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ค าน า  

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดบัอุดมศกึษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011:2018 เพื่อประโยชน์ด้านการ
ปฏิบัติงานตามการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ระดับอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

คู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการประเมินคุณภาพภายนอก จัดท าขึ้นเพื่อปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ระดับอุดมศึกษา อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011:2018 โดยมี
การแสดงผังกระบวนการ รายละเอียดงาน กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา เป็นส าคัญ 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจาก คู่มือการปฏิบัติงานระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอก ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ระดับอุดมศึกษาโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานของภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  

                      มีนาคม ๒๕๖๒ 
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บริบทของภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 
 วิสัยทัศน์ 
ภารกิจงานประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) เป็นภารกิจงานท่ีเช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับอุดมศึกษา ด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 พันธกิจ 

 ภารกิจงานประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) มีหน้าท่ีในการจัดประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
และมีความรับผิดชอบตามพันธกิจ ดังน้ี 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๑.  การจัดทํากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

    ๑.๑ ออกแบบกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. รับรอง 

  ๑.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก และนํามาปรับปรุงพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ 

 ๒.  การพัฒนาคุณภาพผู้ประเมินภายนอก (ดําเนินการร่วมกับสํานักส่งเสริมและพัฒนา) 
    ๒.๑ ออกแบบกรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ให้ความเห็นชอบ 

   ๒.๒ การจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน (ดําเนินการร่วมกับภารกิจ
พัฒนาและส่งเสริม) 

 ๓.  การจัดประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา  
   การจัดการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการดําเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุในข้อ ๓ และข้อ ๔  และเป็นไปตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสํานักงานกําหนด 

     ๔. การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

๔ .๑  วิ เ ค ร า ะ ห์  ประมวลผล  และ เ สนอผลกา รประ เ มิ น  เ พ่ื อ พิ จ า รณา รั บ รอ งก า รประ เ มิ น 
ต่อคณะกรรมการ กพอ. และเสนอเพ่ือพิจารณารับรองต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ.  

๔.๒ จัดทํารายงานสังเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

 ๕. อ่ืน  ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕ .๑ สนับสนุนงานวิ เทศสัมพันธ์ อาทิ การเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนต่างประเทศในการศึกษา 
ดูงานที่ สมศ. หรือการประสานการเย่ียมชมสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และการจัดทําเอกสารความรู้ฉบับภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น 

  ๕.๒ สนับสนุนงานภารกิจพัฒนาและส่งเสริม ในการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
การทําประชาพิจารณ์ และการจัดทําคู่มือการประเมินภายนอกรอบส่ี ระดับอุดมศึกษา สถาบันเฉพาะทาง 

 ๕.๓ สนับสนุนงานท่ีสํานักอื่นขอความร่วมมือและผู้บริหารมอบหมาย 
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 โครงสร้างภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อํานวยการ  
(ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) 

 หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  

(ดร.สุชญา สังข์จรูญ) 

 รักษาการผู้อํานวยการ 
(นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)  

 

หัวหน้าสํานักประเมินและรับรอง 
(ดร.นภาภร ส่งแสง) 

นกัวชิาการ 

นางสาวศภุรางค์  
นกัวชิาการ

นางสาวอญัมณี วฒันรัตน์ 
นกัวชิาการ

นางสาวศรัญญา รณศิริ 
นกัวชิาการ 
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การปฏิบัติงานตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 

1.
ประกาศรายช่ือสถานศ ึกษา

ที่จะได้รับการประเมิน 
(30 ว ัน)

2.
จัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่ สมศ .

กําหนด ผ่านระบบ AQA
(30 วัน)

3.
เสนอผ ู้อํานวยการ สมศ.  พิจารณาเห็นชอบ

รายช ื่อคณะ ผู้ประ เมินและรายช ื่อสถานศึกษา
(7 วัน)

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

4.
ประกาศรายช่ือสถานศ ึกษาและ

คณะผู้ประเมินภายนอก (ไม่ระบุวันเข้าประเมิน) 
(3 วัน)

5.
ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR ร่วมกับผลการ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเบื้องต้นของสถานศึกษา 
พร้อมท้ังขอหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(15-30 วัน)

6.
คณะผู้ประเมินดําเนินการประเมินสถานศึกษาตาม

กระบวนการท่ี สมศ. กําหนด 
(1-3 วัน)

7.
ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ

คุณภาพรายงาน (E-Report) และนําส่งพร้อม
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (E-Document)

เข้าระบบ AQA  (15 วัน) 

8.
สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมิน และประเมินผู้ประเมิน

ผ่านระบบ AQA 
(15 วัน)

ลงพื้นที่ตรวจเย่ียม (Site visit)

ไม่ล
งพื้น

ที่ต
รวจ

เยี่ย
ม (

No
n v

isit
)

ยอมร ับ
โดยไม่มีข้อแ ก้ไข

9.
เสนอคณะทํางานอุทธรณ์

ผลการประเมิน 
(30 วัน)

ไม่ยอมรับ

10.
สมศ.แจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์

ผลการประเมิน
 (7 วัน)

11.
เสนอผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน และระยะเวลา

ในการพัฒนา ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพ่ือรับรองผลการประเมิน 

พร้อมท้ังจ ัดท ําบ ันทึกเผยแพร่ผลการประเมินให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อ 

(30 วัน)

12.
เผยแพร่รายงานผลการประเม ินในระบบ 

AQA / เว็บไซต์ สมศ. (ภทส.)
(7 วัน)

13.
จัดส่งหนังส ือรับรองให้แก่สถานศึกษา และ
จัดส่งผลการประเม ินให้ต้นสังกัด (ภอก.) 

(7 วัน)

16.
สังเคราะห ์ผลการประเม ิน

เพ่ือจัดท ําข้อเสนอ เชิงนโยบายเสนอ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (สนย.)  

(ทุก  6 เดือน)

14.
ระบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหลังการประเมิน 
ร ่วมก ับหน ่วยงาน ต้นสัง กัด (Quali ty Development) 

(ระยะเวลาขึ้นอย ู่กับผลการประเมิน)

15.
ระบบตรวจสอบคุณภาพรายงาน  เพ่ือ นําไปพัฒนา

คุณภาพผู้ประเมิน 
(30 วัน หลังจากกรรมการบริหาร สมศ.ใ ห้การรับรอง

ผลการประเมิน)

END

สรุป
ระยะเวลาดําเนินงานรวมตั้งแต่ก่อนการประเมิน - หลังการประเมิน จํานวน 170 วัน
กรณีไม่มีข้อท ักท้วง ใช้ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เริ่มลงพื้นท่ี – ได้รับผลการประเมิน จํานวน 68-70 วัน (Flow 6-8,11-13)
กรณีมีข้อท ักท้วง  ใช้ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เริ่มลงพื้นท ี่ – ได้รับผลการประเมิน จํานวน 105-107 วัน (Flow 6-13)

3.
หลังประเมิน

(37 วัน)

1.
ก่อนประเมิน

(100 วัน)

2.
ระหว่างประเมิน

(33 วัน)

กรณีมีข้อท ักท้วง
(  37 วัน )

ยอมร ับ
โดยมีข้อแก้ไข
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การวางแผนการประเมิน 
วิธีการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.หัวหน้า สปร./ 
หัวหน้า ภปอ. 
/หัวหน้าภารกิจนโยบาย
และแผน/ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

รับนโยบายและข้อมูลที่จ าเป็น เพือ่พิจารณาวางแผน 
การประเมินประจ าปีงบประมาณ จาก หัวหน้าภารกจิ
นโยบายและแผน และภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 
 

- นโยบายเกีย่วกับการประเมิน
จาก ผู้อ านวยการ สมศ.  

- ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประเมิน
ภายนอก เป็นไปตามคณุสมบัตผิู้
ประเมินภายนอก ที่สมศ.ก าหนด 
และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการ สมศ. 

- ฐานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาท่ี
ครบรอบการประเมินของ สมศ. 

- จ านวนและรายชื่อสถานศึกษาท่ี
พร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดก่อน
ปีงบประมาณ 

- รายละเอียดงบประมาณทีไ่ด้รับ
การจัดสรรในการประเมิน 

    
2.หัวหน้า สปร. 
/หัวหน้า ภปอ. 

- ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแก้ไขแผนการประเมินประจ าปี
งบประมาณ โดยแบ่งจ านวนสถานศึกษา  

- ก าห น ด เจ้ า ห น้ าที่ ภ า ร กิ จ ป ร ะ เมิ น แ ล ะ รั บ รอ ง 
ที่รับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมิน
และรับรองที่รับผิดชอบทราบ 

- น าเสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. ตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

- ฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าท่ีภารกิจ
ประเมินและรับรอง 

- ภาระงานของเจ้าหนา้ที่ ภปอ. 

   
3.หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าท่ี ภปอ. 

พิจารณาแผนการประเมินท่ีได้รับมอบหมาย มาวางแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการตดิตามงานของตนเองใน 
แต่ละเดือน 

- กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  

- แผนการประเมิน 
- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน สมศ. 
- ฐานข้อมูลสถานศึกษาท่ีพร้อมรับ

การประเมิน 
- รายละเอียดงบประมาณทีไ่ด้รับ

การจัดสรรในการประเมิน 
- แบบฟอร์มแผนการปฏิบตัิงาน 
- แบบฟอร์มแผนการติดตามงาน 
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วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าท่ี ภปอ. 

ประเมินวางแผนจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิงานของ 
ผู้ประเมินภายนอกในแต่ละเดือน โดยจดัส่งให้กับ หัวหน้า
งานนิติการและส่งข้อมลูใหห้ัวหนา้ภารกิจประเมินและ
รับรองรับทราบ 

- บันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประเมินภายนอก 

  
5.หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าท่ี ภปอ. 

วางแผนการสื่อสารแผนการประเมิน โดยจดัส่งให้กับ 
หัวหน้าภารกจิส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 

- แผนการประเมิน 
- รายละเอียดกจิกรรมการส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบ
แนวทางฯ ตามปีงบประมาณ 

  
6.หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าท่ี ภปอ. 

- ติดตามการประเมินที่ได้วางแผนไว้ 
- ทุ กสิ้ น เดื อน จัดท าผลการประ เมิ น  เพื่ อส รุปผ ล 

การประเมินตามแผนการประเมินทุกเดือนและจัดส่งให้ 
หัวหน้า สปร. เพื่อรายงานผลการด าเนินการ 

- แผนการประเมิน 
- ผลการประเมิน 

 

รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
1. หวัหน้า สปร./หัวหน้า ภปอ. พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากหัวหน้าภารกิจนโยบายและแผน และภารกิจ

พัฒนาระบบประเมิน เพ่ือใช้วางแผนการประเมินประจ าปี งบประมาณ ภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนการประเมิน ได้แก่  

1.1 นโยบายเกี่ยวกับการประเมินจาก ผู้อ านวยการ สมศ.  
1.2 ระยะเวลาในการประเมิน   
1.3 ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประเมินภายนอก เป็นไปตามคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ.ก าหนด 

และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ สมศ.โดยคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติตามบริบทของ
สถานศึกษาท่ีพร้อมรับการประเมิน 

1.4 ฐานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาท่ีครบรอบการประเมินของ สมศ. 
1.5 จ านวนและรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน

ปีงบประมาณ โดยด าเนินการจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด ภายในเดือนมิถุนายน เพ่ือขอรายชื่อสถานศึกษา
ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

2. หัวหน้า สปร./หัวหน้า ภปอ. ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแก้ไขแผนการประเมินประจ าปี
งบประมาณ โดยแบ่งจ านวนและประเภทของสถานศึกษาที่จะประเมินในแต่ละเดือน ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม  จากนั้นก าหนดเจ้าหน้าที่ ภปอ. ที่รับผิดชอบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ภปอ. ที่รับผิดชอบทราบ 
น าเสนอแผนการประเมินต่อหัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง  รองผู้อ านวยการ สมศ. และ ผู้อ านวยการ สมศ. 
(ตามล าดับ) เพ่ืออนุมัติแผนการประเมิน 

3. หัวหน้า ภปอ./ เจ้าหน้าที่ ภปอ. น าแผนการประเมินที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้า สปร. มาวางแผน
การปฏิบัติงานของตนเอง โดยพิจารณาข้อมูลเรื่องระยะเวลาการประเมิน  จ านวนสถานศึกษาที่พร้อมรับการ
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ประเมิน จ านวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพ่ือใช้วางแผนการประเมินในแต่ละเดือนของ
ตนเอง ในปีงบประมาณ  

ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการ
ประเมินจากสถานศึกษา หรือเกิดจากผู้ประเมินภายนอก การขอเปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินตามความต้องการ
สถานศึกษา เมื่อมีการปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรองจะด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความทันสมัยอยู่เสมอ  
และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้แก่หัวหน้าภปอ. ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  

4. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. วางแผนการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ภายนอกในแต่ละเดือน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผน ได้แก่ รายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรอง
จาก สมศ. ระยะเวลาในการประเมิน รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน รายละเอียดงบประมาณที่ จะ
จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกแต่ละคน จัดส่งให้แก่ หัวหน้างานนิติการเพ่ือน าไป
จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก และส่งข้อมูลให้ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง
รับทราบ 

5. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. วางแผนการสื่อสารแผนการประเมิน โดยข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ
วางแผน ได้แก่ ระยะเวลาในการประเมิน รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน โดยจัดส่งแผนการสื่อสาร
แผนการประเมินให้แก่ หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์เพ่ือจัดท ารายละเอียดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ให้แก่สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน ตาม
ปีงบประมาณ และส่งข้อมูลให้ หัวหน้า ภปอ. รับทราบ 

6. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ติดตามการประเมินที่ได้วางแผนไว้ทุกสิ้นเดือน โดยให้จัดท าผลการ
ประเมิน เพ่ือสรุปผลการประเมินตามแผนการประเมินประจ าเดือนและจัดส่งให้หัวหน้า สปร. เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

หมายเหตุ : การจดัท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสาย
บังคับบัญชา 
 

ความเสี่ยง 
 การด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
  

มาตรการ  
เพ่ิมการทบทวนประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม

แผน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในเดือนต่อไป ในสรุปผลการประเมินตามแผนการประเมินทุก
เดือน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
 

 การวางแผนการประเมิน 
- รับข้อมูลที่จ าเป็นที่ใช้ในการประเมิน เพื่อพิจารณาวางแผนการ

ประเมินตามปีงบประมาณได้แก่ 
 นโยบายเกี่ยวกับการประเมินจาก ผู้อ านวยการ สมศ.  
 ฐานข้อมูลรายช่ือผู้ประเมินภายนอก เป็นไปตามคุณสมบัติผู้

ประเมินภายนอกที่สมศ.ก าหนด และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการ สมศ. 

 ฐานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา 
 จ านวนและรายช่ือสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินจาก

หน่วยงานต้นสังกัดก่อนปีงบประมาณ  
 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการประเมิน 

- ติดตามแผนการประเมิน 
- สรุปผลการประเมินตามแผนการประเมินทุกเดือน 

โดยอ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-PLAN-01 
(หน้า 10) 

-  วิธีปฏิบัติงานเรื่องการวาง
แผนการประเมิน (WI-PLAN-
01) 

  

    
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
 

1. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน 
- ยืนยันรายช่ือสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินพร้อมทั้งประสานขอ 

SAR ของสถานศึกษา  
- รวบรวมประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด  
- น าเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. 

เพื่อทราบ และเสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. ลงนาม (ตามล าดับ) 
- เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ สมศ. 

โดยอ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-01 
(หน้า 13) 

-  วิธีปฏิบัติงานเรื่องการประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาท่ีจะไดร้ับ
การประเมิน (WI-AS-01) 

    
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
 

2. การจัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนด 
- พิจารณาคุณสมบัติ ความเช่ียวชาญของคณะผู้ประเมินภายนอก  

และผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ประเมินกับสถานศึกษา  
- พิจารณาเง่ือนไขของสถานศึกษาที่รับการประเมิน เช่น ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน ประเภทสถานศึกษา  ช่วงเวลาที่พร้อมรับ
การประเมิน  

- ด าเนินการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกโดยมีองค์ประกอบของคณะ
ผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินและขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (SD-AS-02) 

โดยอ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-02 
(หน้า 16) 

-  วิธีปฏิบัติงานเรื่องการจัดคณะผู้
ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่  
สมศ.ก าหนด (WI-AS-02) 

- หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมิน
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ 
(SD-AS-02) 

 

  
หัวหน้า สปร. 
หัวหน้า ภปอ. 

3. การเสนอผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อ 
คณะผู้ประเมินและรายชื่อสถานศึกษา 

-  วิธีปฏิบัติงานเรื่อง 
เสนอผู้อ านวยการ สมศ. 
พิจารณาเห็นชอบรายช่ือคณะผู้
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
/ ผู้อ านวยการ สมศ. 

    จัดท าสรุปรายช่ือคณะผู้ประเมินและสถานศึกษาที่จะได้รับ 
การประเมิน แล้วจัดท าบันทึกเสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณา
เห็นชอบ 
โดยอ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-03 
(หน้า 19) 

ประเมินและรายชื่อสถานศึกษา  
(WI-AS-03) 

    
หัวหน้า สปร. 
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
/ หัวหน้า ภทส. 
/หัวหน้า ภสส. 
/หัวหน้า ภพป.  

4. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาและคณะผู้ประเมินภายนอก  
- สมศ. จัดท าประกาศรายช่ือสถานศึกษาและคณะผู้ประเมิน เพื่อ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สมศ.  
- เจ้าหน้าท่ี ภปอ. จัดท าหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการประเมินและ

กิจกรรมอื่นท่ีเกีย่วข้องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกทั้งภายใน สมศ.และหน่วยงานภายนอก  

- หัวหน้า ภปอ. ท าบันทึกถึงภารกิจ ภสส. ให้ด าเนินการจัดประชุม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาท่ีมีรายชื่อที่จะเข้ารับการ
ประเมิน  

- หัวหน้า ภปอ. ท าบันทึกถึงภารกิจ ภพป. ให้ด าเนินการจัดประชุม/
อบรม เพิ่มศักยภาพ/สมรรถนะผูป้ระเมินภายนอกท่ีมรีายชื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินภายนอก 

โดยอ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-04 
(หน้า 20) 

-  วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาและ
คณะผู้ประเมินภายนอก 

   (WI-AS-04) 
- จดหมายแจ้งผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การประเมิน 
 

    
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
/หัวหน้างานนิติการ 
/หัวหน้างานการเงิน 
/คณะผู้ประเมิน 
 

5. ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR ร่วมกับผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เบื้องต้นของสถานศึกษาพร้อมทั้งขอหลักฐานเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
- คณะผู้ประเมินร่วมประชุม วิเคราะห์ SAR /CDS/ประเด็นจาก

หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสรุปรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
(Non/Partial/Full Visit) แล้วให้จัดส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น (Pre-Analysis) พร้อมก าหนดการตรวจเยี่ยมมายัง  
สมศ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่  สมศ.แจ้งและส่งข้อมูลให้
ด าเนินการประเมินสถานศึกษา 

- เจ้าหน้าที่ ภปอ.  ติดตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-
Analysis) และรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ กพอ.  เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วแจ้งผล
การพิจารณากับประธานคณะผู้ประเมิน  

- กรณีลงพื้นทีต่รวจเยี่ยม (Site Visit) คณะผู้ประเมินตดิตอ่นัดหมาย
สถานศึกษาเพื่อลงพื้นทีต่รวจเยี่ยม ตามก าหนดการตรวจเยี่ยม 

- คณะผู้ประเมินทบทวนเอกสารและเตรียมการประเมิน 
- เจ้าหน้าที่ ภปอ.  จัดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ

ประเมินครั้งท่ี 1  
- หัวหน้า ภปอ. ท าบันทึกถึงงานนิติการเพื่อท าบันทึกข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินภายนอก  
อ้างอิงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-05 (หน้า 22) 

-  วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR 
ร่วมกับผลการวเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเบื้องต้นของ
สถานศึกษาพร้อมท้ังขอ
หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

   (WI-AS-05) 
- วิธีปฏิบัติเรื่อง การเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ประเมิน และ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 4 รายการ 

- บันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิงาน
ของคณะผู้ประเมินภายนอก 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้ประเมิน 6.คณะผู้ประเมินด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามกระบวนการที่ 

สมศ. ก าหนด  
ไม่ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม (Non Visit) 
- คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดท า 

(ร่าง) รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยด าเนินการตาม 
WI-AS-07 ต่อไป 

อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-07 
  
ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม (Visit) 
- ประชุมเปิดเพื่อเริ่มด าเนินการประเมิน ประชุมช้ีแจงกับคณะ

ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา โดยอ้างอิงแนวทางการ
ประชุมเปิดและปิดการประเมิน (SD-AS-04) 

- ด าเนินการประเมินโดยใช้หลักการจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
ภายนอก (SD-AS-01) หลักการประเมินแบบ Holistic Approach 
ซึ่งยึดตามก าหนดการตรวจเยี่ยม โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ  
สังเกต วิเคราะห์เอกสาร มุ่งเน้นให้ไม่เป็นภาระแก่สถานศึกษา 
ทั้งนี้ผู้ประเมินต้องปฏิบัติตามคู่มือผู้ประเมินในด้านกระบวนการ
ประเมินและจรรยาบรรณในการประเมินอย่างเคร่งครัด โดยอ้างอิง
ถึงคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับผู้ประเมิน  

- รวบรวมผลการประเมินและทวนสอบข้อมูลสถานศึกษาเทียบกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อสรุปผลการ
ประเมิน เบื้องต้น พร้อมข้อ เสนอแนะในการพัฒนาให้กับ
สถานศึกษา 

- ด าเนินการประชุมปิดการประเมิน ประธานคณะผู้ประเมินน าเสนอ
ผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ช้ีแจงหรือน าเสนอหลักฐานเพิ่มเติม  
* ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อสังเกตจากการสรุปผลการประเมินของ
คณะผู้ประเมิน รวมถึงช้ีแจงให้สถานศึกษาสามารถเข้าใจและ
ยอมรับกับผลการประเมินเบื้องต้น โดยอ้างอิงแนวทางการประชุม
เปิดและปิดการประเมิน (SD-AS-04) 
* ประธานคณะผู้ประเมิน ควรช้ีแจงข้อมูลส าคัญให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบก่อนท่ีด าเนินการประชุมปิดการประเมิน 

อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-06 
(หน้า 25) 

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
คณะผู้ประเมินด าเนินการ
ประเมินสถานศึกษาตาม
กระบวนการที่ สมศ. ก าหนด 
(WI-AS-06) 

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่องคณะผู้
ประเมินสรปุผลการประเมิน 
ตรวจสอบคุณภาพรายงานและ
น าส่งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(WI-AS-07) 

- หลักการจรรยาบรรณของผู้
ประเมินภายนอก (SD-AS-01) 

- แนวทางการประชุมเปดิและปิด
การประเมิน (SD-AS-04) 

 

    
คณะผู้ประเมิน/ 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
 

7.ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพรายงานและ
น าส่งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- คณะผู้ประเมินจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และส่งให้สถานศึกษาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข (กรณี
มีข้อแก้ไข) จนกระทั่งยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 

- เจ้าหน้าที่ ภปอ. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
รวมทั้งข้อมูลประกอบ และเลือกพิจารณารายงานผลการประเมิน

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่องผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ
คุณภาพรายงานและน าส่ ง
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (WI-
AS-07) 

- แบบตรวจสอบคุณภาพและ
ยอมรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์  กรณีที่พบว่าจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงให้แจ้งประธานคณะประเมินให้แก้ไข แล้วตรวจสอบซ้ า 
จนกระทั่งมั่นใจว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกถูกต้อง 
ให้บันทึกข้อผิดพลาดที่พบลงใน แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ 

- เจ้าหน้าที่ ภปอ. รวบรวมปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ ส่งข้อมูล
ให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมน าไปวิ เคราะห์ ประเมิน แล้ว
ด าเนินการตามระบบตรวจสอบคุณภาพรายงานเพื่อน าไปพัฒนา
คุณภาพผู้ประเมิน  

อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-07 
(หน้า 28) 

- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ  

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกฉบับสมบูรณ์ 

- แบบบันทึกภาคสนาม 
- ผลการพิจารณายอมรับ (ร่าง) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสถานศึกษา 

- เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)  
- หนังสือน าส่งรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกฉบับ
สมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารและ
ข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

   
ผู้บริหารสถานศึกษา 8. สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน และ

ประเมินผู้ประเมิน 
- ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน แล้วสรุปผลการ

ตรวจสอบลงในแบบตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก แล้วส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา(ร่าง) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกส่งให้ประธานคณะ 
ผู้ประเมิน 

- ด าเ นินการประเมินผู้ประเมินภายนอกตามแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอก 

อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-08 
(หน้า 33) 

- วิธีปฏิบัติงานเรื่องสถานศึกษา
ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมิน และประเมินผู้ประเมิน 
(WI-AS-08) 

- แบบตรวจสอบคุณภาพและ
ยอมรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(ร่าง)รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้
ประเมินภายนอก 

    
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ./ 
คณะผู้ประเมิน/ 
ตัวแทนสถานศึกษา  

9.เสนอคณะท างานอุทธรณ์ผลการประเมิน (ถ้ามี)  
- แจ้งข้ออุทธรณ์ผลการประเมินให้ประธานคณะผู้ประเมินเพื่อ

พิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน และจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน พร้อมเหตุผลและหลักฐานที่
สนับสนุนการพิจารณา ให้ส่งมายัง สมศ. 

- ประชุมพิจารณาประเด็นข้ออุทธรณ์ และสรุปผลการพิจารณา 
* กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินถูกต้อง ให้ช้ีแจงถึงเหตุผลใน

การยืนยันผลการประเมินให้สถานศึกษาเข้าใจ 
* กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินผิดผลาด ให้แจ้งประธานคณะผู้

ประเมินให้ปรับปรุงแก้ไขผลการประเมิน พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่
แก้ไขแล้วให้มายัง สมศ. โดยเจ้าหน้าที่ ภปอ. แก้ไขในฐานข้อมูล
การประเมินให้เป็นปัจจุบัน    

- วิธีปฏิบัติงานเรื่องเสนอ
คณะท างานอุทธรณ์ผลการ
ประเมิน (WI-AS-09) 

- หนังสือแจ้งการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

- ส าเนาเอกสารหลักฐาน
ประกอบการอุทธรณ์ผลการ
ประเมิน 

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน 

- รายงานผลการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 



 
 

8 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-09 
(หน้า 35) 

  
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ./
ผู้อ านวยการ สมศ.  

10.สมศ.แจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน (ถ้ามี)  
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ผล

การประเมิน เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ.  ลงนาม  
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. แจ้งผลการพิจารณาข้ออุทรณ์ผลการประเมินให้

สถานศึกษาทราบ แล้วลงทะเบียนเพื่อปิดข้ออุทธรณ์ 

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน 

- ทะเบียนข้ออุทธรณ์ผลการ
ประเมิน 

    
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ. 

11.เสนอผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน และระยะเวลา ในการ
พัฒนา ต่อคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. เพ่ือ
รับรองผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดท าบันทึกเผยแพร่ผลการ
ประเมินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ 
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. วิเคราะห์ผลการประเมินสถานศึกษาโดยแสดง

ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ผลการประเมินสถานศึกษา ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      

- เจ้าหน้าที่ ภปอ. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน/
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เสนอต่อคณะกรรมการ 
กพอ. เพื่อเห็นชอบ และ คณะกรรมการ สมศ. เพื่อรับรองผลการ
ประเมิน 

- เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ประเมินครั้งท่ี 2  

อ้างอิงตามรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน WI-AS-11 
(หน้า 38) 

- วิธีปฏิบัติงานเรื่องเสนอผลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน และ
ระยะเวลา ในการพัฒนา ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและ
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อ
รับรองผลการประเมินพร้อมทั้ง
จัดท าบันทึกเผยแพร่ผลการ
ประเมินใหฝ้่ายทีเ่กี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อ(WI-AS-11) 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
- รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ พัฒนาระบบ 
และคณะกรรมการ สมศ.  

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ประเมิน และ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 6 รายการ 
 

    
หัวหน้า สปร. 
หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าท่ี ภปอ.  
/ หัวหน้า ภทส. 

12.เผยแพร่รายงานผลการประเมิน 
- เจ้าหน้าที่  ภปอ. จัดท าบันทึกข้อความให้กับหัวหน้าภารกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ด าเนินการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  
ซึ่งประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหารที่เผยแพร่บนเว็บไซต ์และเผยแพร่
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระบบฐานข้อมูล สมศ.  

- หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการ
เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PM-IT-01)  

- ระเบียบปฏิบัตเิรื่องการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ (PM-IT-01) 

- บันทึกข้อความเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- บทสรุปผูบ้ริหาร 

  
เจ้าหน้าท่ี ภปอ. /หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป 

13.จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่สถานศึกษา และจัดส่งผลการประเมิน
ให้ต้นสังกัด 
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท าบันทึกข้อความถึงหัวหน้างานบริหารทั่วไป

เพื่อแจ้งให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินให้แก่
สถานศึกษา และจัดส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด ตาม

- ระเบียบปฏิบัตเิรื่องการ
ให้บริการส าเนารายงานและ
หนังสือรับรอง (PM-AM-01) 

- บันทึกข้อความเผยแพร่ผลการ 
- ประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบปฏิบัติเรื่องการให้บริการส าเนารายงานและหนังสือรับรอง 
(PM-AM-01)    

- หนังสือแจ้งผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกให้แก่
สถานศึกษา 

    
เจ้าหน้าท่ี ภปอ. / 
หัวหน้า ภจว. 

14.ระบบการก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหลังการ
ประเมิน (Quality Development) 
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. สรุปผลการประเมินคุณภาพนอกส่งให้หน่วยงาน

ต้นสังกัด เพื่อน าไปก ากับติดตามและพัฒนาตามนโยบาย  
- หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สังเคราะห์ผลจากรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยแบ่งตามระดับคุณภาพผลการ
ประเมินของสถานศึกษา ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดีมาก น าผลการสังเคราะห์
เพื่อน ามามาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการน าไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 กลุ่มที่  2 ระดับคุณภาพดี พอใช้ ปรับปรุง น าผลการ
สังเคราะห์ มาจัดท าแผนการด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด  

- สรุปผลการประเมินคณุภาพ
นอก 

   
เจ้าหน้าท่ี ภปอ. /ส านัก
พัฒนาและส่งเสรมิ 

15.ระบบตรวจสอบคุณภาพรายงานเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ 
ผู้ประเมิน  
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. ส่งข้อมูลปัญหาของผู้ประเมินให้ภารกิจ ภพป. 

ได้แก่ 
 คุณภาพรายงาน ที่พบโดยสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ภปอ. 

ทั้งความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และความล่าช้า 
 คุณภาพของการประเมิน ที่พบจากปัญหาข้ออุทธรณ์ (ถ้ามี) 

ที่มีมติว่าเป็นความผิดผลาดจากผู้ประเมินภายนอก 
 พฤติกรรมผู้ประเมินภายนอกที่ ขัดต่อจรรยาบรรณ  

ซึ่ง สมศ. ได้รับแจ้ง  
แล้วน าปัญหาข้างต้นไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และไปประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
- รวบรวมข้อมูลผลงานของผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับค าช่ืนชมจาก

สถานศึกษาผ่ านทางระบบ QC 100 แล้วน า ไปจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้ประเมิน 

- แบบตรวจสอบคุณภาพและ
ยอมรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ  

 

   
เจ้าหน้าท่ี ส านักประเมิน
และรับรอง/หัวหน้า 
ภจว./หัวหนา้ ภนย.  

16.สังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้หัวหน้าภารกิจวิจัยและ

จัดการความรู้ เพื่อด าเนินการสังเคราะห์ผลการประเมิน  
- หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ส่งข้อมูลให้แก่หัวหน้า

ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลจากการสังเคราะห์ผลการ
ประเมิน เพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- ผลการสังเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
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1. การประกาศรายช่ือสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน 
 
วิธีการปฏิบัติงาน และผูร้ับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยืนยัน
รายช่ือสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และขอรับรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) พร้อมทั้งประเด็นจากหน่วยงานต้น
สังกัดโดยครอบคลุมถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถานศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอก 

-  หนังสือยืนยันรายชื่อสถานศึกษา
ทีพ่ร้อมรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอก และขอรับรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) พร้อมท้ังประเด็นจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

  
2. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
   1) จ านวนสถานศึกษาท่ีพร้อมรับการประเมิน 
   2) จัดกลุ่มประเด็นการประเมิน ตามด้าน/
องค์ประกอบของกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพ
ภายนอก  

-  หนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่
พร้อมรับการประเมิน 

-  รายงานการประเมินตนเองฯ 
-  ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  
3. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 
 

ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชือ่สถานศึกษาที่พร้อม
รับการประเมิน พร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ใหก้ับหัวหน้าภารกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

-  หนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่
พร้อมรับการประเมิน  

-  รายงานการประเมินตนเองฯ  
-  ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  
4. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- ตรวจสอบข้อมลูสถานศึกษากับฐานข้อมลูสถานศึกษา สมศ.  
- ปรับปรุงข้อมูลสถานะของสถานศึกษา 
- ระบุสถานะการจัดส่งรายงานประเมินตนเองฯ 
- น าประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัดลงฐานข้อมูล
สถานศึกษา สมศ. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและผู้ประเมินภายนอก 

-  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล สมศ. 
-  หนังสือแจ้งผลรายชื่อสถานศึกษา

ที่พร้อมรับการประเมิน  
-  รายงานการประเมินตนเองฯ  
-  ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  
5. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 
 

ด าเนินการจัดท าวาระการประชุม เรื่อง เสนอรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีพร้อมรับการประเมนิ และรวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. และ
เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบ (ตามล าดับ) 

-  วาระการประชุม 
-  เอกสารประกอบการประชุม 
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วิธีการปฏิบัติงาน และผูร้ับผิดชอบ (ต่อ)  
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่
ภารกจิประเมนิและรับรอง 

ด าเนินการจัดท า ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะได้รับการประเมิน ในปีงบประมาณ .... 
เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. ลงนาม  

-  ประกาศ สมศ. เรื่องรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะได้รับการ
ประเมิน 

-  มติการประชุมคณะกรรมการ สมศ. 
เรื่อง รับทราบรายชื่อสถานศึกษา
ที่พร้อมรับการประเมิน  

  
7. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ด าเนินการจัดส่ง ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษา
ที่จะได้รับการประเมิน ในปีงบประมาณ ....  ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

-  ประกาศ สมศ. เรื่องรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะได้รับการ
ประเมิน 

-  มติการประชุมคณะกรรมการ  
สมศ. เรื่อง รับทราบรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีพร้อมรับการ
ประเมิน 

 
 
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 1. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ.ด าเนินการจัดท าหนังสือ เรื่อง ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ....... ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดยรายละเอียดในหนังสือ ประกอบด้วย  

1.1 จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาท่ีครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก 5 ปี ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้
ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสถานศึกษาท่ีพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.2 การระบุสิ่งที่หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการส่งให้ สมศ. ได้แก่  
- หนังสือยืนยันจ านวนและรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตาม

ปีงบประมาณ....... โดยให้ส่งข้อมูลกลับมายัง สมศ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่หน่วยงานต้นสังกัด
ได้รับหนังสือ 

- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
- ประเด็นการประเมินโดยครอบคลุมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

สถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก  
- อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น รายงานประจ าปี 
โดยให้ส่งข้อมูลกลับมายัง สมศ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือ 

 2. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือจัดเตรียมเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ 

2.1 สรุปจ านวนสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามปีงบประมาณ....... 
2.2 จัดกลุ่มประเด็นการประเมิน ตามด้าน/องค์ประกอบ/ประเด็นการพิจารณา ของกรอบแนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และ/หรือตามนโยบาย และ/หรือตามความเหมาะสม  
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3. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน พร้อมทั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้กับ หัวหน้าภารกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4. หัวหน้า/เจ้าหน้าทีภ่ารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการ ดังนี้  
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินกับฐานข้อมูลสถานศึกษา สมศ.  
4.2 บันทึกและปรับปรุงข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง

ระบุปีงบประมาณที่จะรับการประเมินในฐานข้อมูลสถานศึกษา สมศ. 
4.3 ระบุสถานะการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และน าประเด็นจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดลงฐานข้อมูลสถานศึกษา สมศ. เพ่ือเป็นข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับ 
ผู้ประเมินภายนอก 

5. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท าวาระการประชุม เรื่อง เสนอรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการ
ประเมิน และรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ และเสนอต่อคณะกรรมการ 
สมศ. เพ่ือทราบ (ตามล าดับ) จากนั้นจัดท ารายงานการประชุม และแจ้งมติการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

6. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท า ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมิน ใน
ปีงบประมาณ ....  (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ.) เพ่ือเสนอให้ ผู้อ านวยการ สมศ. ลง
นามท้ายประกาศ แล้วด าเนินการส่งประกาศ สมศ. ให้กับ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เพ่ือออกเลขท่ีประกาศ 

7. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดส่ง ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมิน ใน
ปีงบประมาณ ....  ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่

7.1 หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกให้กับสถานศึกษา  

7.2 หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ สมศ. และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

 

หมายเหตุ : การจัดท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา  

 
ความเสี่ยง 

1. ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ประเมินไม่เข้าใจและไม่สามารถประเมินคุณภาพภายนอก
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

2. ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ครอบคลุมถึงความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา 
 
มาตรการ 
 1.จัดท าแนวทางในการจัดท าประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอให้ต้นสังกัดใช้อ้างอิง ให้มั่นใจว่า
ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัดมีความครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยส านักนโยบายและแผน 
 2.การอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประเมิน ให้เพ่ิมหัวข้อเรื่องความตระหนักของผู้ประเมินในการทวนสอบ
ข้อมูลครอบคลุมถึงความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา โดยส านักพัฒนาและ
ส่งเสริม 
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2. การจัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนด 
 
วิธีการปฏิบัติงาน และผูร้ับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ด าเนินการจัดท าและส่งแบบฟอรม์ส ารวจความพร้อมของ
ผู้ประเมินภายนอก เพื่อยืนยันวันที่และพื้นท่ีที่สะดวกใน
การประเมินสถานศึกษา 

-  แบบฟอร์มส ารวจความพร้อม
ของผู้ประเมินภายนอก 

  
2. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

พิจารณาคุณสมบัติ ความเช่ียวชาญของคณะผู้ประเมิน
ภายนอก  และผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ประเมินกับ
สถานศึกษา  
 

-  คุณสมบตัิและความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประเมินภายนอก 

-  แบบตอบรับการส ารวจความ
พร้อมของผู้ประเมินภายนอก 

  
3. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

พิจารณาเงื่อนไขของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน -  ฐานข้อมูลสถานศึกษา สมศ. 
 

  
4. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ด าเนินการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ ์
การจัดคณะผู้ประเมินและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที ่
ที่ สมศ. ก าหนด  

-  หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินฯ
(SD-AS-02) 

  
5. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงสถานศกึษาทีจ่ะได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายช่ือ
คณะผู้ประเมินภายนอก 

-  ประกาศ สมศ. เรื่องรายช่ือ
สถานศึกษาทีจ่ะได้รับการประเมิน 

-  คุณสมบตัิและความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประเมินภายนอก 

-  หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินฯ
(SD-AS-02) 

  
6. หัวหน้า ภปอ./
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ประสานงานติดต่อผู้ประเมินภายนอก เพื่อยืนยัน 
การประเมินสถานศึกษา 

-  ประกาศ สมศ. เรื่องรายช่ือ
สถานศึกษาทีจ่ะได้รับการประเมิน 

-  แผนการประเมิน 
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 1. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าและส่งแบบฟอร์มส ารวจความพร้อมของผู้ประเมิน
ภายนอกเพ่ือยืนยันวันที่และพ้ืนที่ที่สะดวกในการประเมินสถานศึกษา (แบบฟอร์มครอบคลุมการส ารวจการมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา) ทั้งนี้ควรด าเนินการส ารวจความพร้อมของผู้ประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อน
การจัดคณะผู้ประเมิน  
  2. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ประวัติอาชญากรรม 
ประวัติการท างาน ประวัติการรับงาน และผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ประเมินกับสถานศึกษา โดยค านึงถึง
พฤติกรรมส่วนบุคคลและความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญตามบริบทของสถานศึกษา (การ
บริหาร/การสอน/วัดและประเมิน/ระดับชั้นที่เปิดสอน/ระบบประกันภายในของสถานศึกษา ฯลฯ) ประสบการณ์
การท างาน การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก และประสบการณ์การประเมิน  

 3. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. พิจารณาเงื่อนไขของสถานศึกษาที่จะรับการประเมินกับการจัดคณะ 
ผู้ประเมิน ได้แก่ 

3.1 ผลการประเมินที่ผ่านมา  
3.2 ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน  
3.3 กลุ่มสถานศึกษา/ ประเภทสถานศึกษา  
3.4 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3.5 ที่ตั้งสถานศึกษา  
3.6 ช่วงเวลาที่สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน 

  4. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ์การจัดคณะ 
ผู้ประเมินและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ที่ สมศ. ก าหนด โดยพิจารณาก าหนดจ านวนสถานศึกษาที่ท าการประเมิน
ต่อระยะเวลา ดังนี้  

4.1 ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถประเมินได้ สัปดาห์ละ 1 แห่ง 
4.2 ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา สามารถประเมินได้ ภาคการศึกษาละ 2 แห่ง 
4.3 ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สามารถประเมินได้ ปีงบประมาณละ 3 แห่ง 

และพิจารณาร่วมกับวันที่ผู้ประเมินภายนอกสะดวกประเมิน ระยะเวลาการประเมิน และพ้ืนที่ที่ผู้ประเมิน
ภายนอกระบุว่าสะดวกจากแบบตอบรับการส ารวจความพร้อมฯ 
  5. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพ่ือให้สถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก 

กรณีสถานศึกษาไม่เห็นชอบรายชื่อคณะผู้ประเมินตามเสนอ ให้ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอก
ใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ของหนังสือส่งออกจาก สมศ. โดยแนวทางในการพิจารณากรณีไม่เห็นชอบ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1.ผู้ประเมินภายนอกต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาที่จะได้รับมอบหมายให้ประเมิน เช่น  
- ผู้ประเมินภายนอกไม่เคยด ารงต าแหน่งใดๆ ในสถานศึกษา ภายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
- ผู้ประเมินภายนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เช่น การ

ฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา  เป็นต้น 
- ผู้ประเมินภายนอกไม่มีผลประโยชน์และไม่อยู่ในองค์กรที่มีผลประโยชน์  ที่ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน 
 2.ผู้ประเมินต้องมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ให้เริ่มด าเนินการข้อ 2 - 5 อีกครั้ง 
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  6. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ประสานติดต่อผู้ประเมินภายนอก เพ่ือยืนยันการประเมินสถานศึกษา  
หมายเหตุ : การจัดท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา  

 
ความเสี่ยง 

1.การจัดคณะผู้ประเมินภายนอกให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่สามารถลงประเมินพร้อมกันได้
ค่อนข้างยาก ท าให้เกิดความล่าช้าจนอาจท าให้ไม่สามารถประเมินได้ตามแผน 

2.สถานศึกษาไม่เห็นชอบรายชื่อผู้ประเมิน ต้องด าเนินการจัดคณะผู้ประเมินใหม่ เกิดความล่าช้าจนอาจ
ท าให้ไม่สามารถประเมินได้ตามแผน 
 
มาตรการ 
 1.เพ่ิมจ านวนผู้ประเมินในแต่ละองค์ประกอบให้มีจ านวนเพียงพอ เพ่ือส ารองไว้ในกรณีที่ผู้ประเมินติด
ภารกิจ โดยส านักพัฒนาและส่งเสริม 
  2.การอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประเมิน ให้เพ่ิมหัวข้อเรื่องความตระหนักของผู้ประเมินในการให้
ข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา โดยส านักพัฒนาและส่งเสริม 
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3. การเสนอผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อคณะผู้ประเมินและรายชื่อสถานศึกษา 
 
วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หัวหน้า ภปอ./ 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

จัดท าสรปุรายช่ือคณะผูป้ระเมินและสถานศึกษาที่จะไดร้ับ
การประเมิน 

- ข้อมูลผู้ประเมินภายนอก 
- ประกาศ สมศ. เรื่องรายชื่อ

สถานศึกษาท่ีจะได้รับการ
ประเมิน 

  
2. หัวหน้า ภปอ. 
หัวหน้า สปร./
ผู้อ านวยการ สมศ. 

ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง รายชื่อ 
คณะผู้ประเมินและสถานศึกษาท่ีจะไดร้ับการประเมิน
เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณาเห็นชอบ 

- ข้อมูลผู้ประเมินภายนอก 
- ประกาศ สมศ. เรื่องรายชื่อ

สถานศึกษาท่ีจะได้รับการ
ประเมิน 

 
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

1. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าสรุปรายชื่อคณะผู้ประเมินและสถานศึกษาที่จะได้รับ
การประเมิน จัดส่งให้ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง 

2. หัวหน้า ภปอ. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง รายชื่อคณะผู้ประเมินและสถานศึกษาที่จะได้รับ
การประเมิน เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย หัวหน้า ภปอ. ติดตามผลการลงนามภายใน 7 
วัน นับจากวันที่จัดส่งบันทึกข้อความ  
  กรณี ผู้อ านวยการ สมศ. ไม่เห็นชอบรายชื่อคณะผู้ประเมินและสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินตามที่เสนอ 
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนก่อนการประเมิน : การจัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่ สมศ. ก าหนด อีกครั้ง 
 
หมายเหตุ : การจัดท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา  
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4. การประกาศรายช่ือสถานศึกษาและคณะผู้ประเมินภายนอก  
 
วิธีการปฏิบัติงาน และผูร้ับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 
ผู้อ านวยการ สมศ. 

ด าเนินการจัดท าประกาศ สมศ. เรื่อง รายช่ือสถานศึกษา
และคณะผู้ประเมิน เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. ลงนามท้าย
ประกาศ 

-  สรุปรายชื่อสถานศึกษาท่ีจะไดร้บั
การประเมินและรายชื่อ 
คณะผู้ประเมิน 

  
2. หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 
 

1.ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

2.ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตหน่วยงานตามสาย
บังคับบัญชาให้ผู้ประเมินภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีประเมนิ
คุณภาพภายนอก 

3.ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญผู้ประเมินภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก 

- ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาและคณะผู้ประเมิน 

- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต 
- แบบฟอร์มหนังสือเชิญผูป้ระเมิน

ภายนอก 
  
3. หัวหน้า ภปอ. 
หัวหน้า สปร. 
หัวหน้างานนิติการ 
หัวหน้า ภพป. 
หัวหน้า ภสส. 
 
 

ส่งประกาศ สมศ. เรื่อง รายช่ือสถานศึกษาและคณะ 
ผู้ประเมิน ให้กับ หัวหน้างานนิติการ เพื่อจัดท าบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้ประเมินภายนอกกับ  
สมศ. และหัวหน้าภารกิจ ภพป. เพื่อจัดประชุม/อบรม 
เพิ่มศักยภาพ/สมรรถนะผู้ประเมินภายนอก (ถ้ามี) และ
หัวหน้าภารกิจ ภสส. ด าเนินการจัดประชุมสง่เสรมิความรู้
ความเข้าใจกับสถานศึกษา ที่มีรายช่ือที่จะเข้ารับการ
ประเมิน 

- ประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาและคณะผู้ประเมิน
ภายนอก 

- บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
คณะผู้ประเมินภายนอก 

- บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อ
สถานศึกษา   

- บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อคณะผู้
ประเมินภายนอก 
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 1. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ.  ด าเนินการจัดท าประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและคณะผู้
ประเมิน ตามที่ได้รับความเห็นชอบ เสนอ ผู้อ านวยการ สมศ. ลงนามท้ายประกาศ ด าเนินการส่งประกาศ สมศ. ให้ 
หัวหน้า/เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ออกเลขทีป่ระกาศ สมศ. และส่งให้กับ หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เผยแพร่บนเว็บไซต์ สมศ. 
 2. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 จัดท าหนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษา โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา
ด าเนินการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน เพ่ือให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.2 จัดท าหนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพภายนอกแก่หน่วยงานต้นสังกัด โดยระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับช่วงเวลาด าเนินการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน พร้อมแนบประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษา
และคณะผู้ประเมิน เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดก ากับติดตามผลการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหลังการประเมิน 
  2.3 จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ประเมินภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกแก่
หน่วยงานตามสายบังคับบัญชา โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาด าเนินการประเมิน วัตถุประสงค์การ
ประเมิน รายชื่อบุคลากรในสังกัดหรือในบังคับบัญชาที่จะปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  2.4 จัดท าหนังสือเชิญผู้ประเมินภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาด าเนินการประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน จ านวนและรายชื่อสถานศึกษาที่ 
ผู้ประเมินภายนอกจะปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก 
 ผู้ประเมินภายนอก ด าเนินการตรวจสอบจ านวนและรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอก เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการทบทวนกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ศึกษาบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งศึกษาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูล
ของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร  
 3. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความจัดส่งประกาศ สมศ. เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาและคณะผู้ประเมินไปยังหน่วยงานภายใน สมศ. ได้แก่  
  3.1 หัวหน้างานนิติการ เพ่ือด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้ประเมิน
ภายนอกกับ สมศ.  
  3.2 หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ เพ่ือด าเนินการจัดประชุม/อบรม เพ่ิมศักยภาพ/
สมรรถนะผู้ประเมินภายนอกที่จะปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ : การจัดท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา  
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5. ผู้ประเมินวิเคราะห์ SAR ร่วมกับผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเบื้องต้นของสถานศึกษาพร้อมทั้งขอ
หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
 

วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. คณะผู้ประเมิน ด าเนินการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา  

(Pre-Analysis) เพื่อสรุปรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
พร้อมจัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แล้วส่ง  
สมศ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่  สมศ. แจ้งและ 
ส่งข้อมูลให้ด าเนินการประเมินสถานศึกษา  

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- แบบวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 
- แบบฟอร์มก าหนดการพื้นที ่
ตรวจเยีย่ม 

- รายงานการประชุมคณะผู้ประเมนิ 
  
2. หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

ติดตาม รวบรวมและจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู
เบื้องต้นของสถานศึกษา (Pre-Analysis) และสรุปรูปแบบ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ 
กพอ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

- วาระการประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ  

  
3. เจ้าหน้าที ่ภปอ. แจ้งผลการพิจารณารูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาให้คณะผู้ประเมินทราบ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบ 
  
4. คณะผู้ประเมิน ด าเนินการทบทวนและจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อใช้

ส าหรับการประเมิน 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- แบบวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 
- แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
- ประเด็นการประเมินที่ครอบคลมุ

ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  
5. ประธานคณะ 
ผู้ประเมิน 

ด าเนินการติดต่อกับผู้บรหิารสถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้บริหาร
สถานศึกษาในการลงพื้นทีต่รวจเยีย่มสถานศึกษา 

- ก าหนดการลงพื้นทีต่รวจเยี่ยม 

  
6. หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

จัดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมิน  
ครั้งท่ี 1 และจัดท าสรุปรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ค่าตอบแทนการประเมินของสถานศึกษาให้กับหัวหน้า 
งานนิติการ  

- บันทึกข้อความอนุมัติหลักการและ
งบประมาณ 

- บันทึกข้อตกลงการท างานระหว่าง 
ผู้ประเมินภายนอก กับ สมศ. 

- หนังสือน าส่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ เรื่อง การพิจารณา
รูปแบบการลงพื้นที่สถานศึกษา 

- - วิธีปฏิบัติเรื่อง การเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนผู้ประเมิน และ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 4 รายการ 
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

1. คณะผู้ประเมินด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.1 ร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) กับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา (CDS) รวมทั้ง
ประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสรุปรูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม พร้อมจัดท าก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม 
โดยประธานคณะผู้ประเมินลงนามยืนยันในแบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

ควรมีการพิจารณาความเป็นไปได้ของการประเมิน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน ควรพิจารณาถึงความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 1.1.1 พิจารณาข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการประเมิน 
  1.1.2 พิจารณาความจ าเป็นในการประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการ

สื่อสารช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Skype teleconference  
      1.1.3 ระยะเวลาและทรัพยากรส าหรับใช้การประเมิน 

1.2 จัดท ารายงานการประชุม  
1.3 คณะผู้ประเมินจัดท าประเด็นการพิจารณาท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม  
1.4 คณะผู้ประเมินวางแผนการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ระบุขอบเขตการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูล

และแหล่งข้อมูลที่จะได้มาซึ่งข้อมูลตามสภาพจริงของสถานศึกษา  
1.5 คณะผู้ประเมินมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประเมินภายนอกแต่ละท่านในการเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม 
1.6 คณะผู้ประเมินจัดท าก าหนดการการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดยระบุ วัน เวลา และ

กิจกรรมที่จะด าเนินการ   
แล้วจัดส่งผลการวิเคราะห์รูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และ

รายงานการประชุม มายัง สมศ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลการประเมินจาก สมศ. 
2. เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการติดตาม รวบรวมและจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-

Analysis) และสรุปรูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ กพอ.  เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ แล้วจัดท ารายงานการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

กรณีคณะกรรมการ  กพอ. ไม่ เห็นชอบรูปแบบการลงพ้ืนที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามเสนอ  
ให้คณะกรรมกา รกพอ.พิจารณาสรุปรูปแบบการลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมสถานศึกษานั้น ๆ 

3 .  เ จ้ า ห น้ า ที่  ภ ป อ .  ป ร ะ ส า น ติ ด ต่ อ แ จ้ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า รู ป แ บ บ ก า ร ล ง พ้ื น ที่ 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ให้คณะผู้ประเมินทราบ 

4. คณะผู้ประเมิน ด าเนินการศึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบเพ่ือใช้ส าหรับการประเมิน ได้แก่ 
  4.1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  4.2 แบบวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาเบื้องต้น 
  4.3 แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
  4.4 ประเด็นการประเมินที่ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการติดต่อกับผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
เพ่ือแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

6. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมิน ครั้ง
ที่ 1 เพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนครั้งที่ 1 ให้กับคณะผู้ประเมิน โดยด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ  เรื่อง การเบิกจ่าย 
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(PM-AC-01) และจัดท าสรุปรูปแบบการลงพื้นที่และค่าตอบแทนการประเมินของสถานศึกษาให้กับ หัวหน้างานนิติ
การ เพ่ือแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการท างานระหว่างผู้ประเมินภายนอกกับ สมศ. 
 
ความเสี่ยง 

คณะผู้ประเมินไม่ส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

มาตรการ 
เพ่ิมมาตรการในการน าประวัติข้อมูลการส่งงานล่าช้า มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน

ภายนอก  
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6.คณะผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำตำมกระบวนกำรที่ สมศ. ก ำหนด  

วิธีกำรปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบ 

 ไม่ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Non Visit) 
คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

โดยด าเนินการตาม WI-AS-07 ต่อไป 
 

 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Visit) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1. ประธำนคณะผู้
ประเมิน 

ด าเนินการประชุมเปิด โดยอ้างอิงตามแนวทางการประชุม
เปิดและปิดการประเมิน (SD-AS-04) เพื่อช้ีแจงข้อมูลที่
จ าเป็นให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา 

- แนวทางการประชุมเปิดและปดิการ
ประเมิน (SD-AS-04) 

  
2. คณะผู้ประเมิน - ด าเนินการประเมินตามก าหนดการที่ได้รับการยืนยัน 

ตามห ลั กการจรรยาบ รรณ ผู้ ป ระ เมิ นภ ายนอก  
(SD-AS-01 )  ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เมิ น แ บ บ  Holistic 
Approach ซึ่งยึดตามก าหนดการตรวจเยีย่ม โดยวิธีการ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประเมินภายนอกต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับผู้
ประเมินภายนอก อย่างเคร่งครัด  

- กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- หลักการจรรยาบรรณผู้ประเมิน
ภายนอก (SD-AS-01) 

- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส าหรับผู้ประเมินภายนอก  

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม  
- แบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
- ก าหนดการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

  
3. คณะผู้ประเมิน ร่วมกันประชุมวิเคราะห์สิ่งที่พบจากการประเมิน จากการ

เก็บรวบรวมผลการประเมินและทวนสอบข้อมูลสถานศึกษา
เทียบกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพื่อสรุปผลการประเมินเบือ้งต้น พร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

-  แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม  
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วิธีกำรปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
4. ประธำนคณะผู้
ประเมิน 

ประธานคณะผู้ประเมิน ช้ีแจงข้อมูลส าคัญให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบก่อนด าเนินการประชุมปิด 

-  แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม  

  
5. ประธำนคณะผู้
ประเมิน 

ด าเนินการประชุมปดิ โดยการน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจา  
- เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาช้ีแจงหรือน าเสนอหลักฐาน
เพิ่มเตมิ ในกรณีทีส่ถานศึกษามีขอ้สังเกตจากการสรุปผล
การประเมินของคณะผู้ประเมิน 

- เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเข้าใจและยอมรับกับผลการ
ประเมินเบื้องต้น 

โดยอ้างอิงตามแนวทางการประชุมเปิดและปิดการ
ประเมิน (SD-AS-04) 

- แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม  
- แนวทางการประชุมเปิดและปิดการ
ประเมิน (SD-AS-04) 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

1. ประธานคณะผู้ประเมินท าหน้าที่ประธานการประชุมเปิด เพ่ือชี้แจงข้อมูลที่จ าเป็นให้แก่คณะผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษา โดยอ้างอิงตามแนวทางการประชุมเปิดและปิดการประเมิน (SD-AS-04) 

2. คณะผู้ประเมินด าเนินการประเมินตามก าหนดการที่ได้รับการยืนยัน มุ่งเน้นการประเมินแบบ Holistic 
Approach สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่  การสังเกต 
การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา การเก็บรวบรวมสิ่งที่พบจากการประเมินและทวนสอบข้อมูลในระหว่างการประเมิน โดยบันทึกข้อมูล
รายละเอียดหลักฐานการประเมินในแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการน าเสนอผลการประเมินและการ
จัดท ารายงานการพัฒนา ทั้งนี้ ผู้ประเมินต้องปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับผู้ประเมินภายนอกใน
ด้านกระบวนการประเมินและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 

3. คณะผู้ประเมินร่วมกันประชุมวิเคราะห์ทบทวนสิ่งที่พบจากการประเมิน จากการเก็บรวบรวมผลการประเมิน
และทวนสอบข้อมูลสถานศึกษาเทียบกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือสรุปผลการประเมินเบื้องต้น 
พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้กับสถานศึกษา 

4. ประธานคณะผู้ประเมิน ชี้แจงข้อมูลส าคัญให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบก่อนที่ด าเนินการประชุมปิด 

5. ประธานคณะผู้ประเมินท าหน้าที่ประธานการประชุมปิด และน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจา สิ่งที่พบจาก
การประเมินให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาชี้แจงหรือ
น าเสนอหลักฐานเพ่ิมเติม ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อสังเกตจากการสรุปผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน รวมถึงให้
สถานศึกษาสามารถเข้าใจและยอมรับกับผลการประเมินเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดสิ่งที่ควรน าเสนอด้วยวาจา ดังนี้ 

5.1 แจ้งให้ทราบว่าหลักฐานต่าง ๆ ของการประเมินได้ถูกรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
5.2 สิ่งที่พบและสรุปผลการประเมินเบื้องต้น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะให้เป็นที่เข้าใจ

และยอมรับได ้
5.3 แจ้งกระบวนการจัดท าและวิธีการจัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกภายใน 15 

วัน หลังจากตรวจประเมินวันสุดท้าย เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณายอมรับไม่มีข้อแก้ไข/ยอมรับมีข้อแก้ไข/ไม่ยอมรับ  
5.4 ชี้แจงกระบวนการอุทธรณ์กรณีสถานศึกษาไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยอ้างอิงตามแนวทางการประชุมเปิดและปิดการประเมิน (SD-AS-04) 
ควำมเสี่ยง 

คณะผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ สมศ. ก าหนด เกิดข้อร้องเรียน 

มำตรกำร 

 จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับผู้ประเมินภายนอก โดยส านักพัฒนาและส่งเสริม 
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7. ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพรายงานและน าส่งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.คณะผู้ประเมิน ด าเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและจัดท า (ร่าง) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- แบบบันทึกภาคสนาม 
- แบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
- (ร่าง) รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
  

2.ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการทบทวนและทวนสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของ (ร่าง) รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก   
- กรณีมีข้อแก้ไข มอบหมายคณะผู้ประเมินด าเนินการ

ปรับปรุงแล้วทวนสอบซ้ า จนกระทั่งมั่นใจว่าถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่พบจากการประเมินในแต่ละ
สถานศึกษาจากแบบบันทึกภาคสนาม เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการวางแผนการประเมินครั้งต่อไป  

- (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- แบบบันทึกภาคสนาม  

  
3.ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ให้สถานศึกษาพิจารณา (ร่าง) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมกับแนบแบบตรวจสอบ
คุณภาพและยอมรับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยด าเนินการตาม WI-AS-08 ต่อไป 

- (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- แบ บ ตรวจสอบ คุ ณ ภ าพ แ ละ
ยอมรับ ราย งาน การป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอก 

- หนังสือน าส่ง (ร่าง) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้
สถานศึกษาพิจารณายอมรับ (ร่าง) 
รายงานการประเมิน 

- วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง สถานศึกษา
ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินและประเมินผู้ประเมิน 
(WI-AS-08) 
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วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.ประธานคณะผู้ประเมิน เมื่อได้รับผลการพิจารณายอมรับ  (ร่าง) รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตาม WI-AS-08 แล้ว ให้จัดท าและ
ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมทั้ งเอกสารและข้อมูลประกอบอื่นๆ ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน มายัง สมศ. 
 
 
 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกฉบับสมบูรณ์ 

- แบบบันทึกภาคสนาม 
- ผลการพิจารณายอมรับ (ร่าง) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสถานศึกษา 

- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน  (ถ้ามี) 
- หนังสือน าส่งรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกฉบับ
สมบูรณ์พร้อมท้ังเอกสารและ
ข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน 

- ผลการพิจารณาไม่ยอมรับ (ร่าง) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสถานศึกษา (กรณี
สถานศึกษาไม่ ยอมรับ  (ร่ าง) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก) 

- เอกสารหลักฐานพร้อมเหตุผล
สนับสนุนที่ คณะผู้ประเมินได้
ด าเนินการทวนซ้ าผลการประเมนิ
ให้กับสถานศึกษา แต่สถานศึกษา
ยืนยันไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5. หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าที่ ภปอ. 
 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ประธานคณะผู้ประเมินจัดส่ง
มายัง สมศ. 
   - กรณีที่ เอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้แจ้ง
ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการเร่งจัดส่งเอกสารที่
ถูกต้อง ครบถ้วนมายัง สมศ.โดยเร็วที่สุด แล้วทวนสอบซ้ า 
จนกระทั่งมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งบันทึก
ลงในแบบตรวจรับเอกสารและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่ระบุ
ในแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานกับ สมศ. 
 
 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกฉบับสมบูรณ์ 

- แบบบันทึกภาคสนาม 
- ผลการพิ จารณ ายอมรับ  (ร่ าง ) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสถานศึกษา 

- เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)  
- ห นั งสื อ น า ส่ ง ร าย ง าน ผ ล ก าร

ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก 
ฉบับสมบูรณ์พร้อมท้ังเอกสารและ
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ ตามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ  

  

6. หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าที่ ภปอ. 

พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับ
สมบูรณ์ให้เหมาะสม กรณีที่พบว่าจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ให้แจ้งประธานคณะประเมินให้แก้ไขแล้วตรวจสอบซ้ า 
จนกระทั่งมั่นใจว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ถูกต้อง แล้วจึงส่งมายัง สมศ. ให้บันทึกข้อผิดพลาดที่พบลง
ใน แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูลประกอบ  

- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ  

  
7.หัวหน้า ภปอ. 
/เจ้าหน้าที่ ภปอ. 
/หัวหน้าส านักพัฒนาและ
ส่งเสริม 

รวบรวมปัญหาจาก 
- แบบตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอก  
- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูลประกอบ  

ส่งข้อมูลข้างต้น ให้กับหัวหน้าส านักพัฒนาและส่งเสริม 
น าไปวิเคราะห์ ประเมิน แล้วด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน
เรื่องระบบตรวจสอบคุณภาพรายงานเพื่อน าไปพัฒนา
คุณภาพผู้ประเมิน  

- แบ บ ต รวจสอบ คุณ ภ าพ แล ะ
ยอม รับ ราย งาน การป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอก  

- แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูล
ประกอบ  
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

1. คณะผู้ประเมิน ด าเนินการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินและจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ที่ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา วันที่คณะผู้ประเมินได้ลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก สรุปผลการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี การติดตามผลและ  
การพัฒนา 

 1.2 รายละเอียดผลการประเมินตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
 1.3 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
 1.4 สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 1.5 ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 
2. ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการทวนสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ 

ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา รูปแบบรายงานผลการประเมินตามที่ สมศ. ก าหนด ความถูกต้องของผลการประเมิน 
ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม
หรือแบบอย่างที่ดี การติดตามผลและการพัฒนา กรณีมีข้อแก้ไขมอบหมายคณะผู้ประเมินด าเนินการปรับปรุงแล้วทวน
สอบซ้ า จนกระท่ังมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

รวมทั้ง ประธานคณะผู้ประเมินรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่พบจากการประเมินในแต่ละสถานศึกษาจากแบบ
บันทึกภาคสนาม เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการวางแผนการประเมินครั้งต่อไป 

3. ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมกับแนบแบบ
ตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษาพิจารณายอมรับ (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  

3.1 กรณี ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Partial/Full Visit) สถานศึกษาต้องได้รับ (ร่าง) รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมิน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

3.2 กรณ ีไมม่ีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Non Visit) สถานศึกษาต้องได้รับ (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมิน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คณะผู้ประเมินวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาแล้วเสร็จ  

4. ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์  ภายหลัง
สถานศึกษาแจ้งยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก แล้วจัดส่งเอกสารมายัง สมศ. ตามรายการ
ต่อไปนี้  

4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สมศ. ก าหนด จ านวน  
1 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ .docx และ .pdf  

4.2 แบบบันทึกภาคสนาม จ านวน 1 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ .docx และ .pdf  
4.3 ผลการพิจารณายอมรับ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา 
4.4 หนังสือน าส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารและข้อมูล

ประกอบอื่น ๆ ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
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4.5 ผลการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอก 
4.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่น (ถ้ามี)   

     กรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ประธานคณะผู้ประเมิน 
ด าเนินการจัดส่งเอกสารมายังสมศ. เพ่ิมเติมตามรายการต่อไปนี้ 
  4.7 ผลการพิจารณาไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา 
  4.8 เอกสารหลักฐานพร้อมเหตุผลสนับสนุนที่คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการทวนซ้ าผลการประเมินให้กับ
สถานศึกษา แต่สถานศึกษายืนยันไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
 5. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ.  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามรายการใน
ข้อ 4 ที่ประธานคณะผู้ประเมิน จัดส่งมายัง สมศ. แล้วด าเนินการพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา และสรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการ กพอ. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินและเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน  
  กรณีที่ เอกสารตามรายการในข้อ 4 ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. 
ด าเนินการแจ้งประธานคณะผู้ประเมิน ให้เร่งจัดส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนมายัง สมศ.โดยเร็วที่สุด แล้วทวนซ้ าจน
มั่นใจว่าถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้อมทั้งบันทึกลงในแบบตรวจรับเอกสารและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ  
 6. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการเลือกพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับ
สมบูรณ์ให้เหมาะสม กรณีที่พบว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้
แจ้งประธานคณะผู้ประเมินให้แก้ไข แล้วตรวจสอบซ้ า จนกระทั่งมั่นใจว่ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ถูกต้อง แล้วจึงส่งมายัง สมศ. และหัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. บันทึกข้อผิดพลาดที่พบ ลงในแบบตรวจรับเอกสาร
และข้อมูลประกอบ และสรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินและ
เสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน 
 7. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. ด าเนินการรวบรวมปัญหาจาก 

7.1 แบบตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
7.2 แบบตรวจรับเอกสารและข้อมูลประกอบ  

ส่งข้อมูลข้างต้นให้กับหัวหน้าส านักพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ประเมิน แล้วด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติงานเรื่องระบบตรวจสอบคุณภาพรายงานเพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพผู้ประเมิน  
 
ความเสี่ยง 

คณะผู้ประเมินจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์และเอกสาร อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สมศ.ก าหนด 
 
มาตรการ 
   การเก็บประวัติข้อมูลการส่งงานล่าช้า เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก  
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8. สถานศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินและประเมินผู้ประเมิน 

วิธีการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แล้วบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบตรวจสอบ
คุณภาพและยอมรับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

- (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- แบบตรวจสอบคุณภาพและ
ยอมรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

  
2.ผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกให้กับประธานคณะผู้ประเมิน พร้อมแนบแบบ
ตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ยอมรับ/ยอมรับมีข้อแก้ไข/ 
ไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- แบบตรวจสอบคุณภาพและ
ยอมรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

  
3.ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการประเมินผู้ประเมินภายนอกตามแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอก 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้ประเมินภายนอก 
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก และบันทึกผล
การตรวจสอบ ลงในแบบตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ที่สมศ. 
ก าหนด (มีการระบุข้อมูลพ้ืนฐาน การอธิบายสภาพและบริบทของสถานศึกษาที่ประเมินอย่าง
ชัดเจน) 

1.2 ผลการประเมินมีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ (ยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและสะท้อนจุดเด่น จุดควรพัฒนา) 

1.3 ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ (มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและสถานศึกษา
สามารถน าไปไปฏิบัติได)้ 

1.4 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะมีความสอดคล้องกัน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการและแจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ให้กับประธานคณะผู้ประเมิน ตามข้อ 1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก พร้อมแนบแบบตรวจสอบคุณภาพและยอมรับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสามารถแบ่งเป็น 3 
กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ยอมรับโดยไม่มีข้อแก้ไข ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับประธานคณะผู้ประเมิน  

กรณีที่ 2 ยอมรับโดยมีข้อแก้ไข ผู้บริหารสถานศึกษาประสานติดต่อไปยังประธานคณะผู้ประเมินใน
ประเด็นที่ต้องการให้มีข้อแก้ไข พร้อมเตรียมข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเสนอ เพ่ือให้คณะผู้ประเมิน
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข   

 กรณีที่ 3 ไม่ยอมรับ (ซึ่งมีการประสานงานกับประธานคณะผู้ประเมินในการแก้ไขตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว) ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจัดท าหนังสือไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง ประธานคณะผู้ประเมิน เพ่ือเสนอคณะท างานอุทธรณ์ผลการประเมิน
พิจารณา  

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินลงในแบบฟอร์ม และจัดส่ง
มายัง สมศ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินต่อคณะอนุกรรมการ QC 100 พิจารณา 



ระหว่างการประเมิน (9)  

35 
 

9. เสนอคณะท ำงำนอุทธรณ์ผลกำรประเมิน 

วิธีกำรปฏิบัติงำน และผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1.หัวหน้ำ ภปอ./ 
เจ้ำหน้ำที่ ภปอ.  

ได้รับข้ออุทธรณ์ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบจากเจ้าหน้าที่งานบริหาร
ทั่วไป แล้วส่งเรื่องให้ หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง  

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- เอกสารหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

  
2.หัวหน้ำ ภปอ. 
 

พิจารณาประเด็นว่าเข้าข่ายข้ออุทธรณ์หรือไม่  
- กรณีเข้าข่ายข้ออุทธรณ์ ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการ

ประเมิน ให้ลงทะเบียนข้ออุทธรณ์ และแจ้งให้ทาง
สถานศึกษาทราบ 

- กรณีไม่เป็นข้ออุทธรณ์  
 * หากเป็นเรื่องพฤติกรรมส่งเรื่องต่อให้หัวหน้า
งานนิติการ ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการ
ด าเนินงานของนิติการ (PM-LW-01) 
 * หากเป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของรายงานให้
ด าเนินการประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อแก้ไข และ 
ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้สถานศึกษา  

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่
ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 
การอุทธรณผ์ลการประเมิน 

- ทะเบียนข้ออุทธรณ์  
- ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการ

ด าเนินงานของนิติการ (PM-LW-
01) 

  
3.เจ้ำหน้ำที่ ภปอ. แจ้งข้ออุทธรณ์ผลการประเมินให้ประธานคณะผู้ประเมิน

พิจารณา  
 

- หนังสือแจ้งการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

- ส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

  
4.คณะผู้ประเมิน พิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน และจัดท าหนังสือแจ้ง

ผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน พร้อมเหตุผล
และหลักฐานที่สนับสนุนการพิจารณา ส่งมายัง สมศ. 

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน 

- ผลการพิจารณาจากคณะผู้ประเมิน 
พร้อมเหตุผลและหลักฐาน 
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วิธีกำรปฏิบัติงำน และผู้รับผิดชอบ (ต่อ)  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

5. เจ้ำหน้ำที่ ภปอ. - ติดตามผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์จากประธานคณะผู้
ประเมิน พร้อมเหตุผลและหลักฐานที่สนับสนุนการ
พิจารณา  

- นัดหมายและจัดท าหนังสือเชิญประชุม คณะท างาน
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

- หนังสือเชิญประชุมคณะท างาน
อุทธรณ์ผลการประเมิน 

- เอกสารประกอบการประชุม 
 

  
6. คณะท ำงำนอุทธรณ์ผล
กำรประเมิน   

ประชุมพิจารณาและตัดสินข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน 
พ ร้ อ ม ทั้ ง เส น อ แ น ะ แ น วท า งก า ร ด า เนิ น ก า รต่ อ
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบ 

- รายงานผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์
ผลการประเมิน 

  
7. หัวหน้ำ ภปอ. 
/เจ้ำหน้ำที่ ภปอ. 

ด าเนินการตามผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยแบ่งเป็น 
- กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินถูกต้อง ให้ช้ีแจงถึง

เหตุผลในการยืนยันผลการประเมินให้สถานศึกษาเข้าใจ 
- กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินผิดผลาด ให้แจ้ง

ประธานคณะประเมินให้ปรับปรุงแก้ไขผลการประเมิน 
พร้อมท้ังส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วให้มายัง สมศ. โดยเจ้าหน้าท่ี 
ภปอ. ปรับปรุงแก้ไขในฐานข้อมูลการประเมินให้เป็น
ปัจจุบัน    

- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการ
ประเมินให้สถานศึกษา 

- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ผลการประเมินให้
สถานศึกษา 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

1. เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรอง ได้รับข้ออุทธรณ์ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบจากเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป แล้วส่งเรื่องให้หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง 

2. หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง ด าเนินการพิจารณาประเด็นว่าเข้าข่ายข้ออุทธรณ์หรือไม่  
 2.1 กรณีเป็นข้ออุทธรณ์ ให้ท าการลงทะเบียนข้ออุทธรณ์ และแจ้งให้ทางสถานศึกษาทราบว่า ขณะนี้ 

สมศ.ได้รับข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน และอยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ  
 2.2 กรณีไม่เป็นข้ออุทธรณ์  

(1) หากเป็นเรื่องพฤติกรรมส่งเรื่องต่อให้หัวหน้างานนิติการ ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
ขั้นตอนการด าเนินงานของนิติการ (PM-LW-01) 

(2) หากเป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของรายงานให้ด าเนินการประสานงานกับสถานศึกษา  
 เพ่ือแก้ไข และส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้สถานศึกษา 

 3. เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรอง ด าเนินการท าและจัดส่งหนังสือแจ้งประธานคณะผู้ประเมินให้พิจารณา
ข้ออุทธรณ์ผลการประเมินจากสถานศึกษา 
 4. ประธานคณะผู้ประเมิน ด าเนินการนัดหมายคณะผู้ประเมินเพ่ือพิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน พร้อม
สรุปผลการอุทธรณ์ผลการประเมินและจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน พร้อมเหตุผลและ
หลักฐานที่สนับสนุนการพิจารณา ส่งมายัง สมศ.  
 5. เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรอง ติดตามผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์จากประธานคณะผู้ประเมิน พร้อม
นัดหมายและจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะท างานอุทธรณ์ผลการประเมิน  
 6. คณะท างานอุทธรณ์ผลการประเมิน ประชุมพิจารณาและตัดสินข้ออุทธรณ์ผลการประเมิน พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการด าเนินการต่อ คณะกรรมการ สมศ.เพื่อทราบ 
 7. เจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรอง ด าเนินการตามผลการพิจารณาข้ออุทธรณ์ โดยแบ่งเป็น 

7.1 กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินถูกต้อง ให้ท าหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลในการยืนยันผลการ
ประเมินให้สถานศึกษาเข้าใจ 

7.2 กรณีผลการประเมินของผู้ประเมินผิดผลาด ให้แจ้งประธานคณะผู้ประเมินให้ปรับปรุงแก้ไขผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วให้มายัง สมศ. โดยเจ้าหน้าที่ภารกิจประเมินและรับรอง
ปรับปรุงแก้ไขในฐานข้อมูลการประเมินให้เป็นปัจจุบัน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ผลการประเมินให้สถานศึกษา 

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดการปฏิบัติงานข้อท่ี 1 – 6 ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  และรายละเอียดการปฏิบัติงานข้อท่ี 7 ต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
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11. เสนอผลการวิเคราะห์ผลการประเมินและระยะเวลาในการพัฒนาต่อคณะกรรมการ กพอ. และคณะกรรมการ 
สมศ. เพื่อรับรองผลการประเมิน จัดท าบันทึกเผยแพร่ผลการประเมินให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

วิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แล้วจัดท าวาระเสนอผล ต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเพื่อเห็นชอบผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 
- กรณีที่เห็นชอบผลการประเมิน ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ 

สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบผล ให้แจ้งผลการพิจารณาไม่เห็นชอบ

ต่อประธานคณะผู้ประเมิน เพื่อปรบัปรุง แก้ไข แล้ว
น าเสนอ จนกระทั่งเห็นชอบ 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- แบบฟอร์มผลการวิเคราะหผ์ล

การประเมินคณุภาพภายนอก 
- รายงานการประชุม

คณะกรรมการ กพอ. 

  
2. หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

- จัดท าวาระการประชุม เรื่อง ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ.
พิจารณารับรอง ตามแบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 

-  จัดท าบันทึกข้อความเผยแพรผ่ลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแก่หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และหัวหนา้งานบริหารงานท่ัวไป 

- แบบฟอร์มผลการวิเคราะหผ์ล
การประเมิน  

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ สมศ. 

- บันทึกข้อความเผยแพร ่
ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 

  
3.หัวหน้า ภปอ. 
เจ้าหน้าที ่ภปอ. 

จัดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินครั้งท่ี 2  - บันทึกข้อความเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการประเมิน 
ครั้งท่ี 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6 รายการ 
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รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
1. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. วิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก แสดง

ข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ผลการประเมินสถานศึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      
เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลา 15 วันท าการ นับจากวันที่รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกส่งมายัง สมศ. แล้วจัดท า
วาระเสนอผลต่อคณะกรรมการ กพอ. เพ่ือเห็นชอบผลการประเมิน 

  การจัดท าวาระเสนอผลต่อคณะกรรมการ กพอ.เพ่ือเห็นชอบผลการประเมิน และจัดส่งเอกสารวาระ
ประชุม ก่อนล่วงหน้าการประชุม 7 วัน  

- กรณีท่ีเห็นชอบผลการประเมิน ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน  โดย
แบ่งเป็น 

- กรณีท่ีไม่เห็นชอบผล ให้แจ้งมติไม่เห็นชอบต่อประธานคณะผู้ประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอ 
จนกระท่ังเห็นชอบ 

2. หัวหน้า ภปอ./เจ้าหน้าที่ ภปอ. จัดท าวาระการประชุมเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรอง โดยจัดส่งเอกสารวาระประชุม ก่อนล่วงหน้าการประชุม 7 
วัน ตามแบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน จากนั้นจัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
และจัดท าบันทึกข้อความเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย 

 - จัดท าบันทึกข้อความให้กับหัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน 3 วันท าการ
หลังจากได้รับ รายงานหรือสรุปการประชุมฯ จากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให้ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์  และเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระบบฐานข้อมูล สมศ.    

- จัดท าบันทึกข้อความให้กับหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ภายใน 3 วันท าการหลังจากได้รับ รายงานหรือ
สรุปการประชุมฯ จากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินให้แก่สถานศึกษาและจัดส่งผล
การประเมินให้ต้นสังกัด โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การให้บริการส าเนารายงาน
และหนังสือรับรอง (PM-AM-01) 

3.  หั วหน้ า  ภปอ. / เจ้ าหน้ าที่  ภปอ.  จั ดท าบันทึกข้อความเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนการประเมิน 
ครั้งที่ 2 ภายใน 3 วันท าการท าการหลังจากได้รับ รายงานหรือสรุปการประชุมฯ จากผู้เกี่ยวข้อง  โดยมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน (PM-AC-01) 

ได้แก่  3.1 บันทึกข้อความอนุมัติหลักการและงบประมาณในการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.2 บันทึกข้อความเบิกจ่ายค่าตอบแทน ครั้งที่ 1  
3.3 รายงานหรือสรุปการประชุมคณะกรรมการ สมศ.  
3.4 หนังสือน าส่งรายงานการประเมิน  
3.5 ตารางสรุปค่าตอบแทนและเลขที่บัญชีของคณะผู้ประเมิน 
3.6 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือขอยกเว้นค่าปรับในการส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เป็นต้น 
 

หมายเหตุ : การจัดท าหนังสือ/บันทึกข้อความต่าง ๆ จัดท าบนระบบ paperless ของ สมศ. โดยเสนอลงนามตามโครงสร้างสายบังคับบัญชา  
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ความเสี่ยง  
คณะกรรมการ กพอ. พิจารณาไม่เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการวิเคราะห์ ท า

ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการท างาน 

มาตราการ 
จัดท าประวัติบันทึกข้อมูลประเด็นที่คณะกรรมการ กพอ. ไม่เห็นชอบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  



หลักการจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก 
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จรรยาบรรณผู้ประเมิน 

1. ท าการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยตนเอง 
2. มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้รายงานสิ่งที่ค้นพบ

ตามความ เป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใด
เบี่ยงเบน ผลการประเมินให้ผิดแผกไปจากความเป็นจริง และต้องไม่รายงานเท็จ หรือรายงานโดยปกปิดข้อความ 
ซึ่งควรต้องแจ้ง 

3. ต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตน หรือแก่ชื่อเสียงของ สมศ. 
4. ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เช่น ไม่รับอามิส

สินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของก านัล การต้อนรับ และรับรอง 
5. ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก" 
6. รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและ สถานศึกษาที่ได้รับระหว่างการตรวจเยี่ยม และ

ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเคร่งครัด 
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตัวเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่ง  

สมศ. ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมิน 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก 

1. หลักเกณฑ์การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก มีดังนี ้ 
1) องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินภายนอก ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ  

1.1) ผู้ประเมินภายนอกกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.   
1.2) ผู้ประเมินภายนอกกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด   
1.3) ผู้ประเมินภายนอกกลุ่มที่ 3  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตามกลุ่มหรือประเภทของ 

สถานศึกษา และเป็นอิสระจากสถานศึกษาท่ีประเมิน   
2) กรณีท่ีต้องมีผู้ประเมินภายนอกมากกว่า 3 คน ตามประเด็นการพิจารณา ผู้ประเมินภายนอกที่เพ่ิมเติมนั้น 

ต้องเป็นผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ.  
3) ส าหรับระดับอุดมศึกษา ให้เพ่ิมกรรมการและเลขานุการได้อีก 1 คน ทั้งนี้ โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรอง 

จาก สมศ.  

2. บทบาทหน้าที่ของคณะผู้ประเมินภายนอก   
2.1 ประธานคณะผู้ประเมิน แบ่งตามขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ ก่อน

ประเมิน  
1) ก าหนดให้มีการประชุมคณะผู้ประเมิน   
2) มอบหมายงานให้คณะผู้ประเมินร่วมกันวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองร่วมกับการ 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐ านของสถ านศึกษา (Pre Analysis) และ/หรือบทสรุปผู้บริหาร 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะ 
ระดับอุดมศึกษา)   

3) ตรวจสอบและรับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 2 และรูปแบบก ารประเมิน( Non  visit/ 
Partial visit / Full visit) ส่งให้ สมศ. พิจารณาเห็นชอบ   
  ในกรณีประเมินแบบ Partial visit หรือ Full visit  

1) พิจารณาก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกและแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมร่วมกับคณะผู้
ประเมิน  

2) มอบหมายภาระงานให้กรรมการแต่ละท่านในการลงพ้ืนที่ประเมินสถานศึกษา (กรณีประเมิน 
แบบ Partial visit หรือ Full visit) และนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา   

3) เตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ศึกษาข้อมูล 
สถานศึกษาเพ่ิมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ฯลฯ  

  
  

ระหว่างประเมิน   
1) ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน แผนและตารางการปฏิบัติงานก าหนดการ 

ประเมินในแต่ละวันให้ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบ  
2) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นที่ก าหนดไว้  
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3) ก าหนดการประชุมร่วมกับผู้ประเมินภายนอกในการน าข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา 
อภิปรายร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน  

4) น าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของสถานศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมใน 
กรณีท่ีสถานศึกษามีข้อสังเกตว่ามีข้อมูลบางประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน   

  

หลังการประเมิน   
1) ก าหนดการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพ่ือมอบหมายให้ 

กรรมการและเลขานุการยกร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
2) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาก่อนส่ง 

ให้สถานศึกษาพิจารณา  
3) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานล่าช้า ประธานต้องด าเนินการประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 

จัดท ารายงานดังกล่าวให้จัดส่งรายงานฯ มายัง สมศ. โดยเร่งด่วน  
4) ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับผลการประเมิน ประธานต้องพิจารณาประเด็นข้อทักท้วง เพ่ือ 

มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทักท้วงตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นข้อทักท้วง แล้วแจ้ง 
ประธานเพื่อพิจารณา  

    
2.2 กรรมการคณะผู้ประเมิน แบ่งตามข้ันตอนการประเมิน ดังนี้ ก่อน

ประเมิน  
1) วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 

(Pre Analysis) และ/หรือบทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที ่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  

2) พิจารณารูปแบบการประเมิน (Non  visit/ Partial visit / Full visit) เพ่ือเสนอให้ประธาน 
คณะผู้ประเมินพิจารณา  
 
ในกรณีประเมินแบบ Partial visit หรือ Full visit  

1) เข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบภาระหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

2) เตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ศึกษาข้อมูล 
สถานศึกษาเพ่ิมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ฯลฯ  

  

ระหว่างประเมิน  
1) ด ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นที่ก าหนดไว้  
2) เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้ประเมินในการน าข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกัน 

เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละวัน  
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3) ร่วมน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของสถานศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 
ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อสังเกตว่ามีข้อมูลบางประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  
  

หลังการประเมิน  
1) เข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
2) จัดส่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการและ

เลขานุการ  

2.3 กรรมการและเลขานุการ แบ่งตามขั้นตอนการประเมิน ดังนี้  
ก่อนประเมิน  
1) จัดการประชุมคณะผู้ประเมิน  
2) วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 

(Pre Analysis) และ/หรือบทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที ่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  

3) พิจารณารูปแบบการประเมิน (Non  visit/ Partial visit / Full visit) เพ่ือเสนอให้ประธาน คณะ
ผู้ประเมินพิจารณา  

4) จัดท าก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในแต่ละวัน พร้อมจัดส่งมายัง สมศ.  
ก่อนการประเมิน  
  

ในกรณีประเมินแบบ Partial visit หรือ Full visit  
1) ส ารวจช่วงระยะเวลาที่สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน  
2) เข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับทราบภาระหน้าที่ในการลงพื้นที่ 

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
3) เตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ศึกษาข้อมูล 

สถานศึกษาเพ่ิมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ฯลฯ  
4) ประสานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก กับ สมศ.  
  

ระหว่างประเมิน  
1) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นที่ก าหนดไว้  
2) จัดการประชุมร่วมกับผู้ประเมินภายนอกในการน าข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาอภิปราย 

ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละวัน  
3) ร่วมน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของสถานศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 
ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อสังเกตว่ามีข้อมูลบางประเด็นไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  

4) งานอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะผู้ประเมินมอบหมาย  
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หลังการประเมิน  
1) จดัการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
2) รวบรวมรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพ่ือจัดท าร่างรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายนอกเพ่ือเสนอให้ประธานลงนามเพ่ือยืนยันความถูกต้องของรายงานก่อนส่งให้ 
สถานศึกษาตรวจสอบ  

3) จัดส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  
4) รวบรวมและจัดส่งรายงานให้กับคณะผู้ประเมินในการพิจารณาปรับแก้ไขรายงานการประเมิน 

ตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา (ถ้ามี)  
5) จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกให้ประธานคณะผู้ประเมินตรวจสอบความถูกต้อง 

และลงนามรับรอง  
6) จัดส่งรายงานให้ สมศ. เพ่ือให้การตรวจสอบและเสนอให้การรับรองผลการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกสถานศึกษา  
7) รวบรวมประเด็นการปรับแก้ไข (ถ้ามี) จาก สมศ. พร้อมทั้งจัดส่งให้กับผู้ประเมินในส่วนที่ 

เกี่ยวข้องแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะจาก สมศ.  
8) จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้กับ สมศ. ภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด  
  
  
3. สิ่งท่ี สมศ. จัดเตรียมให้ (ผู้ประเมินสามารถ Download จากระบบ AQA ของ สมศ.)   

1) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
2) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เช่น แบบวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ 

สถานศึกษา แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม รูปแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นต้น  

4) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  

   5) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

4. ก าหนดการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก   
  คณะผู้ประเมินจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่มีการท าบันทึกข้อตกลงการ 
ปฏิบัติงานกับ สมศ. ถ้าหากปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับ ให้แก่ สมศ. เป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของเงินค่าตอบแทนทั้งหมดต่อวัน (ท้ังนี้ ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท)   
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5. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะผู้ประเมิน   
  สมศ. จ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ครั้ง ดังนี้  

5.1 การจ่ายค่าตอบแทนครั้งที่ 1 ร้อยละ 50 เมื่อคณะผู้ประเมินจัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบอ่ืนๆ 
มายัง สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบ (กพพ. กพศ. กพอ.) ให้ความเห็นชอบผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา และรูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ดังนี้  

   5.1.1 แบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา และรูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  
5.1.2 ก าหนดการและแผนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมในกรณีประเมินแบบ Partial visit หรือ  

Full visit จ านวน  1 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ .docx และ .pdf หรือส่งผ่านระบบ AQA  
 5.2 การจ่ายค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50 เมื่อคณะผู้ประเมินจัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบอ่ืนๆ 

มายัง สมศ. และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้การรับรองผลการประเมิน ดังนี้  
5.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ท่ี สมศ. ก าหนด  

จ านวน  1 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ .docx และ .pdf หรือส่งผ่านระบบ AQA  
5.2.2   แบบบันทึกภาคสนาม จ านวน 1 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ .docx และ .pdf หรือส่งผ่าน   
 ระบบ AQA  
5.2.3 ผลการพิจารณายอมรับร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา หรือ

ส่งผ่าน ระบบ AQA  
5.2.4 เอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี)   

  
6. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะผู้ประเมิน  

สมศ. จะเป็นผู้ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนโดยตรงให้แก่ผู้ประเมินภายนอก และ สมศ. จะหักเงินออกใน 
กรณีเสียค่าปรับ (ถ้าหากมี)   
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ล าดับ รูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา 

1 ไม่ลงพ้ืนที่ 
ตรวจเยี่ยม  
Non Visit 

(0 วัน) 

1) ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ สมศ. ให้การรับรอง หรือมีผลการประเมิน
จาก สมศ. ในรอบ 2 และ 3 ในระดับดีมาก และ 
2) มีข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกประเด็น และ 
3) สถานศึกษามีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 80  
ของประเด็นที่รับการประเมิน  

2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในบาง
ประเด็น  

Partial Visit  
(1 วัน) 

1) มีข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบถ้วนและ
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ ต้องลงประเมินเพื่อยืนยันหลักฐานการ
ด าเนินงานในบางประเด็น  และ 
2) สถานศึกษามีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 65  
ของประเด็นที่รับการประเมิน 

3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในบาง
ประเด็น  

Partial Visit  
(2 วัน) 

1) มีข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ครบถ้วน แต่ยัง
ไม่ชัดเจนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในบางประเด็น และ 
2) สถานศึกษามีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 50  
ของประเด็นที่รับการประเมิน 

4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเต็มรูปแบบ 
Full Visit  
(3 วัน) 

1) มีข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไม่ครบถ้วนและ
ไม่ชัดเจน และ 
2) สถานศึกษามีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยู่ในระดับคุณภาพดีต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของประเด็นที่รับการประเมิน 
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แนวทางการประชุมเปิดและปิดการประเมิน 

แนวทางการประชุมเปิด  

1. แนะน าคณะผู้ประเมิน และบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่าน 
2. ขอให้สถานศึกษาแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. ยืนยันก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (หากผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาไม่พร้อมตามก าหนดการให้

ปรับเปลี่ยนก าหนดการได ้โดยยังเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการประเมิน) 
5. ชี้แจงวิธีการที่จะใช้ในการประเมิน ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะผู้
ประเมินจะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดร่วมกัน 

6. ยืนยันถึงการรักษาความลับของสถานศึกษา 
7. ชี้แจงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
8. แจ้งช่องทางการสื่อสารหรือผู้ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของ

สถานศึกษา เพ่ือประสานงานในระหว่างการประเมิน 
9. ยืนยันว่าคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา จะได้รับทราบความคืบหน้าของการ

ประเมินเป็นระยะๆ ระหว่างการประเมิน* 
10. แจ้งถึงการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการประเมิน 
11. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมของสถานศึกษาซักถามข้อสงสัย  หากไม่มีให้เริ่มด าเนินการตาม

ก าหนดการประเมินต่อไป 

* หมายเหตุ : อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะผู้ประเมิน 
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แนวทางการประชุมปิด 

1. กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. แจ้งให้ทราบว่าหลักฐานต่าง ๆ ของการประเมินได้ถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
3. สรุปสิ่งที่พบและสรุปผลการประเมินเบื้องต้น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะให้เป็นที่เข้าใจ

ยอมรับได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สถานศึกษาซักถามและชี้แจงเพ่ิมเติมตามข้อสรุปของคณะผู้ประเมิน 
4. ชี้แจงให้สถานศึกษาทราบเกี่ยวกับข้ันตอนในการพิจารณาผลการประเมิน โดยสถานศึกษาจะทราบผล

การประเมินเบื้องต้นจาก (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างไรก็ตามผลการ
ประเมินอย่างเปน็ทางการจะทราบเมื่อสถานศึกษาได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลการพิจารณาที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ สมศ. ทั้งนี้จะมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 เดือน 

5. แจ้งระยะเวลาในการจัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษา โดย
ด าเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมวันสุดท้าย  

6. ชี้แจงกระบวนพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาพิจารณา 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในระยะเวลา 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับ  
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยแจ้งผลการพิจารณากลับมายังประธานคณะผู้
ประเมิน ซึ่งผลการพิจารณาแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1) ยอมรับโดยไม่มีข้อแก้ไข 2) ยอมรับมีข้อแก้ไข 
และ 3) ไม่ยอมรับ  

7. ชี้แจงกรณีสถานศึกษาพิจารณาไม่ยอมรับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์  

8. แจ้งช่องทางการสื่อสารระหว่างคณะผู้ประเมินกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา  
เพ่ือประสานงานหลังการประเมิน  

9. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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