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และก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� มีฐ�นะเป็นองค์ก�รมห�ชนทำ�หน้�ที่พัฒน�เกณฑ์ วิธีก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ�โดยคำ�นึงถึง 

คว�มมุ ่งหม�ย หลักก�ร และแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับ และต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ  

หลกัเกณฑ์และวธิกี�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ กล่�วถงึก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกว่� หม�ยถงึ  

ก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ� ก�รติดต�มและก�รตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของ 

สถ�นศึกษ�ซึ่งกระทำ�โดยสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน)

 ผู้ประเมินภ�ยนอกจึงเป็นบุคคลสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนคุณภ�พทั้งกระบวนก�รในก�รจัดก�รศึกษ�ของ 

สถ�นศึกษ�ซึ่งจะสำ�เร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินภ�ยนอกที่จะส�ม�รถประเมินคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ได้ตรง 

ต�มสภ�พจริง เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้สถ�นศึกษ�ทร�บถึงคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้น ๆ  

ให้กำ�ลงัใจและให้ข้อเสนอแนะเพือ่ชีท้ศิท�งก�รพฒัน�คณุภ�พบนฐ�นของคว�มเป็นจรงิ ผูป้ระเมนิภ�ยนอกจงึถอืเป็น 

“ทูตคุณภ�พ” ที่จะต้องทำ�หน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สร้�งคว�มร่วมมือกับทุกฝ่�ยเพื่อขับเคลื่อนคุณภ�พ

 จ�กก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบแรกและรอบสองที่ผ่�นม�พบว่� สถ�นศึกษ� ครู อ�จ�รย์มีทัศนคติ

ต่อก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกและผูป้ระเมนิภ�ยนอกว่�คอืภ�ระ และก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกจ�กผูป้ระเมนิ

เป็นก�รตรวจแบบตำ�รวจตรวจจบั ดงันัน้ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกในรอบนี ้จงึต้องปรบัเปลีย่นทศันคตเิหล่�นีใ้หม่ 

ให้สถ�นศึกษ�เข้�ใจว่� ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกคือก�รประเมินเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� และผู้ประเมิน 

ภ�ยนอกคือฑูตคุณภ�พเป็นบุคคลที่เป็นผู้แทนของ สมศ. ในก�รนำ�คุณภ�พไปสู่สถ�นศึกษ�

 คู่มือผู้ประเมินภ�ยนอกเล่มนี้จึงเป็นแนวท�งให้ผู้ประเมินปฏิบัติง�นอย่�งมืออ�ชีพ ขับเคลื่อนคุณภ�พ 

ในฐ�นะฑูตคุณภ�พ โดยใช้ควบคู่กับคู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มฉบับสถ�นศึกษ� และหวังเป็น 

อย่�งยิ่งว่�คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประเมินภ�ยนอกให้ส�ม�รถประเมินคุณภ�พภ�ยนอกได้ต�มม�ตรฐ�น  

มคีว�มถกูต้องต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�รประเมนิที ่สมศ. กำ�หนด เกดิคณุค่�และคณุปูก�รต่อก�รศกึษ�ของช�ตสิบืไป
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 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเป็นก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ� 

โดยผู้ประเมินภ�ยนอกที่ได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. ที่มีคว�มเป็นอิสระ เป็นกล�ง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ 

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก อันจะนำ�ไปสู่ก�รเข้�ถึงคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งสร้�งสรรค์เพื่อพัฒน�คุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�อย่�งแท้จริง

๑.๑	วัตถุประสงค์

	 วัตถุประสงค์ทั่วไป

  ๑)  เพื่อให้ทร�บระดับคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ในก�รดำ�เนินภ�รกิจด้�นต่�ง ๆ 

  ๒)  เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร 

อย่�งต่อเนื่อง

  ๓)  เพื่อให้ทร�บคว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

  ๔)  เพื่อร�ยง�นระดับคุณภ�พและพัฒน�ก�รในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

ต่อส�ธ�รณชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

  ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภ�พจริงในก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และกรอบแนวท�งวิธีก�รที่ สมศ. กำ�หนด สอดคล้องกับระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

ของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นที่มีหน้�ที่กำ�กับดูแลสถ�นศึกษ�

  ๒)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนคว�มแตกต่�งของแต่ละสถ�นศึกษ�ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้ง

ม�ตรก�รส่งเสริมและก�รชี้นำ�สังคมของสถ�นศึกษ�

  ๓)  เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�โดยพิจ�รณ�จ�กผลผลิต ผลลัพธ์และ 

ผลกระทบม�กกว่�กระบวนก�ร

  ๔)  เพื่อส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พ

ภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง
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  ๕)  เพือ่ส่งเสรมิให้สถ�นศกึษ�มทีศิท�งทีส่อดคล้องกนัในก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกกบัก�รประเมนิ

คุณภ�พภ�ยใน

  ๖)  เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือและมีเป้�หม�ยร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นต้นสังกัดหรือหน่วยง�นที่มี 

หน้�ทีก่ำ�กบัดแูลสถ�นศกึษ�และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่เป็นก�รเชือ่มโยงก�รดำ�เนนิง�น 

สู่ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ร่วมกัน

  ๗)  เพื่อร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พและเผยแพร่ผลก�รประเมินคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�ร

บริห�รจัดก�รของสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรมต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน

๑.๒	ความสำาคัญ

 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกมีคว�มสำ�คัญและมีคว�มหม�ยต่อสถ�นศึกษ�หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและ

ส�ธ�รณชนดังต่อไปนี้

	 ๑)  ส่งเสริมสถ�นศึกษ�ให้พัฒน�เข้�สู่เกณฑ์ม�ตรฐ�นและพัฒน�ตนเองเต็มต�มศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง

 ๒)  เพิ่มคว�มมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริก�รท�งก�รศึกษ�ว่� สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ�มุ่งสู่

คณุภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนเป็นคนด ีมคีว�มส�ม�รถ และมคีว�มสขุเพือ่เป็นสม�ชกิทีด่ขีองสงัคม

 ๓) สถ�นศกึษ�และหน่วยง�นทีก่ำ�กบัดแูล มข้ีอมลูทีช่่วยตดัสนิใจในก�รว�งแผน และดำ�เนนิก�รเพือ่พฒัน�

คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ให้เป็นไปในทิศท�งที่ต้องก�รและบรรลุเป้�หม�ยต�มที่กำ�หนด

 ๔)  หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบ�ยมีข้อมูลสำ�คัญในภ�พรวมเกี่ยวกับคุณภ�พและม�ตรฐ�นของ 

สถ�นศึกษ�ทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รศึกษ�และก�รจัดสรรงบประม�ณ

เพื่อก�รศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๑.๓	แนวคิดและทิศทาง

 สมศ. ได้กำ�หนดทิศท�งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกไว้ ๖ ประเด็นดังนี้

 ๑)  ประเมินอิงเกณฑ์ต�มจุดเน้นของสถ�นศึกษ�

 ๒)  ประเมินคุณภ�พโดยพิจ�รณ�ผลก�รจัดก�รศึกษ�ต�มม�ตร� ๔๙ ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ

 ๓)  ให้คว�มสำ�คญักบัคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�และคว�มพร้อมของผูเ้รยีน คร ูอ�จ�รย์

เครื่องมืออุปกรณ์ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ก�รบริห�รจัดก�รที่ได้ม�ตรฐ�นเป็นฐ�น และ 

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 ๔)  ประเมินโดยวิธีก�รและข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พโดยพิชญพิจ�รณ์ (Peer Review)
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 ๕)  ประเมนิโดยก�รยนืยนัร�ยง�นก�รประเมนิตนเองทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้ เพือ่กระตุน้ให้ก�รประกนัคณุภ�พ

ภ�ยในมีคว�มเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ๖) ลดตัวบ่งชี้ ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์สำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก โดยถ่�ยโอนตัวบ่งชี้ 

เกี่ยวกับปัจจัยนำ�เข้�และกระบวนก�รให้อยู่ในระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๑.๔	ความแตกต่างระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกแต่ละรอบ

 ต�มเจตน�รมณ์พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

หมวด ๖ ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ม�ตร� ๔๙ กำ�หนดให้มีสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและ

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สมศ. ทำ�หน้�ที่พัฒน�เกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

และทำ�หน้�ที่ประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ�อย่�งน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 

ห้�ปี นับตั้งแต่ก�รประเมินครั้งสุดท้�ย โดยคำ�นึงถึงคว�มมุ่งหม�ย หลักก�ร และแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละ

ระดับ

	 	 ๑.๔.๑	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก	(พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๔๘)

    เป็นก�รประเมินเพื่อพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและต้องก�รให้ทุกคน 

ในประเทศเหน็ว่�“ก�รศกึษ�เป็นคว�มรบัผดิชอบร่วมกนัของประช�ชนทกุคนในประเทศ” จงึใช้รปูแบบก�รประเมนิ

เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่สถ�นศึกษ�ในก�รดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน จัดทำ�ร�ยง�นประเมินตนเอง 

เพือ่รบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกโดยก�รยนืยนัสภ�พจรงิ ไม่ตดัสนิผลได้หรอืตก ผลก�รประเมนิจะบอกถงึจดุเด่น

จุดที่ควรพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ตลอดจนแนวท�งในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

	 	 ๑.๔.๒		การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	(พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๕๓)

    ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ในม�ตร� ๕๑ ระบุว่�กรณีที่ผลก�รประเมินภ�ยนอกของสถ�นศึกษ�ใดไม่ได้ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด ให้ สมศ. จัดทำ�

ข้อเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยง�นต้นสังกัดเพื่อให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด  

ดังนั้น สมศ. จึงต้องให้ก�รรับรองว่�สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ�ได้ม�ตรฐ�นคุณภ�พหรือไม่ ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

ประเมินแบบอิงเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้นและแบบอิงสถ�นศึกษ� เพื่อให้ก�รประเมินมีคว�มสมดุลระหว่�งเกณฑ์ที่กำ�หนด

กับง�นที่สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�ร

	 	 ๑.๔.๓		การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘)

    ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เป็นก�รประเมินเพื่อยกระดับ

ม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ� โดยพิจ�รณ�จ�กผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบม�กกว่�กระบวนก�รและคำ�นึงถึง 

คว�มแตกต่�งของแต่ละสถ�นศึกษ� ซึ่งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม สมศ. ยังคงหลักก�รสำ�คัญของ 
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ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พ 

ก�รศกึษ� พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ ทีร่ะบวุ่�ก�รประกนัคณุภ�พภ�ยนอกให้คำ�นงึถงึจดุมุง่หม�ยและหลกัก�ร ดงัต่อไปนี้

  ๑)  เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

  ๒)  ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มเป็นจริงและ 

มีคว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

  ๓)  สร้�งคว�มสมดุลระหว่�งเสรีภ�พท�งก�รศึกษ�กับจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รศึกษ�ของช�ติ โดยให้ 

มีเอกภ�พเชิงนโยบ�ย ซึ่งสถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้เต็ม 

ต�มศักยภ�พของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

  ๔)  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของ

สถ�นศึกษ�

  ๕)  ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคุณภ�พ และพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของรัฐ เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บัน

สังคมอื่น

  ๖)  คำ�นึงถึงคว�มเป็นอิสระ เสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

เป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�

  ทัง้นี ้กฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกี�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ� พ.ศ.๒๕๕๓ กำ�หนดให้  

สมศ.ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุม 

หลักเกณฑ์ในเรื่องต่�ง ๆ ดังนี้

  ๑.  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

  ๒.  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

  ๓.  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

  ๔.  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๑.๕	แนวคิดและหลักการกำาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

					 ๑)		แนวคิด	ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม สมศ. มีแนวคิดหลักดังนี้

  (๑) ลดภ�ระ

  (๒) สร้�งสรรค์

  (๓) กัลย�ณมิตร
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					 ๒)		หลักการ	ใช้หลักก�ร BTS และห่วงโซ่คุณภ�พ ดังนี้

รูปที่	๑ หลักก�รใช้ BTS

B	=	BETTER T	=	TOGETHER S	=	Simplify

B	Breaking Barrier

E	Enhancing Quality

T	Thainess Promotion

T	Teaching & Learning

E	Education Systems

R	Re-creation

- IQA + EQA

- QE + QA + QI

- Collaboration System

- ONESQA + Institution

- Partnership

- ลดตัวบ่งชี้เท่�ที่จำ�เป็น

  แต่คงอำ�น�จจำ�แนก

- น้อย ชัดเจน จำ�ง่�ย ขึ้นใจ

- ไม่ซับซ้อน เข้�ใจง่�ย

	 ห่วงโซ่คุณภาพ	(Chain	of	Quality)

QE QA QI

Quality Enhancement

Ensure

Encouragement

Each

Extreme

Expression

Excellence

Empowerment

Evidence/Explicit

Enrollment

Equity/Ethics

Eye/Ear

Expert

Quality Assessment

Assure

Audit

All

Average

Answer

Achievement

Advice (Approve)

Archives

Unavoidable

Arithmetic

Arm

Amicability

Quality Improvement

Insure

Inspire

Individual

Improvement

Incentive

Initiation

Incubation

Investigate

Invitation

Impact

Idea

Idol

B T

S
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๑.๖	แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 แนวท�งก�รประเมินในรอบนี้เป็นก�รประเมินเพื่อยกระดับม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ� โดยพิจ�รณ�

จ�กผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบม�กกว่�กระบวนก�ร และคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งของแต่ละสถ�นศึกษ� ดังนั้น  

จึงได้กำ�หนดตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐ�น กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ม�ตรก�ร 

ส่งเสริม ดังนี้

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์ก�รประเมินบนพื้นฐ�นที่ทุกสถ�นศึกษ�ต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งส�ม�รถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และ 

มีคว�มเชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมถึงคว�มสำ�เร็จต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

แต่ละสถ�นศึกษ� โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสภ�สถ�บัน

 ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ หม�ยถงึ กลุม่ตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นของสถ�นศกึษ�โดยสถ�นศกึษ�

เป็นผูก้ำ�หนดแนวท�งพฒัน�เพือ่ร่วมกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแก้ไขปัญห�สงัคมต�มนโยบ�ยของรฐัซึง่ส�ม�รถปรบัเปลีย่น

ต�มก�ลเวล�และปัญห�สงัคมทีเ่ปลีย่นไป โดยมเีป้�หม�ยทีแ่สดงถงึคว�มเป็นผูช้ีน้ำ�สงัคม อ�ท ิก�รรกัช�ต ิก�รบำ�รงุ

ศ�สน�และเทดิทนูพระมห�กษตัรย์ิ ก�รส่งเสรมิและสบืส�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิก�รน้อมนำ�ปรชัญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติเป็นแบบอย่�ง ก�รสร้�งสังคมสันติสุขและคว�มปรองดอง ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือ

ในกรอบประช�คมอ�เซียน ก�รส่งเสริมด้�นสิ่งแวดล้อมพลังง�น เศรษฐกิจ สุขภ�พ ค่�นิยม จิตส�ธ�รณะ และคว�ม

ประหยัด รวมทั้งก�รแก้ปัญห�สังคม อ�ทิ คว�มขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
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ตารางที่	๑	ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่ม

ตัวบ่งชี้

พื้นฐ�น

ด้านคุณภาพบัณฑิต

ผลก�ร

จัดก�รศึกษ�และ

ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน

ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำ�คัญ

๑. บัณฑิตปริญญ�ตรีที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระภ�ยใน ๑ ปี

๒. คุณภ�พของบัณฑิตปริญญ�ตรีโทและเอกต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ�แห่งช�ติ

๓. ผลง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทที่ได้รับก�รตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๔. ผลง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกที่ได้รับก�รตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

๕. ง�นวิจัยหรือง�นสร้�งสรรค์ที่ได้รับก�รตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๖. ง�นวิจัยหรือง�นสร้�งสรรค์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

๗. ผลง�นวิช�ก�รที่ได้รับก�รรับรองคุณภ�พ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๘. ผลก�รนำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กก�รให้บริก�รวิช�ก�รม�ใช้ในก�รพัฒน�

    ก�รเรียนก�รสอนและ/หรือก�รวิจัย

๙. ผลก�รเรียนรู้และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภ�ยนอก

ด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐. ก�รส่งเสริมและสนับสนุนด้�นศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑. ก�รพัฒน�สุนทรียภ�พในมิติท�งศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ก�รบริห�ร

จัดก�รศึกษ�

๑๒. ก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่ของสภ�สถ�บัน

๑๓. ก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�บัน

๑๔. ก�รพัฒน�คณ�จ�รย์

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ก�รประกัน

คุณภ�พภ�ยใน๑๕. ผลก�รประเมินก�รประกันคุณภ�พภ�ยในรับรองโดยต้นสังกัด

กลุ่ม

ตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์

๑๖. ผลก�รพัฒน�ต�มอัตลักษณ์ของสถ�บัน

      ๑๖.๑ ผลก�รบริห�รสถ�บันให้เกิดอัตลักษณ์

      ๑๖.๒ ผลก�รพัฒน�บัณฑิตต�มอัตลักษณ์ ผลก�รจัด

ก�รศึกษ�และ

ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๑๗. ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�บัน

กลุ่ม

ตัวบ่งชี้

ม�ตรก�ร

ส่งเสริม

๑๘. ผลก�รชี้นำ� ป้องกัน หรือแก้ปัญห�ของสังคมในด้�นต่�ง ๆ

      ๑๘.๑ ผลก�รชี้นำ�หรือแก้ปัญห�สังคม ด้�นที่ ๑ ภ�ยในสถ�บัน

      ๑๘.๒ ผลก�รชี้นำ�หรือแก้ปัญห�สังคม ด้�นที่ ๒ ภ�ยนอกสถ�บัน
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 ในก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกผูป้ระเมนิภ�ยนอกจะต้องปฏบิตังิ�นอย่�งมอือ�ชพี หรอืที ่ สมศ. เรยีกว่�  

“ฑูตคุณภาพ” โดยยึดถือบทบ�ทในลักษณะ “เพื่อนร่วมวิช�ชีพ” และเป็น “กัลย�ณมิตร” กับสถ�นศึกษ�และ 

ชุมชนที่ต่�งฝ่�ยต่�งเรียนรู้จ�กกันและกัน โดยมีศีลและธรรมรวมทั้งจรรย�บรรณเป็นแนวท�งหลัก ดังนี้

๒.๑	คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 ๒.๑.๑	 คุณธรรม

   คุณธรรม ๙ ประก�รที่ผู้ประเมินภ�ยนอกควรยึดเป็นหลัก คือ

   ๑) วินัย     

   ๒) สติ

   ๓) กตัญญู

   ๔) เมตต�  

   ๕) อดทน 

   ๖) ซื่อสัตย์ 

   ๗) ประหยัด       

   ๘) ขยัน 

   ๙) ไม่เห็นแก่ตัว
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	 ๒.๑.๒		จริยธรรม

  จริยธรรมที่ผู้ประเมินภ�ยนอกควรยึดถือและปฏิบัติมีดังนี้

ศีล	(ข้อห้าม) ธรรม	(ข้อควรปฏิบัติ)

๑.		ไม่ทุจริต

ไม่รบัอ�มสิสนิจ้�ง/ของขวญั/รบัเลีย้ง หรอืมผีลประโยชน์

ทับซ้อน ตลอดจนแสวงห�ประโยชน์หรือธุรกิจอื่นใด

๑.	ต้องสุจริตซื่อสัตย์

ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรรย�บรรณอย่�งเคร่งครัด

๒.	ไม่เห็นแก่ตัว

อย่�มักง่�ยไหว้ว�นให้ผู้อื่น ช่วยดำ�เนินก�ร หรือ

ละทิ้งหน้�ที่ ตลอดจนก�รส่งร�ยง�นอันเป็นเท็จ

๒.	ต้องรับผิดชอบ

 ทุ่มเทศึกษ�และปฏิบัติหน�้ที่อย�่งเต็มศักยภ�พในก�รประเมิน

วิเคร�ะห์ เสนอแนะ และสรุปร�ยง�นทั้งฉบับต้นร่�งและ 

ฉบับสมบูรณ์ ด้วยตนเอง

๓.	ไม่ข่มขู่

ไม่ก้�วร้�ว หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย

๓.	ต้องรักษามารยาท

ปฏิบัติต�มเกณฑ์ของสถ�นศึกษ�ให้สมกับก�รเป็นฑูตคุณภ�พ

๔.	ไม่มีอคติ

ไม่กลั่นแกล้ง ทั้งเหตุจ�กคว�มรัก คว�มเกลียด 

คว�มหลง และคว�มกลัว

๔.	ต้องเป็นธรรม

เป็นธรรม โปร่งใส ร�ยง�นสิ่งที่ค้นพบต�มคว�มเป็นจริง

อย่�งแจ้งชัด

๕.	ไม่ประมาท

ไม่เผยแพร่ข้อมูลสถ�นศึกษ�หรือนำ�บุคคลที่ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้�ประเมิน

๕.	ต้องรักษาความลับ

ข้อมูลส�รสนเทศส่วนบุคคล และสถ�นศึกษ�อย่�งเคร่งครัด

	 	 ทั้งนี้ ผู้ประเมินภ�ยนอกอ�จได้รับก�รปฏิบัติจ�กสถ�นศึกษ�ระหว่�งก�รประเมินในรูปแบบต่�ง ๆ  

ซึ่งผู้ประเมินภ�ยนอกควรยึดหลักจริยธรรมในระหว่�งก�รประเมิน ดังนี้

๑. เมื่อได้รับก�รปฏิบัติและดูแลเอ�ใจใส่ต้อนรับเป็นอย่�งดี ๑. ให้มีม�รย�ทและสำ�รวมพฤติกรรม

๒. เมื่อได้รับก�รปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสม ๒. ให้อดทน อดกลั้น แผ่เมตต�และให้อภัย

๓. เมื่อได้รับก�รร้องขอให้ช่วยเหลือที่ขัดต่อกฎระเบียบ ๓. ให้หนักแน่นมั่นคง ครองตนโดยปร�ศจ�กอคติ

๔. เมื่อได้รับก�รทักท้วงตำ�หนิวิพ�กษ์วิจ�รณ์ ๔. ให้เปิดใจกว้�งรับฟังและพิจ�รณ�ปรับปรุงด้วยจิตเบิกบ�น

๕. เมื่อได้รับก�รเสนอประโยชน์และธุรกิจอื่นใด ๕. ให้มีสติ รู้คิด และซ่ือสัตย์ ตัดสินใจโดยยึดม่ันในจรรย�บรรณ
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	 ๒.๑.๓	 จรรยาบรรณ

   ผู้ประเมินภ�ยนอกต้องปฏิบัติง�นด้วยคว�มรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดจรรย�บรรณ

ต่อไปนี้เป็นหลัก

   ๑) ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกด้วยตนเอง

   ๒) มคีว�มเทีย่งตรง เป็นกล�ง โปร่งใส มคีว�มรบัผดิชอบ และส�ม�รถตรวจสอบได้ ร�ยง�นสิง่ทีค้่นพบ 

ต�มคว�มเป็นจริงอย่�งชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐ�นสนับสนุนและคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใดเบี่ยงเบน 

ผลก�รประเมินให้ผิดไปจ�กคว�มเป็นจริงและต้องไม่ร�ยง�นเท็จหรือร�ยง�นโดยปกปิด ข้อคว�มซึ่งควรต้องแจ้ง

   ๓) ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนหรือต่อชื่อเสียงของ สมศ.

   ๔) รักษ�คว�มลับของข้อมูลส�รสนเทศส่วนบุคคลและสถ�นศึกษ�ที่ได้รับระหว่�งก�รตรวจเยี่ยม

และก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกอย่�งเคร่งครัด

   ๕) ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ� เช่น  

ไม่รับอ�มิสสินจ้�ง ร�งวัล ของขวัญ ของกำ�นัล ก�รต้อนรับ ก�รรับรอง

   ๖) ไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตวัเองหรอืผูอ้ืน่ไม่ว่�โดยท�งตรงหรอืท�งอ้อมโดยใช้ข้อมลูใด ๆ  ซึง่ สมศ.  

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ และไม่ดำ�เนินก�รใด ๆ  ในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่ผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมิน

   ๗) ปฏิบัติหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ต�มม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกที่ สมศ. กำ�หนด

	 ๒.๑.๔		การปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก

   ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกผู้ประเมินภ�ยนอกต้องปฏิบัติตนและห้�มปฏิบัติตน ดังนี้

	 	 	 ข้อปฏิบัติ

   ๑) ศึกษ�ตัวบ่งชี้ หลักเกณฑ์ วิธีก�รประเมิน วิธีก�รตัดสิน ผลวิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบ

ก�รเขียนร�ยง�นฯ และคู่มือผู้ประเมินภ�ยนอกให้เข้�ใจอย่�งถ่องแท้

   ๒) ศกึษ�และวเิคร�ะห์ข้อมลูพืน้ฐ�นของสถ�นศกึษ�ล่วงหน้� เช่น ร�ยง�นก�รประเมนิตนเองของ

สถ�นศกึษ� ผลประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกสถ�นศกึษ�ในรอบทีผ่่�นม� พร้อมสรปุข้อเสนอแนะและทศิท�งก�รพฒัน�

สถ�นศึกษ�เพื่อเป็นข้อมูลประกอบก�รประเมิน

   ๓) ประเมินเต็มต�มจำ�นวนวันที่ สมศ. กำ�หนดในสัญญ�โดยร่วมกันว�งแผนก�รตรวจเยี่ยมและ

แผนก�รประเมิน กำ�หนดก�รประเมินประเด็นร�ยก�รข้อมูลที่จะตรวจสอบ ตลอดจนก�รจัดเอกส�รต่�ง ๆ ทั้งใน 

ส่วนที่แจ้งล่วงหน้�และส่วนที่อ�จขอเพิ่มเติม

   ๔) แจ้งสถ�นศึกษ�เพื่อเตรียมคว�มพร้อมก่อนรับก�รประเมิน เช่น แจ้งกำ�หนดก�รประเมิน และ

ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องที่คณะผู้ประเมินต้องก�รเพิ่มเติม ฯลฯ
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   ๕) ส่งร�ยง�นฉบับสมบูรณ์ให้กับ สมศ. ต�มที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�

   ๖) ก�รประส�นระหว่�งผูป้ระเมนิภ�ยนอกกบัสถ�นศกึษ�และระหว่�งผูป้ระเมนิภ�ยนอกกบั สมศ. 

ควรมีคว�มเป็นกัลย�ณมิตร

   ๗) มคีว�มรบัผดิชอบในง�นทีไ่ด้รบัมอบหม�ยและปฏบิตังิ�นเตม็คว�มรูค้ว�มส�ม�รถของตน และ

รับฟังคว�มคิดเห็นจ�กคณะผู้ประเมินภ�ยนอกที่ไปประเมินด้วยกัน ไม่ควรถือคว�มคิดของตนเองเป็นหลัก

   ๘) มคีว�มตระหนกัและระลกึอยูเ่สมอว่� ตนเป็นผูแ้ทนของ สมศ. ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจหรอืกระทำ�

สิง่หนึง่สิง่ใดควรคดิไตร่ตรองให้รอบคอบและต้องไม่เกดิคว�มเสยีห�ยต่อองค์กร รวมทัง้ระมดัระวงัก�รนำ�เสนอข้อมลู

เชิงลบ

   ๙) ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนต่อสถ�นศึกษ� ต้นสังกัด และ สมศ. อย่�งมีคุณค่� ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ประโยชน์ได้

   ๑๐)  เขยีนร�ยง�นก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกอย่�งมคีณุค่�รวมทัง้เลอืกใช้ภ�ษ� ศพัท์ก�รศกึษ�

ที่เหม�ะสมถูกต้อง

   ๑๑)  แสวงห�คว�มรูใ้หม่อยูเ่สมอ เพือ่ให้เข้�ใจบรบิทเทคนคิวธิกี�รจดัก�รเรยีนก�รสอนแบบต่�ง ๆ  

ที่สถ�นศึกษ�นำ�ม�ใช้ ทั้งนี้ ผู้ประเมินภ�ยนอกต้องแต่งก�ยให้สุภ�พเหม�ะสม สะอ�ด และเรียบร้อย เพื่อให้ 

สถ�นศึกษ�เกิดคว�มเชื่อถือต่อผู้ประเมินภ�ยนอก สร้�งบรรย�ก�ศที่อบอุ่น น่�ไว้ว�งใจ เป็นมิตร แสดงม�รย�ทที่ดี 

ทั้งต่อเด็กและผู้ใหญ่ รู้จักก�รรับไหว้และก�รไหว้ผู้อื่นต�มม�รย�ทไทยที่พึงปฏิบัติ รวมถึงก�รแสดงคว�มเค�รพ 

ต่อสิ่งที่สถ�นศึกษ�นับถือโดยปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสถ�นศึกษ�

   ข้อห้ามปฏิบัติ

   ๑)  ห้�มว�งอำ�น�จ ยกตนข่มท่�นหรือใช้อำ�น�จในท�งมิชอบสั่งก�รผู้บริห�รหรือบุคล�กรของ 

สถ�นศึกษ� ควรใช้ก�รขอคว�มอนุเคร�ะห์ด้วยถ้อยคำ�ที่สุภ�พ และแสดงคว�มเกรงใจต่อสถ�นศึกษ� เช่น ก�รเรียก

หรือเชิญให้ผู้บริห�รม�พบผู้ประเมินภ�ยนอกเพื่อให้สัมภ�ษณ์

   ๒)  ห้�มรบกวนสถ�นศึกษ�ในสิ่งที่ผู ้ประเมินภ�ยนอกส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเองหรือควรทำ� 

ด้วยตนเอง เช่น ก�รขอให้สถ�นศึกษ�จองห้องพักให้ จัดห�อ�ห�รกล�งวันให้เป็นต้น

   ๓) ห้�มโอ้อวดสรรพคุณของตน เองอวดรู้ในสิ่งที่ไม่รู้จริง ไม่พูดหรือแสดงกริย�ที่ไม่เหม�ะสม เช่น 

บ่นว่�ร้อนเกินไป ไม่ได้รับคว�มสะดวกเรื่องห้องนำ้� สูบบุหรี่หรือเสพของมึนเม�ขณะปฏิบัติหน้�ที่ เป็นต้น

   ๔) ไม่พดูถงึผูบ้รหิ�รหรอืบคุล�กรในสถ�นศกึษ�ในท�งทีไ่ม่เหม�ะสม อนัจะก่อให้เกดิคว�มขดัแย้ง

ภ�ยในสถ�นศึกษ�

   ๕)  ไม่เปรียบเทียบสถ�นศึกษ�ที่เข้�ประเมินกับสถ�นศึกษ�อื่น ๆ

   ๖)  ไม่แสดงคว�มสนิทสนมกับบุคล�กรของสถ�นศึกษ�จนเกินขอบเขต

   ๗)  ไม่ปรับผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก โดยไม่แจ้งให้สถ�นศึกษ�รับทร�บ
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   ๘) ไม่ออกคำ�สั่งให้สถ�นศึกษ�จัดทำ�เอกส�ร หลักฐ�นอื่น ๆ นอกเหนือจ�กที่สถ�นศึกษ�มีอยู่ 

เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รประเมิน

   ๙)  ไม่พ�บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รประเมินเข้�สถ�นศึกษ�ระหว่�งดำ�เนินก�รตรวจเยี่ยมหรือ

ปล่อยให้กลุ่มบุคคลหรือบุคคลดำ�เนินก�รใด ๆ ที่ทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นของคณะผู้ประเมินภ�ยนอกเบี่ยงเบนไปจ�ก

แผนก�รตรวจเยี่ยมและแผนปฏิบัติก�รที่กำ�หนดไว้โดยไม่จำ�เป็น

   ๑๐)  ไม่เรียกรับค่�อ�มิสสินจ้�งหรือของขวัญจ�กสถ�นศึกษ�

   ๑๑)   ไม่สำ�เน�ส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทัง้หมดจ�กบนัทกึภ�คสน�มหรอืร�ยง�นก�รประเมนิจ�กสถ�น

ศึกษ�หนึ่งไปใช้กับอีกสถ�นศึกษ�หนึ่งเพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้น

   ๑๒)  ไม่สร้�งภ�ระให้สถ�นศึกษ�เป็นผู ้ตรวจคำ�ถูกคำ�ผิดคว�มถูกต้องของภ�ษ�ในร�ยง�น 

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

๒.๒	คุณสมบัติ

 สมศ. ได้กำ�หนดระเบียบว่�ด้วยก�รให้ก�รรับรองขอบเขตก�รปฏิบัติหน้�ที่ และก�รกำ�กับดูแลผู้ประเมิน

ภ�ยนอก โดยได้กำ�หนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ดังนี้

	 	 ๒.๒.๑	 คุณสมบัติเบื้องต้น

    ๑) มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ให้ก�รรับรองเป็นผู้ประเมินภ�ยนอก

    ๒)  มีวุฒิก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่�ปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือมีคว�มรู ้ คว�มส�ม�รถ และ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่ประสบคว�มสำ�เร็จในวิช�ชีพเป็นที่ยอมรับ และไม่เคยถูกลงโทษท�งจริยธรรม

    ๓) มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มมุ่งหม�ย หลักก�ร แนวก�รจัดก�รศึกษ� ก�รจัด

กระบวนก�รเรียนรู้ ระบบก�รประกันคุณภ�พ และม�ตรฐ�นก�รศึกษ� เพื่อก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกของ 

สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�

    ผู้ประเมินภ�ยนอกต้องไม่มีลักษณะต้องห้�ม ดังต่อไปนี้

    (๑) เป็นผูม้กี�ยพกิ�รหรอืจติบกพร่องอนัเป็นเหตใุห้เป็นผูห้ย่อนสมรรถภ�พในก�รเป็นผูป้ระเมนิ

ภ�ยนอก

    (๒)  เป็นบุคคลล้มละล�ย คนไร้คว�มส�ม�รถ หรือคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ

    (๓) อยู่ในระหว่�งถูกลงโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก

    (๔)  เคยได้รับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิดที่ได้

กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

    (๕)  ในกรณีของผู้ที่เคยรับร�ชก�รต้องไม่เคยได้รับโทษท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง 
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  ๒.๒.๒	 คุณสมบัติเฉพาะ

    นอกจ�กคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพ�ะอื่น ๆ ต�มที่ 

สมศ. กำ�หนดด้วย

๒.๓	บทบาท	หน้าที่

 ผู้ประเมินภ�ยนอกมีบทบ�ท หน้�ที่ ดังนี้

 ๑) ตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� สร้�งคว�มเข้�ใจและเจตคติที่ถูกต้องให้กับบุคล�กรของสถ�นศึกษ�และ 

ผู้เกี่ยวข้องกับก�รประเมินเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

 ๒) รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐ�นข้อมูลเพื่อยืนยันคว�มเป็นจริงในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

ต�มที่สถ�นศึกษ�ได้ร�ยง�นไว้ในร�ยง�นประเมินตนเอง และต�มหลักฐ�นที่สะท้อนสภ�พคว�มเป็นจริงที่ไม่ได้ 

อยู่ในร�ยง�นก�รประเมินตนเอง

 ๓) ตรวจสอบกระบวนก�รและวิธีก�รที่สถ�นศึกษ�ใช้ในก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลหลักฐ�นที่ระบุในร�ยง�น 

ก�รประเมินตนเองว่�มีคว�มเหม�ะสม ครอบคลุม และน่�เชื่อถือเพียงใด

 ๔) ตรวจสอบผลก�รพัฒน�เทียบเคียงกับเป้�หม�ย/แผนพัฒน�ของสถ�นศึกษ� และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ที่ สมศ. กำ�หนดเพื่อก�รประเมินภ�ยนอก รวมทั้งตรวจสอบเป้�หม�ย/แผนพัฒน�ที่สถ�นศึกษ�ควรดำ�เนินก�ร 

ต่อไปเพื่อดูคว�มสอดคล้องกับผลก�รประเมิน

 ๕) ประมวล วิเคร�ะห์ข้อมูล และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

และให้ข้อเสนอแนะแก่สถ�นศึกษ� เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พยิ่งขึ้น

 ๖) เสนอคว�มเห็นต่อ สมศ. ว่�ควรให้ก�รรับรองหรือไม่รับรองคุณภ�พของสถ�นศึกษ�

๒.๔	การกำากับดูแล

 ในก�รปฏิบัติง�นของผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมิน สมศ. ได้กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับก�รให้ก�ร

รับรองขอบเขตก�รปฏิบัติหน้�ที่ และก�รกำ�กับดูแลผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมิน ไว้ดังนี้

 ๑) ให้คณะผูป้ระเมนิหรอืหน่วยประเมนิเป็นคูส่ญัญ�ก�รจ้�งง�นกบั สมศ. ในก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก

สถ�นศึกษ� ก�รทำ�สัญญ�ก�รจ้�งง�นให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่ สมศ.กำ�หนดในก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอก คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่ สมศ. กำ�หนด 

ตลอดจนเงื่อนไขต่�ง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญ�ก�รจ้�งง�น และที่ได้กำ�หนดไว้ในระเบียบ

 ๒) ห้�มมใิห้ผูป้ระเมนิภ�ยนอกหรอืหน่วยประเมนิซึง่อยูร่ะหว่�งถกูสัง่พกัใช้หนงัสอืรบัรองหรอืถกูสัง่เพกิถอน 

หนังสือรับรอง ปฏิบัติหน้�ที่หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้�ใจว่�ตนเป็นผู้มีสิทธิทำ�ก�รประเมินภ�ยนอก 

นับแต่วันที่ทร�บคำ�สั่งพักใช้หนังสือรับรองหรือคำ�สั่งเพิกถอนหนังสือรับรองแล้วแต่กรณี  
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 ๓)  ผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมินต้องปฏิบัติหน้�ที่อย่�งผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถพึงกระทำ� และ 

ต้องรักษ�จรรย�บรรณที่กำ�หนดไว้

 ๔)  ผู้รับง�นประเมินต้องรับผิดในก�รกระทำ�ใด ๆ ของผู้ประเมินภ�ยนอกในระหว่�งที่ผู้ประเมินสังกัด 

ในหน่วยประเมินนั้น ๆ และในระหว่�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 ๕)  ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดกระทำ�คว�มผิดร้�ยแรง ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. สั่งพักใช้หนังสือรับรองและ 

ทำ�คว�มเห็นเสนอคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. เพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองต่อไป

  (๑)  ในกรณีที่เป็นคว�มผิดไม่ร้�ยแรง ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ.สั่งตักเตือน หรือภ�คทัณฑ์แล้วแต่กรณี

  (๒)  ถ้�มีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ลงโทษก็ได้

  (๓)  ในกรณีที่กระทำ�ผิดเล็กน้อย ห�กผู้อำ�นวยก�ร สมศ. เห็นว่�มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้ 

โดยว่�กล่�วตักเตือนหรือให้ทำ�ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้

 ๖)  บคุคลซึง่ได้รบัคว�มเสยีห�ยเนือ่งจ�กก�รปฏบิตัหิน้�ทีข่องผูร้บัง�นประเมนิหรอืของผูป้ระเมนิภ�ยนอก 

ทีฝ่่�ฝืนม�ตรก�รก�รกำ�กบัดแูลนีห้รอืประพฤตผิดิจรรย�บรรณ มสีทิธกิล่�วห�ผูร้บัง�นประเมนิหรอืผูป้ระเมนิภ�ยนอก

ผูน้ัน้ต่อ สมศ. สทิธใินก�รกล่�วห�สิน้สดุเมือ่พ้น ๑ ปี นบัแต่วนัทีผู่ไ้ด้รบัคว�มเสยีห�ยหรอืนบัแต่ผูก้ล่�วห�รูเ้รือ่งและ

รู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่มีก�รประพฤติผิดในเรื่องดังกล่�ว

 ๗)  ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดกระทำ�ผิดในกรณีต่อไปนี้ ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดอย่�งร้�ยแรง

  (๑)  ละทิ้งหน้�ที่ หรือไม่รับผิดชอบง�นในหน้�ที่อย่�งผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถพึงกระทำ�

  (๒)  ทุจริตต่อหน้�ที่

  (๓)  กระทำ�ผิดจรรย�บรรณกรณีใดกรณีหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่สำ�นักง�นอย่�งร้�ยแรง

  (๔)  ส่งร�ยง�นก�รประเมินอันเป็นเท็จ

  (๕)  เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำ�หรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ เพื่อ 

กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดในฐ�นะที่ตนเป็นผู้ประเมินนั้น

  (๖)  มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นอันเนื่องม�จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นผู้ประเมิน

  (๗)  ใช้อำ�น�จในฐ�นะเป็นผูป้ระเมนิ ข่มขนืใจ หรอืจงูใจเพือ่ให้บคุคลใดมอบให้หรอืห�ม�ให้ซึง่ทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น

  (๘)  จงใจหรอืประม�ทเลนิเล่อในก�รปฏบิตัหิน้�ทีห่รอืกระทำ�ก�รใด ๆ  อนัเป็นเหตใุห้เกดิคว�มเสยีห�ย

แก่สำ�นักง�นอย่�งร้�ยแรง

 ๘)  ในกรณีที่มีก�รกล่�วห�ว่�ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดกระทำ�คว�มผิดต�มข้อ ๗ ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. อ�จตั้ง

คณะทำ�ง�นเพื่อดำ�เนินก�รสอบสวนข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้� และเสนอผลก�รดำ�เนินก�รสอบสวนต่อคณะกรรมก�ร

บริห�ร สมศ. เพื่อมีคำ�วินิจฉัยต่อไปก็ได้

 ๙) ผู้รับง�นประเมินใดกระทำ�ผิดร้�ยแรงต�มม�ตรก�รก�รกำ�กับดูแลนี้ ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. สั่งพัก 
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ใช้หนังสือรับรองและบอกเลิกสัญญ�ก�รจ้�งง�น และทำ�คว�มเห็นเสนอคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. เพื่อสั่งเพิกถอน

หนังสือรับรองต่อไป

  (๑)  กรณีที่เป็นคว�มผิดไม่ร้�ยแรง ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. สั่งตักเตือน ภ�คทัณฑ์ หรือหักค่�จ้�ง

ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ก�รจ้�งง�นที่ทำ�กับ สมศ.

  (๒)  กรณีที่กระทำ�ผิดเล็กน้อย ห�กผู้อำ�นวยก�ร สมศ. เห็นว่�มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้ 

โดยว่�กล่�วตักเตือนหรือให้ทำ�ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้

 ๑๐) ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ที่มิใช่คว�มผิดที่กระทำ�โดยประม�ทหรือ

คว�มผดิลหโุทษ ผูอ้ำ�นวยก�ร สมศ. อ�จสัง่พกัใช้หนงัสอืรบัรองกไ็ด้ ผูป้ระเมนิภ�ยนอกผูใ้ดตกเป็นจำ�เลยในคดอี�ญ�

ที่มิใช่คว�มผิดที่กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. สั่งพักใช้หนังสือรับรอง และร�ยง�น

ต่อคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. / ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดตกเป็นจำ�เลยในคดีอ�ญ�จนถูกศ�ลพิพ�กษ�ถึงที่สุดลงโทษ

จำ�คุก ให้ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. และให้คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. สั่งเพิกถอน

หนังสือรับรองผู้นั้นนับแต่วันที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด

 ๑๑) ในก�รสั่งลงโทษ ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. ต้องสั่งลงโทษให้เหม�ะสมกับคว�มผิด โดยคำ�สั่งลงโทษต้อง 

แสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ชัดเจนว่� ผู ้ถูกลงโทษกระทำ�คว�มผิดในกรณีใด ต�มข้อใดและร�ยง�นต่อ 

คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ.

 ๑๒) ให้ประธ�นกรรมก�รบริห�ร สมศ. หรือหัวหน้�คณะทำ�ง�นซึ่งทำ�หน้�ที่สอบสวน มีหนังสือ 

แจ้งข้อกล่�วห� พร้อมทั้งส่งสำ�เน�เรื่องที่ถูกกล่�วห�ส่งให้ผู้ถูกกล่�วห�ทร�บล่วงหน้�ก่อนไม่น้อยกว่� ๑๕ วัน 

 ผูถ้กูกล่�วห�มสีทิธทิำ�คำ�ชีแ้จงหรอืนำ�พย�นหลกัฐ�นใด ๆ  ม�ให้คณะกรรมก�รบรหิ�ร สมศ. หรอืคณะทำ�ง�น

ซึ่งทำ�หน้�ที่สอบสวนได้

 ๑๓) ในกรณีที่ปร�กฏแก่คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. ว่�ผู้ประเมินภ�ยนอกผู้ใดข�ดคุณสมบัติหรือฝ่�ฝืน 

คำ�สั่งพักใช้หนังสือรับรองให้คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. สั่งเพิกถอนใบอนุญ�ตผู้นั้น

 ๑๔) ผู้ประเมินภ�ยนอกซึ่งถูกเพิกถอนหนังสือรับรองอ�จขอรับหนังสือรับรองอีกได้เมื่อพ้น ๒ ปี นับแต่วัน 

ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง แต่เมื่อคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. ได้พิจ�รณ�คำ�ขอหนังสือรับรองนั้นและปฏิเสธ 

ก�รออกหนังสือรับรอง ผู้นั้นจะยื่นคำ�ขอรับหนังสือรับรองได้อีกต่อเมื่อพ้นระยะเวล� ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมก�ร

บริห�ร สมศ. ปฏิเสธก�รออกหนังสือรับรอง ถ้�คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. ปฏิเสธหนังสือรับรองเป็นครั้งที่สอง  

ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิขอรับหนังสือรับรองอีกต่อไป

๒.๕	การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ในระหว่�งและภ�ยหลังก�รประเมินสถ�นศึกษ�ของผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมิน สมศ. จะดำ�เนิน

ก�รกำ�กบัดแูลคณุภ�พและประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น โดยอ�ศยัทัง้ข้อมลูย้อนกลบัจ�กสถ�นศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�รประเมนิ
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และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องว่� ผูป้ระเมนิภ�ยนอกหรอืหน่วยประเมนิได้ปฏบิตัหิน้�ทีอ่ย่�งเหม�ะสมตรงต�มวตัถปุระสงค์

และข้อกำ�หนดของ สมศ. หรือไม่ นอกจ�กนั้นยังมีก�รตรวจสอบคุณภ�พของผู้ประเมินภ�ยนอกหรือหน่วยประเมิน

จ�กร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่จัดส่งม�ยัง สมศ.
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 กระบวนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ประกอบด้วย ๓ ระยะ คือ ก่อนก�รตรวจเยี่ยม ระหว่�ง

ก�รตรวจเยีย่ม และหลงัก�รตรวจเยีย่ม ซึง่ในแต่ละระยะมคีว�มสำ�คญัอย่�งยิง่ต่อก�รได้ม�ซึง่ผลก�รประเมนิคณุภ�พ

ภ�ยนอกที่มีคว�มถูกต้อง เที่ยงตรง น่�เชื่อถือ ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลส�รสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสถ�นศึกษ�

ต้นสังกัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องสำ�หรับใช้ในก�รตัดสินใจ หรือนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกไปใช้พัฒน� 

ก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นอย่�งต่อเนื่อง

 ดังนั้น ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องว�งแผน

ก�รประเมินเตรียมก�รในก�รประเมิน ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

สถ�นศึกษ�ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ได้ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปใช้และ

พัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�อย่�งแท้จริง ดังนี้

๓.๑	ระยะก่อนการประเมิน

 หลงัจ�ก สมศ. แต่งตัง้คณะผูป้ระเมนิภ�ยนอกเพือ่ก�รประเมนิสถ�นศกึษ�ใดแล้ว จะทำ�สญัญ�ก�รประเมนิ

พร้อมจัดส่งร�ยง�นประจำ�ปีหรือร�ยง�นประเมินตนเอง (SAR) ที่ได้รับก�รรับรองจ�กสถ�นศึกษ�เพื่อให้ผู้ประเมิน

ภ�ยนอกวิเคร�ะห์และดำ�เนินก�รจัดก�รประเมินต่อไป ดังนั้นภ�รกิจของผู้ประเมินภ�ยนอกคือก�รศึกษ�และเข้�ใจ 

คำ�อธิบ�ยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ รวมทั้งประเด็นในก�รพิจ�รณ�ในก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�

รอบส�มของ สมศ. ให้เข้�ใจอย่�งถ่องแท้และศึกษ�ร�ยง�นก�รศึกษ�ตนเอง ร�ยง�นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส�รสนเทศ  

ก�รพิจ�รณ�ทบทวนข้อมูลในร�ยง�นก�รประเมินตนเองของสถ�นศึกษ�ที่จะไปประเมิน

 จ�กนั้นคณะผู้ประเมินภ�ยนอกดำ�เนินก�รว�งแผนก�รตรวจเยี่ยมแผนก�รประเมิน ก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูลกำ�หนดประเด็นที่ต้องก�รคว�มชัดเจนเพิ่มขึ้นและอ�จรวบรวมประเด็นให้เลข�นุก�รคณะผู้ประเมินภ�ยนอก 

ประส�นง�นขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก�รตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รไปตรวจเยี่ยมและ 

ประเมินสถ�นศึกษ�ซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่จะต้องดำ�เนินก�รดังต�ร�งที่ ๒
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ตารางที่	๒	ขั้นตอนก�รทำ�ง�นระยะก่อนก�รประเมินสถ�นศึกษ�

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๑

คณะ

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑. ประธ�นคณะผู้ประเมินประชุมเพื่อชี้แจงแนวท�งก�รประเมินพร้อม 

    มอบหม�ยง�นให้ผู้ประเมินภ�ยนอกแต่ละคนได้รับทร�บไปดำ�เนิน

    ก�รวิเคร�ะห์ SAR

๒. ผู้ประเมินดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ SAR หรือร�ยง�นประจำ�ปีต�มที่ได้รับ

    มอบหม�ย พร้อมสรุปประเด็นก�รพิจ�รณ�เพื่อส่งมอบให้เลข�นุก�ร

    คณะผู้ประเมินนำ�ไปดำ�เนินก�รจัดเตรียมก�รประชุมเตรียม

    คว�มพร้อมต่อไป

๒

คณะ

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกร่วมกันว�งแผนก�รตรวจเยี่ยมและก�รประเมิน

กำ�หนดต�ร�งก�รปฏิบัติง�นและมอบหม�ยภ�ระง�นให้ผู้ประเมินภ�ยนอก 

แต่ละคนอย่�งชัดเจนและนัดหม�ยวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�

๓

คณะ 

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑. คณะผู้ประเมินแจ้งสถ�นศึกษ�ก่อนเข้�ประเมินไม่น้อยกว่� ๑ สัปด�ห์

๒. สถ�นศึกษ�รับก�รประส�นจ�กคณะผู้ประเมิน เตรียมเอกส�ร 

    หลักฐ�นและคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถท�าการทักท้วงคณะผู้ประเมิน โดยท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสนอ 

     คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด

๓.๒	ระยะระหว่างการประเมิน

 ในระหว่�งก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� ซึ่งก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มนี้ กำ�หนดให้มีก�รประเมิน

และตดัสนิผลทัง้ในระดบัมห�วทิย�ลยัและร�ยคณะ/สำ�นกั/สถ�บนัทีจ่ดัก�รเรยีนก�รสอน ก�รกำ�หนดระยะเวล�ก�ร

ประเมินจึงไม่ต�ยตัวขึ้นอยู่กับขน�ดของสถ�บัน อย่�งไรก็ต�มกำ�หนดระยะเวล�ในก�รตรวจเยี่ยมไม่ควรเกิน ๓๐ วัน

 ภ�รกิจของคณะผู้ประเมินภ�ยนอกหลังจ�กที่ศึกษ�และเข้�ใจคำ�อธิบ�ยตัวบ่งชี้และเกณฑ์ รวมทั้งประเด็น 

ในก�รพิจ�รณ�ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบรอบส�มของระดับอุดมศึกษ�ของ สมศ. ได้เข้�ใจอย่�งถ่องแท้

และศึกษ�ร�ยง�นก�รประเมินตนเอง ร�ยง�นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส�รสนเทศ ก�รพิจ�รณ�ทบทวนข้อมูลในร�ยง�น 

ก�รประเมนิตนเองของสถ�นศกึษ�ทีจ่ะไปประเมนิว่�ตรงกบัสภ�พจรงิเพยีงใด เพือ่ยนืยนัผลต�มร�ยง�นก�รประเมนิ

ตนเองของสถ�นศึกษ�และรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ยังไม่มีหลักฐ�นข้อมูลหรือยังไม่ชัดเจนพอ วิเคร�ะห์ข้อมูล 

ประเมินผลคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ต�มตัวบ่งชี้ เพื่อก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกของ สมศ. โดยใช้ 

วธิกี�รและเกณฑ์ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ที ่สมศ. กำ�หนด เพือ่สรปุเหตปัุจจยัทีท่ำ�ให้ 

ไม่ได้รับก�รรับรองต�มเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำ�คัญเพื่อนำ�สู่ก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ� 

โดยมีขั้นตอนที่สำ�คัญสรุปได้ดังต�ร�งที่ ๓

ประธ�นคณะ

ผู้ประเมินภ�ยนอก

เรียกประชุมเพื่อ

มอบหม�ยง�นให้

ผู้ประเมินภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก 

จัดก�รประชุม

เพื่อว�งแผนเตรียมก�ร

กำ�หนดก�รตรวจเยี่ยม

แจ้งสถ�นศึกษ�

เพื่อเตรียม

คว�มพร้อม
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ตารางที่	๓	ขั้นตอนก�รทำ�ง�นระยะระหว่�งก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๑

คณะ

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู้ประเมินเดินท�งไปยังสถ�นศึกษ�ต�มกำ�หนดวันเวล�ที่ได้นัดหม�ย

กับสถ�นศึกษ�ซึ่งเวล�ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�หนึ่ง ๆ มีกำ�หนดระยะ

เวล� ๓๐ วันขึ้นอยู่กับขน�ดของสถ�บัน

๒

ในวันแรก คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดประชุมชี้แจงแก่คณะผู้บริห�รและ

บุคล�กรของสถ�นศึกษ�เพื่อให้ทร�บกระบวนก�รและวัตถุประสงค์ของ

ก�รประเมิน รวมทั้งแจ้งให้ทร�บเกี่ยวกับแผนและต�ร�งก�รปฏิบัติง�น

ตลอดจนก�รปฏิบัติตนของสถ�นศึกษ�ระหว่�งก�รตรวจเยี่ยม และ 

สถ�นศึกษ�เตรียมเอกส�รหลักฐ�นและคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

๓

คณะผู้ประเมินดำ�เนิน

ก�รประเมินต�ม

ที่ได้รับมอบหม�ย

๑. คณะผู้ประเมินแจ้งสถ�นศึกษ�ก่อนเข้�ประเมินไม่น้อยกว่� ๑ สัปด�ห์

๒. สถ�นศึกษ�รับก�รประส�นจ�กคณะผู้ประเมิน เตรียมเอกส�ร 

    หลักฐ�นและคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

๔

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�เสนอข้อสังเกตด้วยว�จ�ต่อองค์ประชุมของ 

สถ�นศกึษ�** เพือ่รบัฟังคว�มคดิเหน็และตรวจสอบคว�มถกูต้องของข้อมลู

ต่�ง ๆ  และให้โอก�สสถ�นศกึษ�ชีแ้จงในกรณทีีส่ถ�นศกึษ�เหน็ว่�ข้อสงัเกต

ยงัไม่ถกูต้องไม่ชดัเจนหรอืไม่ครอบคลมุบ�งประเดน็แล้วสรปุผลก�รประเมนิ

เพื่อนำ�ข้อมูลไปเขียนร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

หมายเหต*ุ* ในการรบัฟังผลการประเมนิด้วยวาจา สถานศกึษาต้องจดัให้มอีงค์ประชมุซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ 

สภาสถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา

๓.๓	ระยะหลังการตรวจเยี่ยม

 เมื่อเสร็จภ�รกิจในก�รไปตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�แล้ว คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ 

จัดทำ�ร่�งร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�เพื่อส่งให้สถ�นศึกษ�ตรวจสอบและทักท้วง 

หลงัจ�กนัน้จงึนำ�เสนอต่อสำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� (องค์ก�รมห�ชน) โดยมขีัน้ตอน

และกิจกรรมหลักดังต�ร�งที่ ๔

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เดินท�งไปสถ�นศึกษ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

ประชุมชี้แจงแนวท�ง

วัตถุประสงค์ของก�ร

ประเมินพร้อมแนวท�ง

ก�รประเมิน

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เสนอข้อสังเกตและ

สรุปผลก�รประเมิน
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ตารางที่	๔	ขั้นตอนก�รทำ�ง�นระยะหลังก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	 คำาอธิบาย

๑
คณะ

ผู้ประเมิน

๑. คณะผู้ประเมินร่วมกันจัดทำ�ร่�งร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก  

   สถ�นศึกษ�จ�กข้อมูลหลักฐ�นต่�ง ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมได้ต�มกรอบ 

     ของ สมศ.

๒. คณะผู้ประเมินเสนอร่�งร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต่อ

   สถ�นศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันนับจ�กวันสุดท้�ยของก�รตรวจประเมินฯ 

    เพื่อให้สถ�นศึกษ�พิจ�รณ�รับรอง (ร่�ง) ร�ยง�นก�รประเมินฯ

๓. สถ�นศึกษ�ได้รับ (ร่�ง) ร�ยง�นผลก�รประเมินและพิจ�รณ�รับรอง (ร่�ง)  

     ร�ยง�นก�รประเมินฯภ�ยใน ๑๕ วันนับจ�กวันที่ได้รับห�กพ้นกำ�หนดเวล�

    ดังกล่�วจะถือว่�สถ�นศึกษ�ยอมรับ (ร่�ง) ร�ยง�นก�รประเมินฯ โดยไม่มี 

    ข้อโต้แย้ง

๒

คณะ

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก/

สมศ.

๑. คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดส่ง (ร่�ง) ร�ยง�นฯ ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก

    สถ�นศึกษ�ให้ผู้ประเมินอภิม�นภ�ยนอกตรวจอ่�น

๒. สมศ. แต่งตั้งผู้ประเมินอภิม�นเพื่ออภิม�นร�ยง�นผลก�รประเมิน

๓. สมศ. ส่งผลก�รอภิม�นให้คณะผู้ประเมินพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขร�ยง�น

๔. คณะผู้ประเมินปรับแก้ร�ยง�นก�รประเมินฯ ต�มข้อเสนอแนะของ

    ผู้ประเมินอภิม�นแล้วจัดส่งร�ยง�นฉบับสมบูรณ์ม�ยัง สมศ.

๓ สมศ. สมศ. พิจ�รณ�รับรองม�ตรฐ�นฯ พร้อมจัดส่งสถ�นศึกษ�และต้นสังกัด

๔

คณะ

ผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑. สมศ. จัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต่อคณะรัฐมนตรี 

    รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�ว

    ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน

๒. ในกรณีที่ผลก�รประเมินภ�ยนอกของสถ�นศึกษ�ใดไม่ได้ม�ตรฐ�น

    ต�มที่กำ�หนดให้ สมศ. จัดทำ�ข้อเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไขต่อ

    หน่วยง�นต้นสังกัด เพื่อให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

จัดทำ� (ร่�ง) ร�ยง�น

ก�รประเมิน เพื่อ

ส่งให้สถ�นศึกษ�

พิจ�รณ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

จัดส่ง (ร่�ง) ร�ยง�น

ก�รประเมิน

ให้ผู้ประเมินอภิม�น

สมศ. พิจ�รณ�รับรอง

ร�ยง�นและพิจ�รณ�

รับรองม�ตรฐ�น

สมศ. ร�ยง�นผล

ก�รประเมินคุณภ�พ
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๓.๔	การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ถือเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญสำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้ 

หล�ยวิธี ในที่นี้นำ�เสนอ ๓ วิธี ได้แก่

 ๓.๔.๑	 การศึกษาจากเอกสาร	 แหล่งข้อมูลเอกส�ร ได้แก่ ร�ยง�นประจำ�ปีของสถ�นศึกษ� ร�ยง�นก�ร

ประเมนิตนเอง ร�ยง�นก�รประชมุ ร�ยง�นก�รวจิยัทีเ่กีย่วกบัสถ�นศกึษ�นัน้ ๆ  เอกส�รทีร่�ยง�นเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ์

ท�งก�รเรยีนของผูเ้รยีน ผลง�นวจิยั และก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร ทัง้นีอ้�จรวมถงึเอกส�รทีเ่กีย่วข้องซึง่อ�จจะเป็นภ�พถ่�ย

ข่�วตัด เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ เป็นต้น

 ๓.๔.๒	 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์บุคคลเป้�หม�ยและบันทึก  

ในที่นี้ หม�ยถึง สัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระบบก�รบริห�รจัดก�รของสถ�บัน ไม่ว่�จะเป็นกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย 

ผู้บริห�รทุกระดับ คณ�จ�รย์ นักศึกษ� ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอ�จมีจำ�นวนม�ก ในก�รสัมภ�ษณ์ 

จึงต้องกำ�หนดว่�จะเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคว�มเป็นตัวแทนจ�กใคร กลุ่มใด และจำ�นวนเท่�ใด จึงจะเหม�ะสม

และได้ข้อมลูทีน่่�เชือ่ถอืม�กทีส่ดุ และแจ้งให้สถ�บนัก�รศกึษ�ทร�บและจดัเตรยีมล่วงหน้� โดยระบไุว้ในกำ�หนดก�ร

ตรวจเยีย่มในก�รรวบรวมข้อมลูด้วยวธิกี�รสมัภ�ษณ์ อ�จใช้วธิกี�รสมัภ�ษณ์แบบเผชญิหน้� ก�รสมัภ�ษณ์ท�งโทรศพัท์ 

ก�รสัมภ�ษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ก�รสัมภ�ษณ์แบบกลุ่ม ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประเมินต้องบันทึก 

ก�รสัมภ�ษณ์แต่ละร�ยก�รให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจ

 ๓.๔.๓	 การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจ�กปฏิกิริย�ท่�ท�งของกลุ่มเป้�หม�ย หรือเหตุก�รณ์  

หรือปร�กฏก�รณ์ หรือสภ�พแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีก�รสัมภ�ษณ์ ได้แก่  

แหล่งข้อมูลด้�นก�ยภ�พของสถ�นศึกษ� แหล่งข้อมูลท�งสังคมรอบ ๆ สถ�นศึกษ� หรืออ�จจะเป็นก�รสังเกตก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนในสถ�นศึกษ� เป็นต้น

 ก�รประเมินที่มีคุณภ�พต้องให้ข้อมูลที่สะท้อนสิ่งที่ต้องก�รวัดได้จริง มีคว�มสมบูรณ์ครบถ้วนส�ม�รถเป็น

ตัวแทนประช�กรหรือกลุ่มตัวอย่�งได้ดี นอกจ�กนี้ยังต้องมีวิธีก�รเก็บข้อมูลที่มีคว�มคล�ดเคลื่อนน้อย และให้ผล 

ทีส่อดคล้องกนัเมือ่ใช้นยิ�มและกระบวนก�รเกบ็ข้อมลูแบบเดยีวกนัไม่ว่�จะดำ�เนนิก�รโดยใครกต็�มและทีส่ำ�คญัต้อง

มีวิธีก�รเก็บข้อมูลที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ยปฏิบัติได้ง่�ย

 ทั้งนี้ นอกจ�กคณะผู้ประเมินภ�ยนอกต้องทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลต�มตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยนอกที่ สมศ. กำ�หนดแล้ว เพื่อให้ผลก�รประเมินมีคุณภ�พจำ�เป็นต้องยึดหลักม�ตรฐ�นของก�รประเมิน

ที่จัดทำ�โดย Stufflebeam และคณะ (๑๙๙๘) ซึ่งประกอบด้วยม�ตรฐ�นทั้งหมด ๔ ด้�น ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

	 ๑)	มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์	(Utility	Standards) ผลก�รประเมนิให้ข้อมลูตรงต�มทีผู่ใ้ช้ก�รประเมนิ

อย�กรู้ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นได้จริง

	 ๒)	มาตรฐานด้านความเป็นไปได้	(Feasibility	Standards)	วิธีก�รที่ใช้ในก�รประเมินมีคว�มเป็นไปได้

ในท�งปฏิบัติจริง ประหยัด คุ้มค่� และเหม�ะสม
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	 ๓)	 มาตรฐานด้านความเหมาะสม	 (Propriety	 Standards)	 วิธีก�รที่ใช้ในก�รประเมินไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รประเมิน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียห�ยกับผู้ให้ข้อมูล เช่น อ�จ�รย์ ผู้เรียน เป็นต้น

	 ๔)	 มาตรฐานด้านความถูกต้อง	 (Accuracy	 Standards)	 วิธีก�รที่ใช้ในก�รประเมินมีคว�มถูกต้อง 

ต�มหลักวิช�ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินต้องส�ม�รถวัดตัวบ่งชี้ที่ต้องก�รวัดได้จริง 

มคีว�มครบถ้วนสมบรูณ์ต�มตวับ่งชีท้ีต้่องก�รวดั แหล่งผูใ้ห้ข้อมลูเชือ่ถอืได้ ให้ข้อมลูต�มคว�มเป็นจรงิ วธิกี�รวเิคร�ะห์

และก�รเสนอผลก�รประเมินถูกต้อง และผลก�รประเมินมีคว�มเป็นปรนัย

๓.๕	การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 วิธีที่ใช้กันม�กคือก�รตรวจสอบแบบส�มเส้� (Triangulation) คือ พิจ�รณ�คว�มถูกต้อง คว�มสอดคล้อง

และคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลจ�ก ๓ แหล่ง ๓ วิธีก�รดังนี้

 ๓.๕.๑  ตรวจสอบข้อมูลจ�กกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่มได้แก่

  ๑) ผู้จัดก�รศึกษ� ได้แก่ คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย คณะกรรมก�รวิช�ก�ร อธิก�รบดี คณบดี 

   คณ�จ�รย์ หน่วยง�นต้นสังกัด/เจ้�ของสถ�นศึกษ� ผู้แทนศิษย์เก่�

  ๒)  ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง ได้แก่ นิสิต นักศึกษ� ผู้ปกครอง

  ๓)  ผูไ้ด้รบัผลกระทบ ได้แก่ ผูใ้ช้บณัฑติ ชมุชน ส�ธ�รณชน สถ�นประกอบก�รในท้องถิน่ องค์กร/หน่วยง�น 

   ในท้องถิ่น

 ๓.๕.๒  ตรวจสอบข้อมูลจ�กวิธีก�รรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี

  ๑)  ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์เอกส�ร หลักฐ�น ข้อมูลสถิติ

  ๒)  ก�รสังเกต

  ๓)  ก�รสัมภ�ษณ์
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	 	ก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกโดยคณะผู ้ประเมินภ�ยนอกจะเริ่มตั้งแต่นำ�เสนอผล 

ก�รประเมินด้วยว�จ� ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอต่อที่ประชุมร่วมกันระหว่�งคณะผู้ประเมินภ�ยนอกและสถ�นศึกษ� 

ในเบื้องต้น ตลอดจนก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกในร�ยง�นผลก�รประเมิน ซึ่งจะมีร�ยละเอียด 

ในเชิงวิเคร�ะห์ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ที่เชื่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของ 

สถ�นศึกษ�และผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดด้วย

๔.๑	การนำาเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

 วนัสดุท้�ยก่อนเสรจ็สิน้ภ�รกจิในก�รตรวจเยีย่ม คณะผูป้ระเมนิภ�ยนอกจะต้องนำ�เสนอผลจ�กก�รรวบรวม

วิเคร�ะห์หลักฐ�น ข้อมูล และก�รประเมินผลเบื้องต้น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวท�งก�รพัฒน�ให้คณะผู้บริห�ร 

สถ�นศกึษ�ทร�บ เพือ่รบัฟังคว�มคดิเหน็และให้โอก�สสถ�นศกึษ�ชีแ้จงในประเดน็ทีส่ถ�นศกึษ�เหน็ว่�ยงัไม่ถกูต้อง 

เนือ่งจ�กผูป้ระเมนิภ�ยนอกอ�จได้ข้อมลูไม่ครบถ้วนและไม่ชดัเจนเพยีงพอ โดยในก�รอภปิร�ยต้องยดึหลกัฐ�นข้อมลู

เป็นหลักและบันทึกไว้เป็นหลักฐ�น

 วัตถุประสงค์ของก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินของสถ�นศึกษ�ให้คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร ผู้เรียน 

ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง ยอมรับว�่ผู้ประเมินภ�ยนอกได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

โดยในก�รนำ�เสนอผลก�รประเมนิด้วยว�จ�ให้นำ�ผลก�รประเมนิทีเ่ป็นจดุเด่นของสถ�นศกึษ�ม�ร�ยง�นก่อน ต�มด้วย

ผลก�รประเมนิทีเ่ป็นจดุทีค่วรพฒัน� พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในก�รพฒัน�คณุภ�พของสถ�นศกึษ� ทัง้นีใ้ห้ระมดัระวงั 

ก�รนำ�เสนอข้อมูลในเชิงลบเป็นพิเศษ เนื่องจ�กห�กสถ�นศึกษ�ยังไม่เห็นด้วยกับผลก�รประเมินหรือข้อเสนอ

แนะที่ให้สถ�นศึกษ�พัฒน�สู่ม�ตรฐ�น จะก่อให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งในภ�ยหลัง ผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องมี

เทคนิคและวิธีก�รพูด วิธีก�รนำ�เสนออย่�งมีศิลปะและเป็นไปอย่�งสร้�งสรรค์ เพื่อให้สถ�นศึกษ�มีคว�มหวังและมี 

คว�มเข้�ใจทีถ่กูต้องในก�รดำ�เนนิก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�ต่อไป (สร้�งสรรค์ส�นเสวน� : Creative Dialogue) จะต้อง 

ไม่ทำ�ให้สถ�นศึกษ�เกิดคว�มอับอ�ย หรือรู้สึกต่อต้�น หรือสร้�งแรงกดดันให้กับสถ�นศึกษ� หรือเปรียบเทียบผล 

ก�รประเมินกับสถ�นศึกษ�แห่งอื่น แต่จะต้องทำ�ให้สถ�นศึกษ�มีคว�มรู้สึกว่�ข้อค้นพบจ�กผลก�รประเมินไม่ว่�

จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้สถ�นศึกษ�ได้รับก�รรับรองหรือไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นหรือข้อเสนอแนะที่จะทำ�ให้ 
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สถ�นศึกษ�พัฒน�สู่ม�ตรฐ�น ล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พของสถ�นศึกษ�และผู้ประเมิน

ภ�ยนอกต้องช่วยพัฒน�สถ�นศึกษ�ในลักษณะของผู้ร่วมง�นกับสถ�นศึกษ�อย่�งแท้จริง ไม่ใช่ผู้ตัดสินชี้ข�ด ดังนั้น

คว�มส�ม�รถในก�รสือ่ส�รด้วยว�จ� ก�รประส�นคว�มเข้�ใจ และคว�มศรทัธ�ในตวัผูป้ระเมนิภ�ยนอกเป็นสิง่จำ�เป็น

ทีจ่ะทำ�ให้ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกเกดิประโยชน์ต่อก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ต�มทีมุ่ง่หวงั และห�กมปีระเดน็ใด 

ที่สถ�นศึกษ�ทักท้วงหรือเห็นว�่ผู้ประเมินภ�ยนอกยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม 

ในบ�งประเด็นผู้ประเมินภ�ยนอกต้องให้โอก�สสถ�นศึกษ�ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 ผลก�รประเมินที่นำ�เสนอต่อสถ�นศึกษ�จะต้องตรงกับสภ�พจริงที่เป็นผลจ�กก�รประชุมและได้รับคว�ม 

เห็นชอบจ�กคณะผู้ประเมินภ�ยนอกทุกคน ไม่ใช่คว�มคิดเห็นหรือข้อสรุปของผู้ประเมินภ�ยนอกคนใดคนหนึ่ง และ

ไม่ใช่ก�รนำ�เสนอเพื่อเอ�ใจสถ�นศึกษ�โดยไม่ตรงกับคว�มเป็นจริง และควรตระหนักว่�ขั้นตอนนี้เป็นก�รนำ�เสนอ 

ผลก�รประเมนิภ�พรวม (จดุเด่น จดุทีค่วรพฒัน� และข้อเสนอแนะ) และมุง่ทีจ่ะแสวงห�ข้อมลูเพิม่เตมิให้เป็นทีย่อมรบั

ร่วมกันระหว่�งสถ�นศึกษ�และผู้ประเมินภ�ยนอก เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่สมบูรณ์ต่อไป

๔.๒	การเขียนรายงานผลการประเมิน

 เมื่อคณะผู้ประเมินภ�ยนอกได้ดำ�เนินก�รประเมินและแจ้งผลก�รประเมินด้วยว�จ�ให้กับองค์ประชุม

ของสถ�นศึกษ�แล้ว ผู้ประเมินภ�ยนอกจะต้องเขียนร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มให้สมบูรณ์  

ซึ่งในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มเป็นก�รประเมินเพื่อรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พสถ�นศึกษ� ดังนั้น

ร�ยง�นก�รประเมินจึงควรเป็นร�ยง�นที่สั้น กระชับ ได้ส�ระสำ�คัญ มีข้อมูลประกอบครบถ้วน เป็นคว�มเรียง 

ฉบบัเดยีวกนั ควรเรยีงลำ�ดบัก�รนำ�เสนอเพือ่ให้เข้�ใจได้ง่�ย โดยมุง่ตอบโจทย์ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกทีส่ำ�คญั คอื  

ผลก�รจดัก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�ผ่�นก�รรบัรองม�ตรฐ�นคณุภ�พต�มเกณฑ์ในทกุตวับ่งชีแ้ละในภ�พรวมหรอืไม่ 

กรณทีีไ่ด้รบัรองม�ตรฐ�นคณุภ�พต�มเกณฑ์ ควรระบวุ่�สถ�นศกึษ�มแีบบปฏบิตัทิีด่หีรอืแบบปฏบิตัทิีด่เีลศิอะไรบ้�ง  

กรณีที่ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ ต้องระบุข้อเสนอแนะในก�รปรับปรุงพัฒน�คุณภ�พและทิศท�ง 

ก�รพัฒน�เพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศต�มพันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถ�นศึกษ�ด้วย

 ก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำ�คัญ ๕ ส่วน

คือ

 ๑)  บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

 ๒)  สภ�พทั่วไปของสถ�นศึกษ�

 ๓)  ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกของสถ�นศึกษ�

 ๔)  สรุปผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 ๕)  ภ�คผนวก
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	 ๑)	 บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

  เป็นก�รนำ�เสนอภ�พรวมของสถ�นศึกษ�โดยสังเขป เพื่อให้ผู้อ่�นทร�บข้อมูลพื้นฐ�นของสถ�นศึกษ�

และก�รดำ�เนนิง�น รวมทัง้ผลก�รประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ�และระดบัคณุภ�พ จดุเด่น จดุทีค่วรพฒัน� ข้อเสนอแนะ

นวัตกรรม หรือตัวอย่�งก�รปฏิบัติที่ดี รวมทั้งทิศท�งก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ในอน�คต โดยนำ�เสนออย่�งเป็นระบบ 

ต�มที่ สมศ. กำ�หนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ผู้ประเมินภ�ยนอกควรพิจ�รณ�ข้อมูลในส่วนนี้ 

อย่�งรอบคอบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลท�งเว็บไซต์ของ สมศ. อย่�งถูกต้องและเพื่อประโยชน์ในก�รสังเคร�ะห์ผลก�ร

ประเมินในภ�พรวมระดับประเทศต่อไป

  (๑) ข้อเสนอแนะ เป็นก�รเขียนอธิบ�ยแนวปฏิบัติหรือท�งเลือกให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุง พัฒน�  

โดยพิจ�รณ�จ�กก�รวิเคร�ะห์สิ่งที่เป็นอุปสรรคและจุดที่ควรพัฒน� ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว�่ศักยภ�พ บทบ�ท อำ�น�จ

หน้�ที่ที่สถ�นศึกษ�พึงจะปฏิบัติได้

  (๒)  นวัตกรรมหรือตัวอย่�งก�รปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้�มี) ให้อธิบ�ยถึงแนวท�งก�รปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศของสถ�นศึกษ� และส�ม�รถเป็นแบบอย่�งของสถ�นศึกษ�อื่น ๆ ได้

  (๓) ทศิท�งก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�ในอน�คต ให้วเิคร�ะห์จดุเด่นของสถ�นศกึษ� โดยเชือ่มโยงกบัโอก�ส

ที่สถ�นศึกษ�ได้รับก�รสนับสนุนจ�กปัจจัยภ�ยนอก

	 ๒)	 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

  เป็นส่วนของร�ยง�นที่แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถ�นศึกษ�เพื่อให้ทร�บข้อมูลพื้นฐ�น สภ�พทั่วไป 

บรบิท และก�รดำ�เนนิง�นของสถ�นศกึษ� ผูป้ระเมนิส�ม�รถนำ�ข้อมลูเหล่�นีไ้ปใช้ในก�รวเิคร�ะห์สรปุผลก�รประเมนิ

คุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�ทั้งในเรื่องของก�รใช้วิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยใน ปัจจัยภ�ยนอก ข้อเสนอแนะ และทิศท�ง

ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ในอน�คต ซึ่งประกอบด้วย

  ๒.๑) ข้อมูลทั่วไปของสถ�นศึกษ�: ที่ตั้ง สังกัด ประวัติคว�มเป็นม� วัตถุประสงค์ก�รจัดตั้ง

  ๒.๒) สรุปข้อมูลที่น่�สนใจของสถ�นศึกษ�ในประเด็นดังตัวอย่�ง ต่อไปนี้

     (๑) ปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

     (๒)  จุดเน้น จุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

     (๓)  แผนกลยุทธ์/แผนพัฒน�คุณภ�พและแผนก�รดำ�เนินง�น/แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี

     (๔)  ข้อมูลก�รจัดก�รศึกษ� ครู อ�จ�รย์ ผู้เรียนฯลฯ

     (๕)  ทรัพย�กรและงบประม�ณ

     (๖)  ชุมชน ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

     (๗)  เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลง�น/โครงก�รดีเด่นของสถ�นศึกษ�

     (๘)  สรุปข้อมูลผลก�รประกันคุณภ�พภ�ยในจ�กหน่วยง�นต้นสังกัด
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  ๒.๓) ข้อมูลจ�กร�ยง�นประเมินตนเอง ระบุประเด็นสำ�คัญเน้นส่วนที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒน�ของ 

สถ�นศึกษ�และข้อเสนอแนะ รวมทั้งนวัตกรรม/ก�รปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถ�นศึกษ�

  ๒.๔) ก�รบรรลเุป้�หม�ยต�มแผนกลยทุธ์/แผนพฒัน�คณุภ�พ/แผนปฏบิตักิ�รประจำ�ปีของสถ�นศกึษ�

สรุปม�ตรฐ�นที่บรรลุเป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�

	 ๓)	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

  เป็นก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินเป็นค่�คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้และสรุประดับคุณภ�พในแต่ละตัวบ่งชี้

ว่�อยู่ในระดับดีม�ก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดและสรุปผลก�รประเมิน 

เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้นำ� เสนอเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้สถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พในตัวบ่งชี้ต่�ง ๆ  

ข้อเสนอแนะ สำ�คัญและกำ�หนดระยะเวล�ที่จะทำ�ให้สถ�นศึกษ�พัฒน�สู่ม�ตรฐ�นในแต่ละตัวบ่งชี้

  ก�รเขยีนเหตปัุจจยัทีท่ำ�ให้สถ�นศกึษ�ได้คณุภ�พในระดบัดมี�ก ด ีพอใช้ ต้องปรบัปรงุ หรอืต้องปรบัปรงุ 

เร่งด่วน เป็นก�รนำ�เสนอข้อมูลที่สะท้อนส�เหตุของปัญห�และเงื่อนไขคว�มสำ�เร็จของก�รจัดก�รศึกษ� ซึ่งแสดง 

ทั้งผลและเหตุปัจจัยอันเนื่องจ�กกลไกและบริบทของสถ�นศึกษ�ที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จหรือปัญห�ของสถ�นศึกษ�

  ก�รเขียนข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน� เป็นก�รเขียนอธิบ�ยแนวปฏิบัติหรือท�งเลือกให้สถ�นศึกษ�

ปรับปรุงพัฒน�และแก้ไขปัญห� โดยคัดสรรข้อเสนอแนะที่มีคว�มจำ�เป็นต้องเร่งรัดพัฒน�สถ�นศึกษ�ไม่เกิน ๓ ข้อ 

ในแต่ละตัวบ่งชี้ที่นำ�สู่ก�รปฏิบัติได้ไม่เกินศักยภ�พของสถ�นศึกษ�

	 ๔)	สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก

  ๔.๑) นำ�เสนอผลก�รประเมินของสถ�นศึกษ�โดยระบุว่�ผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ได้รับ 

ก�รรับรองหรือไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พ

  ๔.๒) ก�รวิเคร�ะห์สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินเป็นก�รอภิปร�ยผลก�รประเมินสถ�นศึกษ� 

เพื่อสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒน� โอก�สและอุปสรรคของสถ�นศึกษ� เป็นข้อสรุปให้สถ�นศึกษ�พัฒน�ตนเอง  

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยง�นต้นสังกัดที่จะนำ�ผลไปใช้เพื่อว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�

ต่อไป

   (๑) จุดเด่น เป็นก�รนำ�ข้อมูลผลก�รประเมินของตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภ�พดีขึ้นไป ม�อธิบ�ยปัจจัย

ภ�ยในที่เป็นคว�มสำ�เร็จของง�นและกระบวนก�รที่สถ�นศึกษ�ปฏิบัติ รวมถึงนวัตกรรมที่เป็นเลิศของสถ�นศึกษ�  

ซึ่งนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�องค์กรและดำ�รงไว้เพื่อก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของสถ�นศึกษ�

   (๒) จุดที่ควรพัฒน� เป็นก�รนำ�ข้อมูลผลก�รประเมินของตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภ�พตำ่�กว่�ระดับดี  

ม�อธิบ�ยปัจจัยภ�ยในที่เป็นจุดด้อยที่สถ�นศึกษ�ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น

   (๓) โอก�ส เป็นก�รนำ�ปัจจัยภ�ยนอกที่สนับสนุน ทำ�ให้ผลก�รประเมินได้ม�ตรฐ�น ม�อธิบ�ย 

วิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบในด้�นดีทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่อก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�

   (๔)  อุปสรรค เป็นก�รวิเคร�ะห์เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ผลก�รประเมินไม่ได้ม�ตรฐ�น ม�อธิบ�ยปัจจัย
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ภ�ยนอกที่มีผลกระทบอันก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสถ�นศึกษ�ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม สถ�นศึกษ�จำ�เป็นต้อง 

หลีกเลี่ยงหรือปรับสภ�พให้แข็งแกร่งพร้อมจะเผชิญแรงกระทบดังกล่�วได้

 ๔.๓) ก�รให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ� ต้องเชื่อมโยงกับผลก�รประเมิน ได้แก่  

ก�รวิเคร�ะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒน� โอก�ส และอุปสรรค ซึ่งก�รวิเคร�ะห์จุดที่ควรพัฒน�และอุปสรรคของสถ�น

ศกึษ�จะทำ�ให้ผูป้ระเมนิภ�ยนอกทร�บข้อควรพฒัน�และข้อจำ�กดัของก�รพฒัน�สถ�นศกึษ� ส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะ 

ทีส่ถ�นศกึษ�นำ�ไปปฏบิตัไิด้จรงิ ส่วนก�รวเิคร�ะห์จดุเด่นกบัโอก�ส ส�ม�รถชีท้ศิท�งก�รพฒัน�คณุภ�พและม�ตรฐ�น

ของสถ�นศึกษ�ที่เน้นข้อดีต�มสภ�พจริง พร้อมทั้งปัจจัยภ�ยนอกที่ส่งเสริมผลักดันสถ�นศึกษ�ต�มแนวท�งของ 

จุดเด่นของสถ�นศึกษ�ได้ ดังรูปที่ ๒

รูปที่	๒ คว�มเชื่อมโยงของก�รวิเคร�ะห์ผลก�รประเมินกับก�รเขียนข้อเสนอแนะ

เพื่อพัฒน�สถ�นศึกษ�และทิศท�งก�รพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�

	 ๕)	ภาคผนวก

 เป็นส่วนของร�ยง�นผลก�รประเมินที่แสดงข้อมูลหลักฐ�นที่ใช้ในก�รประเมิน ควรแจกแจงให้ทร�บว่�  

ได้ใช้ข้อมูลใดประกอบก�รพิจ�รณ� เพื่อทำ�ให้เชื่อมั่นว่�ร�ยง�นก�รประเมินมีคุณภ�พและส�ม�รถตรวจสอบได้

๔.๓	แนวทางการให้ข้อเสนอแนะ

 ก�รให้ข้อเสนอแนะถือเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รประเมินโดยเฉพ�ะสถ�นศึกษ�ที่ไม่ได้รับก�รรับรอง เพร�ะ

จะเป็นแนวปฏิบัติ/ท�งเลือกให้สถ�นศึกษ�ตลอดจนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมีก�รปรับปรุงพัฒน�และแก้ไขปัญห�ที่ 

นำ�สู ่ก�รปฏิบัติได้ไม่เกินศักยภ�พของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู ้ประเมินภ�ยนอกต้องให้ 

ข้อเสนอแนะดังนี้

จุดเด่น

 อุปสรรค โอก�ส

จุดที่ควรพัฒน�
ข้อเสนอแนะ

เพื่อพัฒน�สถ�นศึกษ�

ทิศท�งก�รพัฒน�คุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�
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	 	 ๔.๓.๑	 แนวทางการให้ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา

     ข้อเสนอแนะสำ�คัญที่มีคว�มจำ�เป็นต้องเร่งรัดและพัฒน�สถ�นศึกษ�สู่ม�ตรฐ�น โดยต้องระบุ 

ให้ชดัเจนว่�ดำ�เนนิก�รโดยใคร อย่�งไร ภ�ยในระยะเวล�เท่�ใด เป็นข้อเสนอแนะทีน่ำ�ไปสูก่�รปฏบิตัไิด้ไม่เกนิศกัยภ�พ

ของสถ�นศกึษ� ทัง้นีจ้ะต้องอธบิ�ยแนวปฏบิตัหิรอืท�งเลอืก เพือ่ให้สถ�นศกึษ�ปรบัปรงุหรอืพฒัน�และแก้ไขปัญห�

อย่�งเหม�ะสม โดยพจิ�รณ�ปัญห�จ�กจดุทีค่วรพฒัน� พร้อมทัง้วเิคร�ะห์ปัจจยัภ�ยนอกทีเ่ป็นอปุสรรคต่อก�รดำ�เนนิ

ก�รสถ�นศึกษ� เพื่อเสนอแนะให้สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รพัฒน�ที่ไม่เกินกว่�ศักยภ�พ บทบ�ท อำ�น�จ และหน้�ที่ 

ที่สถ�นศึกษ�พึงปฏิบัติ

	 	 ๔.๓.๒		แนวทางการให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัด

     แนวท�งก�รให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยง�นต้นสังกัดมีหลักก�รสำ�คัญเช่นเดียวกับก�รให้ 

ข้อเสนอแนะต่อสถ�นศึกษ� คือ มีคว�มเป็นไปได้ในก�รปฏิบัติ โดยมีประเด็นที่พึงพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รให้ 

ข้อเสนอแนะที่มีคว�มเป็นไปได้ในก�รปฏิบัติ ๒ ประก�ร คือ ๑) ข้อเสนอแนะต้องมีคว�มเหม�ะสมกับบทบ�ทและ

อำ�น�จหน้�ที่ที่พึงปฏิบัติได้ และ ๒) ข้อเสนอแนะต้องมีคว�มเหม�ะสมกับศักยภ�พและทรัพย�กรที่มีอยู่

    ก�รให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยง�นต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยง�นระดับนโยบ�ยและมีคว�ม 

รับผิดชอบในภ�พรวมนั้น ทิศท�งก�รให้ข้อเสนอแนะโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รว�งแผน  

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ก�รจัดสรรงบประม�ณ ก�รส่งเสริมสนับสนุน ก�รกำ�กับติดต�มและคว�มร่วมมือ อย่�งไรก็ดี   

ผูใ้ห้ข้อเสนอแนะต้องพจิ�รณ�ถงึองค์ประกอบทีม่คีว�มเกีย่วข้องในเรือ่งนัน้ ๆ  เพิม่เตมิอย่�งละเอยีดถีถ้่วนด้วย จงึจะถอื

เป็นก�รให้ข้อเสนอแนะทีม่คีว�มสมบรูณ์และมคีว�มเป็นไปได้ในก�รปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิ�พและเหม�ะสมกบัช่วงเวล�  

ทั้งนี้ มีหลักคิดในก�รให้ข้อเสนอแนะที่พึงพิจ�รณ�เพิ่มเติมดังนี้

	 	 	 	 ๑)	 ด้านความเป็นเอกภาพ	 ในกรณีที่ข้อเสนอแนะต่อหน่วยง�นหนึ่ง ๆ มีคว�มเกี่ยวข้อง 

เชื่อมโยงกับหน่วยง�นอื่น คว�มคล่องตัวหรือคว�มเป็นไปได้ในก�รปฏิบัติได้อย่�งรวดเร็ว ทันเวล� ย่อมมีน้อยลง

	 	 	 	 ๒)	 ด้านระยะเวลา	โดยปกตกิ�รให้ข้อเสนอแนะจะเป็นข้อประเดน็ก�รดำ�เนนิง�นทีจ่ะเกดิขึน้ 

ในอน�คต เช่น ข้อเสนอแนะเร่งด่วน ข้อเสนอแนะระยะสั้น ข้อเสนอแนะระยะย�ว ข้อเสนอแนะและทิศท�งก�ร 

พัฒน�ในอน�คต ซึ่งแม้จะพย�ย�มสื่อถึงกรอบระยะเวล� แต่คว�มเข้�ใจที่ชัดเจนของผู้รับข้อเสนอแนะอ�จมีคว�ม 

แตกต่�งกันหรืออ�จส่งผลต่อแรงจูงใจในก�รนำ�ข้อเสนอแนะไปสู่ก�รปฏิบัติได้ ดังนั้น ก�รให้ข้อเสนอแนะจึงควร

กำ�หนดหรือชี้ให้เห็นกรอบระยะเวล�ในก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ให้ชัดเจน

    นอกจ�กนี้ ในมุมมองด้�นก�รบริห�รจัดก�รถือว่�สถ�นศึกษ�เป็นองค์กร ๆ หนึ่ง ดังนั้น  

ในก�รให้ข้อเสนอแนะต่อสถ�นศึกษ�ควรคำ�นึงถึงมุมมองในด้�นก�รพัฒน�องค์กร เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะมีทิศท�ง

ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ที่ชัดเจน โดยมีทิศท�งที่พึงพิจ�รณ�ดังต่อไปนี้

	 	 	  ๑) ก�รลดขั้นตอน เวล� ในก�รปฏิบัติง�น

    ๒) ก�รปรับปรุงวิธีก�รปฏิบัติง�น ก�รใช้ง�นอุปกรณ์ต่�ง ๆ
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    ๓)  ก�รปรับปรุงคุณภ�พของง�นบริก�ร 

    ๔)  ก�รประหยัดกำ�ลังคน วัสดุ และค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ

    ๕)  ก�รบริห�รจัดก�รแนวใหม่

    ๖) ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รดำ�เนินง�น

    ๗)  ก�รปรับปรุงสภ�พก�รทำ�ง�น สิ่งแวดล้อม

    ๘) ก�รสร้�งหรือปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

    ๙)  ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนง�นต่�ง ๆ ภ�ยในองค์กร

	 ๔.๓.๓	 แนวทางการให้ข้อเสนอแนะต่อสมศ.

   สมศ. มีพันธกิจหลักในก�รพัฒน�ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก  

ซึ่งต้องมีก�รดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัย วิเคร�ะห์ และสังเคร�ะห์ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกและผลก�รดำ�เนินง�น 

ในด้�นต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อช่วยในก�รตัดสินใจและพัฒน�ระบบก�รดำ�เนินง�น อย่�งไรก็ดี ในก�รกำ�หนดให้

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในก�รลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�ช่วยสะท้อนมุมมอง และข้อมูล 

จ�กก�รปฏบิตังิ�นและผลก�รปฏบิตังิ�น ย่อมช่วยให้ สมศ. มข้ีอมลูประกอบก�รพจิ�รณ�ตดัสนิใจในก�รพฒัน�ระบบ

ก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รเสนอแนะของคณะผู้ประเมินภ�ยนอกที่มีต่อ สมศ. 

เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นมี ๓ ประก�รคือ

   ๑)  ม�ตรฐ�นที่ใช้ในก�รประเมินคุณภ�พสถ�นศึกษ�

   ๒)  ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รประเมิน

   ๓)  ม�ตรฐ�นของผู้ประเมินภ�ยนอก
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 ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มระดับอุดมศึกษ� ได้มีก�รกำ�หนดก�รพิจ�รณ�ให้ก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นสถ�นศกึษ�แบ่งออกเป็น ๒ แนวท�ง คอื ก�รรบัรองม�ตรฐ�นสถ�นศกึษ� และก�รรบัรองก�รจดัก�รศกึษ�

นอกสถ�นที่ตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ดังนี้

๕.๑	ระดับคุณภาพของสถานศึกษา

 ค่�คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งชี้หรือในภ�พรวม ส�ม�รถแปลคว�มหม�ยของระดับคุณภ�พ ดังนี้

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีม�ก

๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี

๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้

๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ - ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๕.๒	การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา

 ก�รรับรองม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�จะพิจ�รณ�ข้อมูลจ�กก�รประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยง

ไปสู่ก�รรับรองม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ� ดังนี้

	 ๕.๒.๑		การประเมินระดับตัวบ่งชี้

   ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีคะแนนตำ่�สุดคือ ๐ และสูงสุดคือ ๕ ใช้ผลประเมินของคะแนนกรรมก�ร 

ม�พิจ�รณ�ร�ยตัวบ่งชี้ 
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	 ๕.๒.๒		การประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้

   สมศ. กำ�หนดเกณฑ์ไว้ ๒ ข้อ คือ  

   ๑) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๑  มีค่�ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ

   ๒) คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่�ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป

   โดยใช้ทศนยิม ๒ ตำ�แหน่ง ห�กทศนยิมตำ�แหน่งทีส่�มมค่ี�ตัง้แต่ ๐.๐๐๕ ให้ปัดขึน้ มฉิะนัน้ให้ปัดทิง้

 ๕.๒.๓	 การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเท่า

   ใช้เกณฑ์ ๒ ข้อ ใน ๕.๒.๒ และแปลคว�มหม�ยต�มข้อ ๕.๑

	 ๕.๒.๔	 การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน

   สถ�บันจะได้ก�รรับรองเมื่อ

   ๑) ผลประเมินระดับสถ�บันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปต�มเกณฑ์ ๒ ข้อ ในข้อ ๕.๒.๒ และ

   ๒) คะแนนผลก�รประเมินระดับคณะหรือหน่วยง�นเทียบเท่�เป็นไปต�มเงื่อนไขดังนี้

    (๒.๑) สถ�บันที่มีจำ�นวน ๑-๓ คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น 

    (๒.๒) สถ�บันที่มีจำ�นวน ๔-๙ คณะ มีคณะที่มีผลก�รประเมินคุณภ�พในระดับพอใช้ได้ 

     เพียง ๑ คณะเท่�นั้น

    (๒.๓) สถ�บันที่มีคณะ หรือหน่วยง�นเทียบเท่�จำ�นวนตั้งแต่ ๑๐ คณะขึ้นไป มีคณะเป็นไป 

     ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ของจำ�นวนคณะทั้งหมด

หมายเหต ุหากสถาบนัได้รบัการรบัรองมาตรฐานแต่มคีณะทีไ่ม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เป็นการ 

   รับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข

	 ๕.๒.๕	 การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

   ก�รรับรองก�รจัดก�รศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้งมีแนวท�งดำ�เนินก�ร ดังนี้

   ๑) ดำ�เนินก�รประเมินก�รจัดก�รศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้งต�มที่สถ�บันแจ้งและปร�กฏร�ยชื่อ 

ในฐ�นข้อมูลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) เท่�นั้นทั้งนี้ สมศ. จะประเมินก�รจัดก�รศึกษ� 

นอกสถ�นที่ตั้งจ�ก ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กำ�หนด

   ๒) ถ้�ผลก�รประเมินก�รจัดก�รศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้งไม่ผ่�นเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. จะไม่รับรอง 

ในระดับสถ�บัน ห�กสถ�บันก�รศึกษ�พัฒน�จนผ่�นเกณฑ์ของ สกอ. แล้ว สมศ. จึงจะทำ�ก�รประเมินก�รจัดก�ร

ศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้ง

   ๓) ห�กก�รจัดก�รศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะจะประเมินรวมกับคณะ ห�กมิใช่ 

จะนับเป็นหน่วยง�นเทียบเท่�คณะ
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   ๔) ห�กก�รจัดก�รศึกษ�นอกสถ�นที่ตั้งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะ สมศ. จะประเมินโดยถือเป็น

หน่วยง�นเทียบเท่�คณะ

   ๕) ถ้�พบหลกัฐ�นภ�ยหลงัว่�สถ�บนัก�รศกึษ�มกี�รจดัก�รศกึษ�นอกสถ�นทีต่ัง้ นอกเหนอืจ�กที่

สถ�บันแจ้ง สกอ. นั้น จะประก�ศไม่รับรองทั้งสถ�บัน กรณี สมศ. ให้ก�รรับรองไปแล้วจะดำ�เนินก�รถอนก�รรับรอง

๕.๓	เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ๑) ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กำ�หนดเสรจ็สิน้ภ�ยในวนัที ่๓๐ กนัย�ยน 

๒๕๕๘ สำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินใหม่ต�มข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบหลักเกณฑ์และ 

วิธีก�รประกันคุณภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยในวันที่ ๓๐ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่�นั้น  

ห�กมิได้ดำ�เนินก�รดังกล่�ว ให้ สมศ. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� 

หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� หรือหน่วยง�นต้นสังกัด แล้วแต่กรณีเพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป

 ๒) กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข ให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุง

แก้ไขโดยจัดทำ�แผนพัฒน�คุณภ�พส่งให้ต้นสังกัด (พร้อมสำ�เน�แจ้งม�ยัง สมศ.) เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยใน 

ส�มสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลก�รประเมิน โดยกำ�หนดระยะเวล�ให้ต้นสังกัดส�ม�รถทักท้วงแผนพัฒน�นั้น 

ภ�ยในส�มสิบวัน ห�กไม่มีก�รทักท้วง สถ�นศึกษ�ส�ม�รถขอรับก�รประเมินซำ้�ได้ภ�ยในสองปี นับตั้งแต่วันที่ 

สถ�นศึกษ�ส่งแผนพัฒน�ไปยังต้นสังกัดและ สมศ. ห�กสถ�นศึกษ�มิได้ดำ�เนินก�รดังกล่�ว  สมศ. จะไม่ทำ�ก�ร 

ประเมนิซำ�้สำ�หรบัสถ�นศกึษ�นัน้ และจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� 

หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� หรือหน่วยง�นต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสม 

ต่อไป

 ๓) กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข และได้รับพิจ�รณ� 

ประเมินซำ้� จะดำ�เนินก�รใน ๒ แนวท�ง ดังนี้

  (๓.๑) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นในตัวบ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ�เชิงปริม�ณ  

ให้สถ�นศึกษ�จัดส่งเอกส�ร หลักฐ�นที่ผ่�นก�รรับรองโดยหน่วยง�นต้นสังกัดม�ยัง สมศ. เพื่อพิจ�รณ� 

ปรับผลก�รประเมิน โดย สมศ. จะไม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้

  (๓.๒) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นในตัวบ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ�เชิงคุณภ�พ  

สมศ. จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบก่อนก�รพิจ�รณ�ปรับผลก�รประเมิน ทั้งนี้ ก�รปรับเปลี่ยน 

ผลก�รประเมินจะต้องเป็นไปต�มขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประก�ศที่ สมศ. หรือคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. 

กำ�หนด
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ภาคผนวก	ก

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๓

หมวด	๑

การจัดตั้งวัตถุประสงค์และอำานาจหน้าที่

	 มาตรา	๕	 ให้จดัตัง้องค์ก�รมห�ชนขึน้เรยีกว่� “สำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� 

(องค์ก�รมห�ชน)” เรียกโดยย่อว่� “สมศ.”

	 มาตรา	๖	 ให้สำ�นักง�นมีที่ตั้งของสำ�นักง�นแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมห�นครหรือจังหวัดใกล้เคียง

	 มาตรา	๗		 ให้สำ�นักง�นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�ร

ประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่ให้มกี�รตรวจสอบคณุภ�พของสถ�นศกึษ� โดยคำ�นงึถงึคว�มมุง่หม�ย หลกัก�ร และ

แนวก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ

	 มาตรา	๘		 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มม�ตร� ๗ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จหน้�ที่หลัก ดังนี้

    (๑) พัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก กำ�หนดกรอบแนวท�ง และวิธีก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยนอกที่มีประสิทธิภ�พและสอดคล้องกับระบบก�รประกันคุณภ�พของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�น 

ต้นสังกัด

    (๒) พัฒน�ม�ตรฐ�นและเกณฑ์สำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

    (๓) ให้ก�รรับรองผู้ประเมินภ�ยนอก

    (๔) กำ�กับดูแลและกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่ดำ�เนินก�รโดยผู้ประเมิน

ภ�ยนอกรวมทั้งให้ก�รรับรองม�ตรฐ�น ทั้งนี้ ในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�วิจัยเพื่อพัฒน�ระบบ 

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก สำ�นักง�นอ�จดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเองก็ได้

    (๕) พัฒน�และฝึกอบรมผู้ประเมินภ�ยนอก จัดทำ�หลักสูตรก�รฝึกอบรม และสนับสนุน 

ให้องค์กรเอกชนองค์กรวิช�ชีพหรือวิช�ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รฝึกอบรมผู้ประเมินภ�ยนอกอย่�งมีประสิทธิภ�พ

    (๖) เสนอร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ประจำ�ปีต่อคณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม และสำ�นักงบประม�ณ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� 

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รศึกษ� และก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รศึกษ� รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วต่อ 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน
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	 มาตรา	๙	 นอกจ�กอำ�น�จหน้�ที่ต�มม�ตร� ๘ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จกระทำ�กิจก�รต่�ง ๆ ภ�ยใน 

ขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ด้วย

    (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่�ง ๆ

    (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำ�นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

    (๓) ทำ�คว�มตกลงและร่วมมอืกบัองค์ก�รหรอืหน่วยง�นในประเทศหรอืต่�งประเทศ หรอืองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจก�รที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น

    (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

    (๕) เรียกเก็บค่�ธรรมเนียม ค่�บำ�รุง ค่�ตอบแทน หรือค่�บริก�รในก�รดำ�เนินกิจก�รของ

สำ�นักง�น

    (๖) มอบให้บุคคลทำ�กิจก�รที่อยู่ภ�ยในอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

    (๗) ให้ประก�ศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหม�ยวิทยฐ�นะในกิจกรรมที่เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์และอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

    (๘) กระทำ�ก�รอื่นใดที่จำ�เป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น และต�มที่

คณะกรรมก�รมอบหม�ย
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ภาคผนวก	ข

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓

หมวด	๓

การประกันคุณภาพภายนอก

	 ข้อ	๓๗	ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้คำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รดังต่อไปนี้

   (๑) เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

   (๒) ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใสมีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มจริงและ 

คว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

   (๓) สร้�งคว�มสมดุลระหว่�งเสรีภ�พท�งก�รศึกษ�กับจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รศึกษ�ของช�ติ 

โดยให้มเีอกภ�พเชงินโยบ�ย ซึง่สถ�นศกึษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ให้เตม็ต�ม

ศักยภ�พของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

   (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

ของสถ�นศึกษ�

   (๕) ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคุณภ�พ และพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของรัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน�  

สถ�นประกอบก�รและสถ�บันสังคมอื่น

   (๖) คว�มเป็นอิสระเสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

เป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�

	 ข้อ	๓๘		ในก�รประกนัคณุภ�พภ�ยนอกให้สำ�นกัง�นทำ�ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกสถ�นศกึษ�แต่ละแห่ง

ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

   (๑) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

   (๒) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

   (๓) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

   (๔) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

   ในกรณทีีม่คีว�มจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกจ�กม�ตรฐ�นอืน่เพิม่เตมิจ�กม�ตรฐ�น

ที่กำ�หนดในวรรคหนึ่ง ให้สำ�นักง�นประก�ศกำ�หนดม�ตรฐ�นอื่นได้โดยใช้คว�มเห็นชอบของรัฐมนตรี
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	 ข้อ	๓๙	วิธีก�รในก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้เป็นไปต�มระเบียบที่สำ�นักง�นกำ�หนด

	 ข้อ	๔๐	 ในกรณีที่ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกแสดงว่�ผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ใดไม่ผ่�น

เกณฑ์ม�ตรฐ�น ให้สำ�นักง�นแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นแก่หน่วยง�นต้นสังกัดและ

สถ�นศึกษ�นั้น และให้สถ�นศึกษ�นั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒน�คุณภ�พและดำ�เนินก�รต�มแผน เพื่อขอรับ

ก�รประเมินใหม่ภ�ยในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลก�รประเมินครั้งแรก

   ให้สถ�นศึกษ�เสนอแผนพัฒน�คุณภ�พต่อสำ�นักง�นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยในส�มสิบวันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้งผลก�รประเมินต�มวรรคหนึ่ง

	 ข้อ	๔๑	 ในกรณีที่สถ�นศึกษ�ไม่ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในกำ�หนดเวล�ต�มข้อ ๔๐ ให้สำ�นักง�น

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� หรอืคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ� หรอื 

หน่วยง�นต้นสังกัดอื่นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย

๙	องค์ประกอบ	

๒๓	ตัวบ่งชี้

ประกอบด้วย

๓	กลุ่มตัวบ่งชี้	๖	ด้าน	๑๘	ตัวบ่งชี้

๑.๑  กระบวนก�รพัฒน�แผน ปีก�รศึกษ� - - ๑๖. ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้ง

สถ�บัน

๑๗. ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�บัน

ปีก�รศึกษ�

๒.๑  ระบบและกลไกก�รพฒัน� 

และบริห�รหลักสูตร

ปีก�รศึกษ� ๑๕.  ระดับคว�มสำ�เร็จของ

ก�รพัฒน�และปรับปรุง

กระบวนก�รที่สร้�งคุณค่�

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

- -

๒.๒  อ�จ�รย์ประจำ�ที่มีคุณวุฒิ

       ปริญญ�เอก

ปีก�รศึกษ� - - - -

๒.๓  อ�จ�รย์ประจำ�ที่ดำ�รง

ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

ปีก�รศึกษ� - - - -

ภาคผนวก	ค

ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๒.๔ ระบบก�รพัฒน�

คณ�จ�รย์และบุคล�กร

ส�ยสนับสนุน

ปีก�รศึกษ� ๑๓. ระดับคว�มสำ�เร็จของแผน

พัฒน�บุคล�กร ก�รจัดก�ร

คว�มรู้ เพื่อพัฒน�บุคล�กร 

และก�รปฏบิตัติ�มจรรย�บรรณ 

วิช�ชีพคณ�จ�รย์ของสถ�บัน

อุดมศึกษ�

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

๑๔.  ก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ ปีก�รศึกษ�

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์ก�ร

ศึกษ�และสภ�พแวดล้อม

ก�รเรียนรู้

ปีก�รศึกษ� - - - -

๒.๖ ระบบและกลไกก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน

ปีก�รศึกษ� ๑๑.   ระดับคว�มสำ�เร็จในก�รให้

คว�มสำ�คัญกับผู้รับบริก�รและ

ก�รเปิดโอก�สให้ประช�ชน

แสดงคว�มคิดเห็นและร่วม

ติดต�มตรวจสอบผลก�รปฏิบัติ

ร�ชก�ร

๑๔. ประสิทธิภ�พของก�รสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

- -
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๒.๗ ระบบและกลไกก�ร

        พัฒน�สัมฤทธิผลก�ร

เรียนต�มคุณลักษณะ 

ของบัณฑิต

ปีก�รศึกษ� ๔.๑.๑ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญ�ตรีที่ได้ง�นทำ�หรือ

ประกอบอ�ชีพอิสระภ�ยใน

ระยะเวล� ๑ ปี

๔.๑.๒  ร้อยละของบทคว�ม

วิทย�นิพนธ์ปริญญ�โทหรือเอก

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับ

ช�ติหรือน�น�ช�ติต่อจำ�นวน

วิทย�นิพนธ์ปริญญ�โทหรือเอก

๔.๑.๓  ร้อยละของนักศึกษ�ที่สอบ

ผ่�นเกณฑ์ก�รทดสอบคว�มรู้

คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ� 

ต่�งประเทศ

๖.๑  ร้อยละของระดับคว�มพึงพอใจ

ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

ใช้ผลก�รประเมิน 

จ�กสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ

๑.    บัณฑิตปริญญ�ตรีที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบ

อ�ชีพอิสระภ�ยใน ๑ ปี

๒.   คุณภ�พของบัณฑิตปริญญ�ตรี โทและเอก

      ต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิอุดมศึกษ�แห่งช�ติ

๓. ผลง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท

ที่ได้รับก�รตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๔. ผลง�นของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

       ปริญญ�เอกที่ได้รับก�รตีพิมพ์หรือ

       เผยแพร่

ปีก�รศึกษ�

ปีปฏิทิน

ปีปฏิทิน

ปีก�รศึกษ�

๒.๘  ระดับคว�มสำ�เร็จของ

ก�รเสริมสร้�งคุณธรรม

จรยิธรรมทีจ่ดัให้นกัศกึษ�

ปีก�รศึกษ� - - - -

๓.๑  ระบบและกลไกก�รให้

       คำ�ปรึกษ�และบริก�รด้�น

ข้อมูลข่�วส�ร

ปีก�รศึกษ� - - - -

๓.๒ ระบบและกลไกก�ร

        ส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษ�

ปีก�รศึกษ� - - - -
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๔.๑ ระบบและกลไกก�ร

พัฒน�ง�นวิจัยหรือง�น

สร้�งสรรค์  

ปีก�รศึกษ� - - - -

๔.๒ ระบบและกลไกก�ร

จัดก�รคว�มรู้จ�ก 

ง�นวิจัยหรือ 

ง�นสร้�งสรรค์

ปีก�รศึกษ� ๓.๒  จำ�นวนผลง�นวิจัยหรือง�น

สร้�งสรรค์ที่ได้รับก�รจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร

๔.๒.๑ ร้อยละของง�นวิจัยหรือง�น

สร้�งสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับช�ติหรือระดับน�น�ช�ติ

ต่ออ�จ�รย์ประจำ�และ/หรือ

นักวิจัยประจำ�

๔.๒.๒ ร้อยละของง�นวิจัยหรือง�น

        สร้�งสรรค์ที่นำ�ม�ใช้อันก่อให้

เกิดประโยชน์อย่�งชัดเจน 

ต่ออ�จ�รย์ประจำ�และ/หรือ

นักวิจัยประจำ�

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

๕.  ง�นวิจัยหรือง�นสร้�งสรรค์ที่ได้รับก�รตีพิมพ์

หรือเผยแพร่

๖.  ง�นวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

๗.  ผลง�นวิช�ก�รที่ได้รับก�รรับรองคุณภ�พ

ปีปฏิทิน

๔.๓ เงินสนับสนุนง�นวิจัย

และง�นสร้�งสรรค์ต่อ

จำ�นวนอ�จ�รย์ประจำ�

และนักวิจัย

ปีงบประม�ณ

ปีก�รศึกษ�

ปีปฏิทิน

- - - -
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๕.๑ ระบบและกลไกก�ร

บริก�รท�งวิช�ก�รแก่

สังคม

ปีก�รศึกษ� - - ๘.  ผลก�รนำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กก�ร

ให้บริก�รวิช�ก�รม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รเรียน

ก�รสอนและ/หรือก�รวิจัย

ปีก�รศึกษ�

๕.๒ กระบวนก�รบริก�รท�ง

วิช�ก�รให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม

ปีก�รศึกษ� - - ๙.  ผลก�รเรียนรู้และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กรภ�ยนอก

๑๘. ผลก�รชี้นำ�และ/หรือแก้ปัญห�สังคมในด้�น

ต่�ง ๆ ของสถ�บัน

ปีก�รศึกษ�

๖.๑ ระบบและกลไกก�รทำ�นุ

บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

ปีก�รศึกษ� - - ๑๐.  ก�รส่งเสริมและสนับสนุนด้�นศิลปะและ

วัฒนธรรม

๑๑.  ก�รพัฒน�สุนทรียภ�พในมิติท�งศิลปะและ

วัฒนธรรม

ปีก�รศึกษ�

๗.๑ ภ�วะผูน้ำ�ของสภ�สถ�บนั 

และผู้บริห�รทุกระดับ

ของสถ�บัน

ปีก�รศึกษ� ๑๐.๑ ระดับคุณภ�พของก�รกำ�กับ

ดูแลสถ�บันอุดมศึกษ�ต�ม

หน้�ที่และบทบ�ทของ

       สภ�สถ�บันอุดมศึกษ�

๑๐.๒ ระดับคุณภ�พของก�ร

ถ่�ยทอดเป้�หม�ยของ

        สภ�มห�วิทย�ลัยสู่ก�รปฏิบัติ

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

๑๒.  ก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่ของสภ�สถ�บัน

๑๓.  ก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่ของผู้บริห�ร

สถ�บัน

ปีก�รศึกษ�
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

๗.๒  ก�รพัฒน�สถ�บันสู่

สถ�บันก�รเรียนรู้

ปีก�รศึกษ� ๑๓. ระดับคว�มสำ�เร็จของแผน

พัฒน�บุคล�กร ก�รจัดก�ร

คว�มรู้ เพื่อพัฒน�บุคล�กร 

และก�รปฏิบัติต�ม 

จรรย�บรรณวิช�ชีพ

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

- -

๗.๓ ระบบส�รสนเทศเพื่อ

        ก�รบริห�รและ

        ก�รตัดสินใจ

ปีก�รศึกษ� ๑๒. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร

พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล

อุดมศึกษ�

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

- -

๗.๔ ระบบบริห�รคว�มเสี่ยง ปีก�รศึกษ� ๑๐.๒ ระดับคุณภ�พของก�ร

ถ่�ยทอดเป้�หม�ยของ 

สภ�มห�วิทย�ลัยสู่ก�รปฏิบัติ

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

- -

๘.๑ ระบบและกลไกก�รเงิน

และงบประม�ณ

ปีงบประม�ณ

ปีปฏิทิน

ปีก�รศึกษ�

- - - -

๙.๑ ระบบและกลไกก�ร

ประกันคุณภ�พก�ร

ศึกษ�ภ�ยใน

ปีก�รศึกษ� ๗.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร

ประกันคุณภ�พภ�ยใน

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กระบบ CHE 

QA Online

๑๕. ผลประเมินก�รประกันคุณภ�พภ�ยในรับรอง

โดยต้นสังกัด

ปีก�รศึกษ�

- - ๖.๒   ร้อยละของระดบัคว�มพงึพอใจ 

ต่อสถ�บันอุดมศึกษ�ของนิสิต

นักศึกษ�

ใช้ผลก�รประเมิน 

จ�กสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ

- -
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การประเมินคุณภาพภายใน	

(สกอ.)
ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

(สำานักงาน	ก.พ.ร.)

แนวทางการ

ประเมิน

การประเมินคุณภาพภายนอก

(สมศ.)

ปีที่ใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูล

- - ๘.   ร้อยละของอัตร�ก�รเบิกจ่�ยเงิน

      งบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน/

      ภ�พรวม/เงินโครงก�รภ�ยใต้

แผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง 

๒๕๕๕

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กกรมบัญชีกล�ง

- -

- - ๙.   ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัด

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กกรมบัญชีกล�ง

- -

- - ๑๐. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�

      คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร

      ภ�ครัฐ (PMQA)

ใช้ผลก�รประเมิน

จ�กสำ�นักง�น 

ก.พ.ร.

- -
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ภาคผนวก	ง

คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	ด้านการอาชีวศึกษา	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

 ดร.ชิงชัย ห�ญเจนลักษณ์  ประธ�นกรรมก�ร
 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมก�ร
 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ กรรมก�ร
 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ  กรรมก�ร
 ดร.อมรวิชช์ น�ครทรรพ  กรรมก�ร
 ดร.สิริพร บุญญ�นันต์  กรรมก�ร
 น�งกอบก�ญจน์ วัฒนวร�งกูร  กรรมก�ร
 น�ยสมหม�ย ป�ริจฉัตต์  กรรมก�ร
 น�ยอภิช�ติ จีระวุฒิ  กรรมก�ร
 น�ยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  กรรมก�ร
 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์) กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	 ประธ�นกรรมก�ร
 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์  กรรมก�ร
 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์  กรรมก�ร
 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์ กรรมก�ร
 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประส�ท สืบค้�  กรรมก�ร
 ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมก�ร
 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตย�รักษ์วิทย์ กรรมก�ร
 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พินิติ รตะน�นุกูล  กรรมก�ร
 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น  กรรมก�ร
 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์) กรรมก�รและเลข�นุก�ร
หม�ยเหตุ 
 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรัชญ� เวส�รัชช์ (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - มกร�คม ๒๕๕๔)
 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิย�นุวัฒน์ (กรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - พฤษภ�คม ๒๕๕๔)
 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวิมล ว่องว�ณิช (กรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - ตุล�คม ๒๕๕๔)
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ  ประธ�นกรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  กรรมก�ร

 น�ยเขมทัต สุคนธสิงห์  กรรมก�ร

 ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี  กรรมก�ร

 ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  กรรมก�ร

 น�ยพรชัย มงคลวนิช  กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ  กรรมก�ร

 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม  กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์  กรรมก�ร

 ดร.อุทัย ดุลยเกษม  กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ  ประธ�นกรรมก�ร

 ดร.ดิเรก พรสีม�  กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทร์จิร� วงษ์ขมทอง  กรรมก�ร

 น�ยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศ�นติ์  กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร  กรรมก�ร

 หม่อมหลวงปริยด� ดิศกุล  กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�  กรรมก�ร

 ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์  กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

หม�ยเหตุ 

 น�ยสมนึก พิมลเสถียร (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๓ - มีน�คม ๒๕๕๔)

 รองศ�สตร�จ�รย์ฉันทน� ไชยชิต (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๔ - กันย�ยน ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก	จ

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ต�มทีส่ำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� (องค์ก�รมห�ชน) ได้ดำ�เนนิก�รพฒัน�ระบบ

ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพือ่ให้ผูป้ระเมนิคณุภ�พภ�ยนอกได้ใช้เป็นคูม่อืในก�ร

ประเมินสถ�นศึกษ�และส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รในก�รจัดทำ�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม เป็นไปต�มระเบียบและ 

หลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม  

โดยมีร�ยชื่อคณะกรรมก�รดังนี้

 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์  ประธ�นกรรมก�ร

 ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมก�ร

 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม  กรรมก�ร

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์  กรรมก�ร

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ  กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�  กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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ภาคผนวก	ฉ

คณะกรรมการพัฒนาคู่มือผู้ประเมินสำาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)

 ต�มทีส่ำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� (องค์ก�รมห�ชน) มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�

เกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พ

ของสถ�นศกึษ� โดยคำ�นงึถงึจดุมุง่หม�ย หลกัก�ร และแนวก�รจดัก�รศกึษ�ในแต่ละระดบัต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติประกอบกับก�รดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  

ต้องมีก�รพัฒน�คู่มือเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�น ทั้งคู่มือสำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

และคู่มือสำ�หรับผู้ประเมินภ�ยนอกเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มเป็นไปในทิศท�ง

เดียวกันและมีประสิทธิภ�พ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   ที่ปรึกษ� 

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  ประธ�นกรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงค์สิน   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์รัชต์วรรณ ก�ญจนปัญญ�คม  กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นวลจิร� ภัทรรังรอง   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์จันทนี เพชร�นนท์   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร   กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.กฤติม� เหมวิภ�ต     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�งพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�งทิพย์ นิลนพคุณ     กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�ยเอกพงษ์ เล�หะเทียนสินธุ์    กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม     ประธ�นกรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์   กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ   กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี     กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�นด� พูนล�ภทวี   กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ปร�นี พรรณวิเชียร   กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์แก้วต� ข�วเหลือง   กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ดร.คมศร วงษ์รักษ�     กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ     ประธ�นกรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�    กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์     กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร   กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุช�ด� บวรกิตติวงศ์   กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.สมช�ย สังข์สี      กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 น�งวนิด� จันทร์วงศ์     กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 น�งสุภ�วดี จันทะดี     กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร     กรรมก�ร

 น�ยพรรษ� สุขสมจิตร์     กรรมก�ร

 น�ยน�วิน วิย�ภรณ์     กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หัวหน้�กลุ่มง�นประเมิน สมศ.    ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 เจ้�หน้�ที่กลุ่มง�นประเมิน สมศ.    ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรัชญ� เวส�รัชช์   ประธ�นกรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์   กรรมก�ร

 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์     กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์  กรรมก�ร

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประส�ท สืบค้�    กรรมก�ร

 ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์     กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตย�รักษ์วิทย์  กรรมก�ร

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พินิติ รตะน�นุกูล   กรรมก�ร
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 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวิมล ว่องว�ณิช    กรรมก�ร

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น    กรรมก�ร

  ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์) กรรมก�รและเลข�นุก�ร

  

คณะกรรมการพัฒนาคู่มือผู ้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม		

(พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๘)

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   ที่ปรึกษ� 

  ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  ประธ�นกรรมก�ร

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น    กรรมก�ร

  ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์    กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล   กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงค์สิน   กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์รัชต์วรรณ ก�ญจนปัญญ�คม  กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นวลจิร� ภัทรรังรอง   กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์จันทนี เพชร�นนท์    กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร   กรรมก�ร

  ดร.กฤติม� เหมวิภ�ต    กรรมก�ร

  อ�จ�รย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์    กรรมก�ร

  น�งทิพย์ นิลนพคุณ    กรรมก�ร

  ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร    กรรมก�ร

  อ�จ�รย์พรรษ� สุขสมจิตร์    กรรมก�ร

  น�ยเอกพงษ์ เล�หะเทียนสินธุ์    กรรมก�ร

  น�ยน�วิน วิย�ภรณ์    กรรมก�รและเลข�นุก�ร



57

ภาคผนวก	ช

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษ�  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

คณะทำ�ง�น  รองผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (น�ยน�วิน วิย�ภรณ์)  

   น�งส�วนภ�ภร ส่งแสง 

   น�งส�วสุชญ� สังข์จรูญ

หม�ยเหตุ 

   ดร.เพชร� พิพัฒน์สันติกุล (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – ตุล�คม ๒๕๕๓)

   ดร.ศุนิส� ทดล� (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๓ – มีน�คม ๒๕๕๔)

   น�ยจอมทัพ ขวัญร�ช (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๓ – มีน�คม ๒๕๕๔)

   น�งส�วกรวิก� ชูพลสัตว์ (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – มีน�คม ๒๕๕๔) 

   น�งส�วสุฑ�ทิพย์ ถิ่นวัฒน�กูล (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – พฤษภ�คม ๒๕๕๔)

   น�ยวุฒิชัย วัยวุฒิ (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – มีน�คม ๒๕๕๔)

   น�งจิร�ภรณ์ โกธรรม (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๔)

   น�งส�วปรีย�ภรณ์ โพธิบัณฑิตย์ (ตั้งแต่ตุล�คม ๒๕๕๒ – กันย�ยน ๒๕๕๓)

   น�งส�วนภวรรณ ศรีเกตุ (ตั้งแต่มีน�คม – ตุล�คม ๒๕๕๔)

   น�งรชย� อมรกิจสุนทร (ตั้งแต่มีน�คม – กันย�ยน ๒๕๕๔)

จัดทำ�ต้นฉบับ  กลุ่มง�นประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�

ประส�นก�รจัดพิมพ์ กลุ่มง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประเมินภายนอกสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์	สมศ.	www.onesqa.or.th
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