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ชี้แจง
แนวทางการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ตามมาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
พ.ศ. 2562

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงาน กศน.

LOGO

มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียนการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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     เป็นการพิจารณาจากผลที่เกิดจากการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของผู้ เ รี ยนการศึกษานอกระบบ  ระ ดับการศึกษา ข้ันพื้ นฐาน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามารถในการนํา
ความรู้ ทักษะพื้นฐานไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ และสามารถทํางานรว่มกับผู้อ่ืนได้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

     นอกจากน้ี พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีนํ้าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา และเคารพในกฎกติกาบนหลัก
ประชาธิปไตย ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง แสดงออกทาง
พฤติกรรม มีกิริยาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
หรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงาม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ)
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ประกอบด้วย 8 ประเด็นการพิจารณา (50 คะแนน)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ําหนัก
คะแนน

1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีสอดคล้อง  
     กับหลักสูตรสถานศึกษา

10

1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
     คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

10

1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
     คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น

5

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ําหนัก
คะแนน

1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
     ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

5

1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
     ดิจิทัล

4

1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 4
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 4
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนําความรู้ ทักษะพ้ืนฐานท่ีได้รับไปใช้หรือ
     ประยุกต์ใช้

8
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ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา

ค่าน้ําหนักคะแนน    10   คะแนน
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผู้เรียนทุกระดับการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ทักษะตามจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับที่เป็นไปตามแผน
การลงทะเบียนเรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ระดับสถานศึกษา จํานวน 2 ภาคเรียนของปีงบประมาณท่ีจะดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา

ในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบกับค่าคะแนนเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนดไว้
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เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน

เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ย     
ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ     
สูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 0.00 - 9.99 
     1 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ย     
ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ     
สูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 10.00 - 19.99 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
2 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน

เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ย     
ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ
สูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 20.00 - 29.99 
     3 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ  
สูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 30.00 - 39.99 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)
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เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
     4 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ    
สูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 40.00 - 49.99
     5 คะแนน = สถานศึกษามีร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียนในรายวิชาบังคับ หรือคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่เท่ากับหรือ  
สูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

การคํานวณคะแนนที่ได้เทียบกับคา่น้าํหนักคะแนน และการเทียบกับ            
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
1.คํานวณคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การใหค้ะแนนเทยีบกับค่าน้ําหนักคะแนน 

(ค่าน้ําหนักคะแนน 10 คะแนน) จากสูตร

2.  นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคณุภาพ
 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน)  X ค่าน้ําหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได้คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00
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แนวทางการดําเนินงาน
1. ให้สถานศึกษากําหนดค่าคะแนนเป้าหมายเฉพาะรายวิชาที่มีแผนการ

ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปีงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  โดยให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลาย
ภาคเรียนของผู้เรียน หรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ที่มีอยู่ครั้งล่าสุดในแต่ละ
รายวิชา มาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อกําหนด ค่าคะแนนเป้าหมาย 
ดังกล่าว

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)
2. ให้สถานศึกษานําคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน หรือ

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ   
(N-Net) เปรียบเทียบกับค่าคะแนนเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตามข้อ 1 

3. ให้สถานศึกษานับจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาค
เรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา หรือ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ   
(N-Net) ที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้   
แล้วนําผล มาคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ย   
ผลการสอบที่เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ 
เป็นรายภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)
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แนวทางการดําเนินงาน (ต่อ)
4. นําร้อยละที่คํานวณได้ ทั้ง 2 ภาคเรียน มาบวกกันแล้วหารด้วย 2   

เพื่อหาร้อยละเฉลี่ยของจํานวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบที่เท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ในภาพรวมทั้ง
ปีงบประมาณ

5. นําร้อยละเฉลี่ยที่ได้ในขอ้ 4. ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
6. คิดคํานวณคะแนนท่ีได้เทียบกับคา่น้ําหนกัคะแนน
7. นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ เพื่อแปลผลระดับคณุภาพ

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

ตัวอย่าง
     กรณีสถานศึกษา เลอืกใช้คะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคเรยีน  
ของผู้เรียน เพื่อกําหนดค่าคะแนนเป้าหมายของสถานศึกษา
     สถานศึกษาแห่งหนึ่ ง  มีผู้ เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ      
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ในปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)      
มีผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนระดับสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ ดังนี้

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)
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ระดับ/รายวิชา
บังคับ

ภาคเรียนท่ี 2/2562
 

ภาคเรียนท่ี 1/2563

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับ
สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ท่ีสถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว้

คะแนนเฉลี่ยผล
การสอบปลาย

ภาคเรียน 
ระดับสถานศึกษา

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ท่ีสถานศึกษา

ตั้งค่าเป้าหมายไว้

คะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์

ท่ีสถานศึกษาตั้ง
ค่าเป้าหมายไว้

ภาคเรียนท่ี 
2/2562

ภาคเรียนท่ี 
1/2563

ประถมศึกษา       
1. ทักษะการเรียนรู้ 37.26 39.11 ต่ํากว่า
2. ภาษาไทย 33.50 33.00 สูงกวา่
3. วิทยาศาสตร์ 36.00 35.50 สูงกว่า
4. สังคมศึกษา 23.00 22.50  สูงกว่า

ม.ต้น      
1. ทักษะการเรียนรู้ 39.11 37.26 สูงกว่า
2. ภาษาไทย 33.50 33.00 สูงกว่า
3. วิทยาศาสตร์ 35.50 36.00 ต่ํากว่า
4. สังคมศึกษา 25.00 22.50  สูงกว่า

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

ตัวอย่างหน้า 23

ระดับ/รายวิชา
บังคับ

ภาคเรียนท่ี 2/2562
 

ภาคเรียนท่ี 1/2563

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับ
สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ท่ีสถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว้

คะแนนเฉล่ียผล
การสอบปลาย

ภาคเรียน 
ระดับสถานศึกษา

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ท่ีสถานศึกษา

ตั้งค่าเป้าหมายไว้

คะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์

ท่ีสถานศึกษาตั้ง
ค่าเป้าหมายไว้

ภาคเรียนท่ี 
2/2562

ภาคเรียนท่ี 
1/2563

ม.ปลาย      
1. ทักษะการเรียนรู้  36.00 35.50 สูงกว่า
2. ภาษาไทย 23.00 22.50 สูงกว่า
3. วิทยาศาสตร์ 37.26 39.11 ต่ํากว่า
4. สังคมศึกษา 33.50 33.00 สูงกว่า
จํานวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับสถานศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ท่ีสถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว้ 4 5
คํานวณร้อยละของจํานวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับหรือสูง
กว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ท่ีสถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไว้

4x100/6 
= 66.66

5x100/6 
= 83.33

คํานวณร้อยละเฉล่ีย ท้ังปีงบประมาณ (รวมจํานวน 2 ภาคเรียน) 66.66 + 83.33  = 74.99
2

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

ตัวอย่างหน้า 23
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        ดังนั้น เม่ือนําค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนนเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนดไว้ในภาพรวมของทั้งปีงบประมาณ ซ่ึงคํานวณได้       
ร้อยละ 74.99 ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จึงสรุปได้ว่าในประเด็น
การประเมินคุณภาพการศึกษานี้ สถานศึกษา ได้คะแนน 5 คะแนน
จึงนําคะแนนท่ีได้ ไปแทนค่าในสูตร 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

 5 คะแนน  X 10 คะแนน =  10 คะแนน5 คะแนน

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) X ค่าน้ําหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได้คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

  นําคะแนนที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ

    ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในประเด็นการพิจารณาน้ี สถานศึกษา ได้ 10 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษาเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - Net) เพื่อกําหนดค่าคะแนนเป้าหมายของ
สถานศึกษา ให้ดําเนินการเช่นเดียวกันกับแนวทางที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่าง 
ดังกล่าวข้างต้น แต่ให้ใช้คะแนนเฉล่ียผลการสอบระดับชาติด้านการศึกษา        
นอกระบบโรงเรียน (N - Net) แทนการใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลาย        
ภาคเรียนของผู้เรียน

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลอ้งกับหลักสตูรสถานศึกษา (ต่อ)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00
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ประเด็นการพจิารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีดี่ตามที่สถานศึกษากําหนด

ค่านํ้าหนักคะแนน    10   คะแนน
คําอธิบาย
     พิจารณาจากผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดได้ 9 ประการ (สะอาด สุภาพ กตัญญู ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีนํ้าใจ มีวินัย) มีจิตอาสา เคารพในกฎกติกาบนหลัก
ประชาธิปไตย ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่และทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง ทั้งน้ี สถานศึกษา
สามารถกําหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงาม

เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกําหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้

ผู้ เ รียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่ ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ เ รียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่ ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด

3. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีดี่ตามที่สถานศึกษากําหนด (ต่อ)
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เกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
4. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดับดีขึ้นไป โดยมีจํานวน    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียน

5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านที่เก่ียวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะท่ี
ดีตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีดี่ตามที่สถานศึกษากําหนด (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 1 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 2 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 5 ข้อ

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีดี่ตามที่สถานศึกษากําหนด (ต่อ)
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การคํานวณคะแนนที่ได้เทียบกับคา่น้าํหนักคะแนน และการเทียบกับ           
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
1.คํานวณคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การใหค้ะแนนเทยีบกับค่าน้ําหนักคะแนน 

(ค่าน้ําหนักคะแนน 10 คะแนน) จากสูตร

2.  นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคณุภาพ
 

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) X ค่าน้ําหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได้คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 - 4.99 5.00 - 6.25 6.26 - 7.50 7.51 - 8.75 8.76 - 10.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีดี่ตามที่สถานศึกษากําหนด (ต่อ)

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ               
และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับผู้อ่ืน

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้
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เกณฑ์การพิจารณา
     สถานศึกษามีจํานวนผู้ เรียนที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ อ่ืนได้       
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                
และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับผู้อ่ืน (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน
1 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 50 ของค่าเปา้หมายที่สถานศกึษากําหนด

2 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                
และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับผู้อ่ืน (ต่อ)
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เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
     3 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด

4 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน   
สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
     5 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน   
สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                
และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับผู้อ่ืน (ต่อ)

   นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)
 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                    
มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                  
และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกับผู้อ่ืน (ต่อ)
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ประเด็นการพจิารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการสร้างสรรคง์าน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ที่ได้
จากการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษา 
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับกับที่มีอยู่เดิม แล้วนํา       
ไปใช้ในการจัดทําโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ       
สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเป็นผลมาจากการส่งเสริม 
สนับสนุนของสถานศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทําโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ

2. ผู้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดทําโครงงาน ชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการสร้างสรรคง์าน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม (ต่อ)
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เกณฑ์การพิจารณา
4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
5. สถานศึกษามีการจัดแข่งขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ ของผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน หรือมีการจัดส่ง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ 
ของผู้เรียนไปประกวด แข่งขันร่วมกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืน

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการสร้างสรรคง์าน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

จํานวน 1 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

จํานวน 2 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

จํานวน 5 ข้อ 

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                    
มีความสามารถในการสร้างสรรคง์าน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม (ต่อ)
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   นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)
 ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                     
มีความสามารถในการสร้างสรรคง์าน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม (ต่อ)

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.5 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

ค่าน้ําหนักคะแนน    4   คะแนน
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การสื่อสาร การทํางาน 
และการดํารงชีวิต

เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมสําเร็จรูป      
ทางคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น มาใช้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ 
ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน
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เกณฑ์การพิจารณา
     ร้อยละของผู้เรียนที่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การสื่อสาร การทํางาน 
และการดํารงชีวิต

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.5 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)

การคํานวณคะแนนที่ได้เทียบกับคา่น้าํหนักคะแนน และการเทียบกับ          
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คํานวณคะแนนที่ได้ด้วยการเทียบบญัญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วน              
ร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้

2. นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคณุภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 – 4.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.5 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x 4 คะแนน
100
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ประเด็นการพจิารณาที่ 1.6 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ

ค่าน้ําหนักคะแนน    4   คะแนน
คําอธิบาย
 พิจารณาจากผู้เรียนที่มีภาวะทางร่างกายที่เหมาะสมในแต่ละ       
ช่วงวัย และมีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมที่ดี

เกณฑ์การพิจารณา
1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานการตรวจ

สุขภาพ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านดนตรี กีฬา 

ศิลปะ นันทนาการ จิตอาสา หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การคํานวณคะแนนที่ได้เทียบกับคา่น้าํหนักคะแนน และการเทียบกับ          
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. คํานวณคะแนนท่ีได้ด้วยการเทยีบบัญญัติไตรยางศ ์โดยใช้สัดส่วน 

ร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน ดังนี้

2. นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคณุภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 – 4.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.6 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ (ต่อ)
ประเด็นการพจิารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                    
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน (ต่อ)

ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 2 ข้อ x 4 คะแนน
100

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.6 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ (ต่อ)
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ประเด็นการพจิารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน

ค่าน้ําหนักคะแนน    4   คะแนน
คําอธิบาย
      พิจารณาจากผูเ้รยีนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้
       ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถอ่าน และเขียนได้คล่อง
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถในการอ่านจับใจความ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                   
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน (ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา
     ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย     
เพื่อการสื่อสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ ในแต่ละระดับชั้น 
การคิดคํานวณคะแนนที่ได้เทียบกับค่าน้ําหนักคะแนน และการเทียบกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
1. ให้สถานศึกษานับจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่าน การเขียนในแต่ละ

ระดับมารวมกัน แล้วนําไปหาค่าร้อยละ
2. นําค่าร้อยละที่ได้ไปคํานวณคะแนนท่ีได้ ไปคํานวณด้วยการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับ 4 คะแนน 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน) ดังนี้
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3. นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคณุภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 – 4.00

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                    
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน (ต่อ)
ประเด็นการพจิารณาที่ 1.7 ผู้เรียนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน                    
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน (ต่อ)

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x 4 คะแนน
100

จากสูตร

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน                      
นําความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้

ค่าน้ําหนักคะแนน    8   คะแนน
คําอธิบาย
      พิจารณาจากผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถนําความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เกณฑ์การพิจารณา
     จํานวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถนําความรู้ ทักษะพื้นฐานท่ี
ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือ 
เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด
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เกณฑ์การให้คะแนน
0 คะแนน = สถานศึกษาไม่มีผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้ 
1 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย 

มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด
2 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย  

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด
3 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษากําหนด
4 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย   

แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด
5 คะแนน = สถานศึกษามีจํานวนผู้จบท่ีมีการนําความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน                      
นําความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ (ต่อ)

การคิดคํานวณคะแนนท่ีได้เทียบกับค่าน้ําหนักคะแนน และการเทียบกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
1. คํานวณคะแนนท่ีได้โดยเทียบกับค่าน้ําหนักคะแนน (ค่าน้ําหนักคะแนน 

8 คะแนน)

2. นําคะแนนท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 3.99 4.00 – 5.00 5.01 – 6.00 6.01 – 7.00 7.01 – 8.00

คะแนนท่ีได้ (จากเกณฑ์การให้คะแนน) X ค่าน้ําหนักคะแนน =  คะแนนท่ีได้คะแนนเต็ม (จากเกณฑ์การให้คะแนน)

ประเด็นการพจิารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
นําความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ (ต่อ)
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มาตรฐานที่ 2 
คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

   พิจารณาจากกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ที่สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรข้ึนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบท และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และการลงมือ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันระหว่างครกูับผู้เรยีน ในฐานะ
ครูกับผู้เรียน มีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนําผล
การประเมินมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา (20 คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา ค่านํ้าหนัก
คะแนน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 
     และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

5

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
     เป็นสําคัญ

5

2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
     พิจารณาจากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ข้ึนอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ โดยมี
องค์ประกอบท่ีสําคัญครบถ้วน ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ จุดหมายของ
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วิธีการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร
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ประเด็นการพจิารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน (ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทําขึน้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา
2. หลักสูตรสถานศกึษามีองคป์ระกอบสาํคญัครบถ้วน ซ่ึงอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย หลักการ จุดหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง
หลักสูตร ระยะเวลาเรยีน วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู ้ 
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร

3. หลักสูตรสถานศกึษา มีเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับหลกัสูตรการศกึษา        
นอกระบบระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย 

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน (ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
4. มีการนําหลักสูตรสถานศกึษาไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้ตามจุดหมายของ

หลักสูตร
5. มีการประเมินผลการนาํหลกัสตูรไปใช้ และนําผลการประเมินมาปรบัปรงุ 

หรือพัฒนา
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ประเด็นการพจิารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน (ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 1 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 2 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนนิงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 5 ข้อ 

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาท่ี
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน (ต่อ)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทยีบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)
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ประเด็นการพิจารณาท่ี 2.2 สื่อท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
     พิจารณาจากการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนา หรือ
จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในที่นี้ สื่อการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือ

เรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวเขียน หรือ
ตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย 

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้(ต่อ)

คําอธิบาย (ต่อ)
2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลติขึ้นใชค้วบคูกั่บเคร่ืองมือ

โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง
กระบวนการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้

3) สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ บุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
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ประเด็นการพจิารณาที่ 2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้(ต่อ)

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลายสอดคลอ้งกับ

หลักสูตรสถานศกึษา
2. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ หรือทําเนียบสือ่การเรยีนรู้
3. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ทีห่ลากหลายในการจัดการเรียนรู้
4. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพฒันา หรือจัดหาสื่อ

การเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้(ต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 1 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 2 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดาํเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 5 ข้อ 
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ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทยีบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้(ต่อ)

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
     พิจารณาจากการดําเนินงานของครูที่สามารถบริหารจัดการ เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยมีการสํารวจความต้องการในการเรียนรู้ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ และจัด
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างทั่วถึง เช่น การวิจัยในช้ันเรียน
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ประเด็นการพจิารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั (ต่อ)

คําอธิบาย (ต่อ)

เพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรยีน เป็นต้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูรสถานศกึษา 
     ในที่นี้ ครู หมายถึง ข้าราชการครู หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
สถานศึกษาให้ทําหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรูก้ารศกึษาข้ันพืน้ฐาน

เกณฑ์การพิจารณา
1. ครูทุกคนและผูเ้รียนรว่มกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้

เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับผู้เรียน
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ 
4. ครูทุกคนมีบันทึกหลงัการจัดการเรยีนรู ้
5. ครูทุกคนมีการทําวิจัยในชั้นเรยีน เพื่อพัฒนาหรอืแก้ไขปัญหาของผูเ้รยีน
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบช่วยเหลอืผู้เรยีน ให้คําแนะนํา ปรึกษา 

เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั (ต่อ)
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เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 1-2 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 5 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 6 ข้อ 

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั (ต่อ)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทยีบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสาํคญั (ต่อ)
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ประเด็นการพจิารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ค่าน้ําหนักคะแนน    5   คะแนน
คําอธิบาย
     พิจารณาจากการดําเนินงานของครูที่ มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการใช้เครื่องมือ หรือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแจ้งข้อมูลผลการประเมิน
การเรียนรู้ย้อนกลับไปยังผู้เรียน และนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา
1. ครูทุกคนมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้อง

กับจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรไว้ในแผนการจัดการเรยีนรู้
อย่างชัดเจน 

2. ครูทุกคนมีการจัดทําเคร่ืองมือหรอืมีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้

3. ครูทุกคนมีการชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลใหแ้ก่ผู้เรียน
4. ครูทุกคนมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ก่ผู้เรียน

ได้รับทราบ
5. ครูทกุคนมีการนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ต่อ)
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เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 1 ข้อ 
2 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 2 ข้อ 
3 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 3 ข้อ 
4 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 4 ข้อ 
5 คะแนน = สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา 

จํานวน 5 ข้อ 

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ต่อ)

ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49 2.50 – 3.12 3.13 – 3.75 3.76 – 4.38 4.39 – 5.00

นําคะแนนท่ีได้จากเกณฑ์การให้คะแนนไปเทยีบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
(ค่าน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน)

ประเด็นการพจิารณาที่ 2.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (ต่อ)
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เราจะร่วมสร้างคุณภาพ
ไปด้วยกัน


