปกรณ
สําหรับการสืบคนขอมูล
3. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ทีส่ อดคลองกับหนวยการเรียนรูจาก DLIT
4. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียน
1. มีการสืบคนขอมูลและใชการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. มีการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ผาน DLIT PLC
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชการจัดการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองใหเปนสื่อตนทาง
เพื่อการเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
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4. จัดกิจกรรมการเรียนรูและใหนักเรียน
เขาถึงการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม

ที่
ตัวชี้วัด
3. ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม

รายการพิจารณา
1. วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด และขอมูลของผูเรียน
เพื่อออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน
2. ออกแบบการเรียนรู/จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัด
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดสอดคลอง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามทีห่ ลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
3. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนรูการจัดการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไดสอดคลองกับบวัตถุประสงคและ
เนื้อหาในบทเรียน
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการ
เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด
1. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อประกอบการสอน
จาก DLIT Resources / DLIT TED-Ed
2. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาอิสระ จาก DLIT Digital
Library / DLIT TED-Ed ตามความสนใจ
3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดใช DLIT Classroom ในการเรียนรู
ตอยอด/ซอมเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง
4. มีหลักฐาน/รองรอย/ชิ้นงานของนักเรียน ที่เกิดจากการใช DLIT
ในการจัดการเรียนรู
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
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รายการพิจารณา
1. มีการเลือกขอสอบจากโมดูลที่ 5: DLIT Assessment มาใชในการ
วัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่กําหนดตามสภาพจริง
2. มีการวัด และประเมินผลระหวางเรียน (Formative assessment)
เพื่อวิเคราะหนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน
3. มีการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายป
(Summative assessment)
4. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการวัดและประเมินผลนักเรียน
เปนรายบุคคลตามแบบฟอรม ปพ.ตางๆ อยางเปนปจจุบัน
6. นําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห 1. มีการนําผลการวัดและประเมินมาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคล
จุดเดน จุดดอย และวางแผนการสอน 2. มีการจัดทําแผนซอมเสริมนักเรียนโดยใชการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ซอมเสริม โดยใชการพัฒนาคุณภาพ
3. มีการจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมนักเรียนโดยใชการจัดการศึกษา
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามแผนที่กําหนด
4. มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซอมเสริมเปน
รายบุคคล และนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน

ที่
ตัวชี้วัด
5. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ดวยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลาย
ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในแตละครั้ง แตละหนวยการเรียนรู
เพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของ
นักเรียน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน
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คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ไดระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช

มาตรฐานที
่ 4 ดานนักเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ไดระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน
ปฏิบัติได 1 ขอ ได 1 คะแนน
ปฏิบัติได 2 ขอ ได 2 คะแนน
ปฏิบัติได 3 ขอ ได 3 คะแนน
ปฏิบัติได 4 ขอ ได 4 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ไดระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ไดระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
7. เขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรู
1. ใช Social Media ในการเขารวมเครือขายชุมชนการเรียนรู
ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร และ
ครูมืออาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในอันที่จะไดนํา
2. สรางเนื้อหาความรู เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขาย
องคความรูตางๆไปใชในการปรับปรุง
ชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ 3. มีการใชYouTube Channel /Teacher Channel / School
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Channel เปนชองทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน DLIT PLC และทํางานแบบรวมมือ
(Collaboration ) ผาน Cloud Computing
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รายการพิจารณา
รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการสื่อสาร

รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการคิด

รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการแกปญหา

รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

4.1 ดานผลผลิต
ที่
ตัวชี้วัด
1 นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสาร

2 นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิด

3 นักเรียนมีความสามารถ
ในการแกปญหา

4 นักเรียนมีความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต

เกณฑการใหคะแนน
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
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รายการพิจารณา
รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรูเทาทันสื่อ

รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

1.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET สูงขึ้น
(เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปดสอน)

2 นักเรียนมีทักษะการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน
ตามหลักสูตร

3 นักเรียนมีความรูตาม
หลักสูตร
- การทดสอบ O-NET

4.2ดานผลลัพธ
ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
1 นักเรียนมีคุณลักษณะ
รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
อันพึงประสงคตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

ที่
ตัวชี้วัด
5 นักเรียนมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ

เกณฑการใหคะแนน
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
3. นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
4. นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50
1. คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกวารอยละ 4.00 ขึ้นไป
2. คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 2.01-4.00
3. คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 0.00-2.00
4. คะแนนเฉลี่ยลดลง

1.
2.
3.
4.

เกณฑการใหคะแนน
นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป
นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 60-79
นักเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ 50-59
นักเรียนผานเกณฑการประเมินต่ํากวารอยละ 50

ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน

ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
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ตัวชี้วัด

รายการพิจารณา
2.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบO-NET สูงกวา
คาคะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ไดระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ไดระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช

เกณฑการใหคะแนน
1.คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกวารอยละ 4.00 ขึ้นไป
2.คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 2.01-4.00
3.คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 0.00-2.00
4.คะแนนเฉลี่ยลดลง
1.คะแนนเฉลี่ยสูงกวามากกวารอยละ 4.00 ขึ้นไป
2.คะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 2.01-4.00
3.คะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 0.00-2.00
4.คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา

เกณฑการใหคะแนน
1. คะแนนเฉลี่ยสูงกวามากกวารอยละ 4.00 ขึ้นไป
2. คะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 2.01-4.00
3. คะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 0.00-2.00
4. คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ไดระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ไดระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง

2.คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ NT ชั้น ป. 3
สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เฉลี่ยรวมทุกดาน)

4.2 ดานผลลัพธ (ตอ)
ที่
ตัวชี้วัด
รายการพิจารณา
- การทดสอบ NT
1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ NT ชั้น ป. 3
สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกดาน)

ที่

ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน

ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ได 2 คะแนน
ได 1 คะแนน

91

