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ก 

 

ค าน า 
 
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภพป.) ส านักพัฒนาและส่งเสริม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสรร

หา คัดเลือก และพัฒนาผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ/ประเภท  รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกระดับ/ประเภท  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา สามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และ
ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงเป็นเอกสารแนวทางที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้ตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทน า 
  

ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  ส านักพัฒนาและส่งเสริม มีพันธกิจในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนา         
ผู้ประเมินภายนอก ให้มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอในการจัดประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับและประเภท  
รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสอดคล้องกับบริบท ระดับและประเภทการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดส่งรายงานการประเมินและการติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูสถานศึกษานั้นติดตามผลการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา  และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ขอบเขต 
๑.  คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ใช้เป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  ส านักพัฒนาและ

ส่งเสริม  ในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้ประเมินภายนอก  พัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
และด าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก เช่น การปรับปรุงฐานข้อมูล  การจัดท าบัตรผู้ประเมิน 
เป็นต้น 

 ๒.  การจัดกลุ่มสถานศึกษา จ าแนกตามระดับและประเภท ดังนี้ 
๑) ระดับปฐมวัย 

๑.๑  ศูนย์พัฒนาเด็ก 
๑.๒  โรงเรียนอนุบาล 

๒) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒.๑  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มความสามารถพิเศษ   

๒.๑.๑  โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
๒.๑.๒  โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
๒.๑.๓  โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง 

๒.๒  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มผู้พิการ 
๒.๒.๑  โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ร่างกาย/สติปัญญา/ตาบอด/หูหนวก) 
๒.๒.๒  ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประเมินครั้งแรก) 

๒.๓  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓.๑  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
๒.๓.๒  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 



๒ 

 

๒.๔  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มทางเลือก 
๒.๔.๑  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
๒.๔.๒  โรงเรียนทางเลือก 

๒.๕  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มเฉพาะทาง 
๒.๕.๑  โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 
๒.๕.๒  โรงเรียนเตรียมทหาร 

๒.๖  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนานาชาติ   
๒.๖.๑  โรงเรียนนานาชาติที่ประเมินมาตรฐานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Joint 

Accreditation) 
๒.๖.๒  โรงเรียนนานาชาติที่ไม่ได้ประเมินมาตรฐานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ (Non-

Joint Accreditation) 
๒.๗  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่พิเศษ 

๒.๗.๑  โรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษจังหวัดสงขลา 
๓)  ด้านการอาชีวศึกษา 

๓.๑  สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั่วไป (ปวช. ปวส.) 
๓.๒  สถานศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) 
๓.๓  สถาบันอาชีวศึกษา (หลักสูตรด้านการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
๓.๔  สถาบันอาชีวศึกษาเฉพาะทาง  เช่น สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์) 
๔) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๕) ระดับอุดมศึกษา 

๕.๑  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไป 
๕.๒  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง 

๕.๒.๑  วิทยาลัยชุมชน 
๕.๒.๒  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
๕.๒.๓  วิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
๕.๒.๔  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  กระทรวงมหาดไทย 
๕.๒.๕  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
๕.๒.๖  สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๕.๒.๗  วิทยาลัยชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๕.๒.๘  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กระทรวงคมนาคม 
๕.๒.๙  สถาบันการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม 

 

ค าจ ากัดความ 

 ผู้ประเมินภายนอก  หมายถึง  บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ตาม
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่ สมศ. ก าหนดโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 



๓ 

 

คณะผู้ประเมิน หมายถึง ผู้ประเมินภายนอกตามจ านวนและองค์ประกอบที่ส านักงานก าหนด ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานให้ท าการประเมินภายนอกส าหรับสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจัดท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.)  หรือ  คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.)  หรือ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(กพอ.)  ด าเนินการเก ี่ยวกับการก ากับการด าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  สนับสนุนงานด้านวิชาการ และอ่ืน 
ๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง  คณะกรรมการที่มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการด าเนินงานของส านักงาน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ เช่น  ก าหนดนโยบายการบริหารและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน  อนุมัติ
งบประมาณประจ าปี  งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของส านักงาน  ก าหนดมาตรการการเผยแพร่
ผลการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน  ให้
การรับรองผู้ประเมินภายนอกและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ประเมินภายนอก และการออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับส านักงาน  ให้ความเห็นชอบ
ในการก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการด าเนินกิจการของส านักงาน  เป็นต้น  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  ส านักพัฒนาและส่งเสริม  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการสรรหา คัดเลือก ให้การรับรอง และพัฒนาผู้
ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท  การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุก
ระดับและประเภท  การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงกระบวนการคัดเลือกและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและ
ประเภท เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

พันธกิจ (Mission) 
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท 
๒) การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ทุกระดับและประเภท 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ทุกระดับและประเภท  
๕) การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ทุกระดับและประเภท 



๔ 

 

๖) การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท 
๗) การจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 
๘) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
โครงสร้างการบริหารงานภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 
 ประกอบด้วยรักษาการผู้อ านวยการ สมศ. รองผู้อ านวยการ ๑ คน  หัวหน้าส านักพัฒนาและ
ส่งเสริม ๑ คน หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน ๑ คน นักวิชาการ  ๔ คน และเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการ  ๒ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 
(ดร.มณีรัตน์  จันทนา) 

นายพันธ์ชิด ธรรมพิชัย 
นักวิชาการ 

 
 

นายชัยมงคล พุกสุวรรณ 
นักวิชาการ 

 

 

นางสาวกมลสิริ บูรณะสิริ 
นักวิชาการ 

 

 

นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม 
นักวิชาการ 

 

 

รองผู้อ านวยการ  
(นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย ) 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการ สมศ. 
(นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)  

 

หัวหน้าส านักพัฒนาและส่งเสริม 
(นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์) 

 
 

นายพิทักษ์ชน บุญวงค์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 

 

นางสาวณัฎฐากรณ์  ฤทธิ์หมุน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 

 



๕ 

 

๑. กระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 

๙. พิจารณารายช่ือผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา 
โดย กพพ. กพศ. กพอ. 

๖. เข้ารับการสัมภาษณ์ 

๔. คัดกรองคุณสมบัติ และ 
ประเมินผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเบื้องต้น 

 

๓. ท าแบบแสดงเจตจ านง และ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น 

๑. ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก 

๑๑. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการรับรองเป็น
ผู้ประเมินภายนอก 

 

๒. ผู้สมัครท าการสมคัรผ่านระบบ AQA 

 

๑๐. รับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก 
โดย คณะกรรมการ สมศ. 

 

กรณีผูท้รงคุณวุฒิ
จากการสรรหา 
เสนอชื่อ เรียนเชิญ 
และผู้สมัครด้านการ
อาชีวศกึษาและ
ระดับอุดมศึกษา 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 



๖ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ 
มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประกาศรับสมัครผู้
ประเมินภายนอก 

๑๕ วัน ๑.ก าหนดคุณสมบัติ 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.จัดท าประกาศและ
ประชาสัมพันธก์ารรับสมัคร
พร้อมก าหนด จ านวน
ผู้สมัคร และระยะเวลาการ
รับสมัคร 

๑.คุณสมบัติ 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.ประกาศการรับสมัคร 
๓.หนังสือภายนอก
ประชาสัมพันธก์ารรับ
สมัคร 

๑.ประกาศรับ
สมัคร 
๒.ใบสมัคร 
๓.หนังสือภายนอก
ประชาสัมพันธก์าร
รับสมัคร 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ภารกิจ
ประเมินและ
รับรอง
สถานศึกษา 
๓.ส านัก
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

๒ ผู้สมัครท าการสมัครผ่าน
ระบบ AQA 

 

๑๕ วัน ๑.ผู้สมัครทุกคนบันทึก
ประวัติและเอกสาร
ประกอบการสมัครลงใน
ฐานข้อมูลบนระบบ AQA 
ด้วยตนเอง 

๑.ใบสมัคร 
๒.เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการสมัคร 

๑.แบบฟอร์ม
บันทึกประวัติ
ผู้สมัครและ
เอกสารหลักฐาน
การสมัคร 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ภารกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๓ ท าแบบแสดงเจตจ านง 
และ ทดสอบความรู้ความ

เข้าใจเบื้องต้น 

๑ วัน 
 

๑.ผู้สมัครทุกคนท าแบบ
แสดงเจตจ านง ผ่านระบบ 
AQA 
๒.ผู้สมัครทุกคนท า
แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้น ผ่านระบบ 
AQA 

๑.แบบแสดงเจตจ านง
เป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น
ของ 
ผู้ประเมินภายนอก 

๑.แบบแสดง
เจตจ านงเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นของ 
ผู้ประเมินภายนอก 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ภารกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๔ คัดกรองคุณสมบัติ และ 
ประเมินผลการทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้น 

๑๕ วัน ๑.คัดกรองคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัคร 
๒.ประเมินผลการแสดง
เจตจ านงเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 
๓.ประเมินผลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้น
ของผู้ประเมินภายนอก 

๑.คุณสมบัติเบื้องต้น 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.ประวัติผู้สมัครพร้อม
เอกสาร หลักฐานการ
สมัคร 
๓.การแสดงเจตจ านง
ของผู้สมัครเป็นผู้
ประเมินภายนอก 
๔.การทดสอบความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น
ของผู้สมัครเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

๑.แบบตรวจ
คุณสมบัติเบื้องต้น 
ผู้ประเมินภายนอก 
๒.แบบตรวจและ
สรุปผลการแสดง
เจตจ านงของ
ผู้สมัครพร้อมเฉลย 
๓.แบบตรวจและ
สรุปผลการ
ทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
เบื้องต้นของ
ผู้สมัครพร้อมเฉลย 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

๕ ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสัมภาษณ ์

๗ วัน ๑.จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
พร้อมแจ้งก าหนดการและ
สถานที่สัมภาษณ ์

๑.ประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ ์

๑.ประกาศรายชือ่
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ ์

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ส านัก
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

๖ เข้ารับการสัมภาษณ ์ ๑-๓ วัน 
 

๑.จัดท าแบบสัมภาษณ ์
๒.จัดหาและเรียนเชิญ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ์
๓.จัดหาและประสาน

๑.แบบสัมภาษณ์
ผู้สมัคร 
๒.ตารางการให้คะแนน
สัมภาษณ์พร้อมเฉลย 

๑.แบบสัมภาษณ์ 
๒.แบบบันทึก
คะแนนและสรุป
การสัมภาษณ์
พร้อมเฉลย 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.คณะกรรม 
การสอบ
สัมภาษณ ์



๗ 

 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ 
มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่สัมภาษณ ์
๔.สรุปผลการสัมภาษณ ์

๓.หนังสือเชิญ
คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ ์

๗ ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการอบรม/สัมมนา 

๗ วัน ๑.จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/
สัมมนาพร้อมแจ้ง
ก าหนดการและสถานที่
อบรม/สัมมนา 
๒.จัดท าหนังสือเชิญเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา  
(ถ้ามี) 

๑.ประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 
๒.หนังสือเชิญเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา 

๑.ประกาศรายชือ่
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 
๒.หนังสือเชิญเข้า
รับการอบรม/
สัมมนา 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ส านัก
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

๘ เข้ารับการฝึกอบรม/
สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ – ๔  
วัน 
 
 

๑.มีแผนและหลักสูตรการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่เป็น
มาตรฐาน 
๒.ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณโครงการ 
๓.เตรียมงบประมาณและ
เอกสารการเงินเพื่อเบิกจา่ย
ในการฝึกอบรม/สัมมนา 
๔.จัดหาสถานที่ฝกึอบรม/
สัมมนา 
๕.ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วิทยากร ผู้เข้าอบรม/
สัมมนา สถานที ่
๖.จัดเตรียม สื่อ ใบงาน ใบ
กิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะ
ภาคปฏิบัต ิแบบทดสอบ   
แบบประเมินความเป็นมือ
อาชีพของผู้ประเมิน
ภายนอก 
๗.จัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
๘.ด าเนินการฝึกอบรม/
สัมมนาอบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่ก าหนด 

๑.แผนและหลักสูตร
การฝึกอบรม/สัมมนาที่
เป็นมาตรฐาน 
๒.บันทึกข้อความขอ
อนุมัติหลักการและ
งบประมาณโครงการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
๓.บันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินทดรอง
จ่าย 
๔.ใบลงทะเบียน 
ผู้เข้ารับอบรม วิทยากร 
ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ สม
ศ. 
๕.สื่อ ใบงาน  
ใบกิจกรรมเพื่อฝึก
ทักษะภาคปฏิบัต ิ
แบบทดสอบ   
แบบประเมินความเป็น
มืออาชีพของ 
ผู้ประเมินภายนอก 
๖.เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงิน เช่น 
ค่าตอบแทน  
ค่าพาหนะวิทยากร ค่า
เบี้ยเล้ียงผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ สมศ. 

๑.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ
โครงการ 
๒.บันทึกข้อความ
ขออนุมัติยืมเงินทด
รองจ่าย 
๓.แบบประเมิน
ความเป็นมืออาชพี
ของผู้ประเมิน
ภายนอก 
๔.แบบประเมิน
และสรุปผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
เป็นรายบุคคล 
๕.ใบส าคัญรับเงิน
ค่าตอบแทน  
ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ย
เล้ียงผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ สมศ. 
 
 

 

๑.วิทยากร 
๒.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๓.ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
๔.ส านัก
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  
 

๙ พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการ
อบรม/สัมมนา โดย กพพ. 

กพศ. กพอ. 

๑๕ วัน ๑.จัดท าระเบียบวาระ 
การประชุมเพื่อพจิารณา
เห็นชอบรายชื่อผู้ผา่น 
การอบรม/สัมมนา ต่อที่
ประชุม กพพ. กพศ. กพอ. 
๒.จัดท าสรุปผล 
การอบรม/สัมมนารายบุคคล 
เช่น  
คะแนนใบงาน กิจกรรม  

๑.ระเบียบวาระ 
การประชุม 
๒.รายชื่อผู้ผ่าน 
การอบรม/สัมมนา 
๓.หลักฐานการ
ประเมินผลผู้ผ่าน 
การอบรม/สัมมนา เช่น 
สรุปผลการท าใบงาน 
กิจกรรม  

๑.ระเบียบวาระ
การประชุมเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
รายชื่อผู้ผ่าน 
การอบรม/สัมมนา
เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 
 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 



๘ 

 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ 
มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

การทดสอบ การประเมิน
ความเป็นมืออาชพี  

การทดสอบประเมิน
ความเป็นมืออาชพี  

๑๐ รับรองรายชื่อผู้ประเมิน
ภายนอก 

โดย คณะกรรมการ สมศ. 

๑๕ วัน ๑.จัดท าระเบียบวาระ 
การประชุมเพื่อพจิารณา
อนุมัติการรับรองรายชื่อ 
ผู้ประเมนิภายนอก เป็น
ระยะเวลา ๓ ป ีต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ สมศ. 

๑.ระเบียบวาระ 
การประชุม 
๒. รายชื่อผู้ได้รับ 
การเห็นชอบผ่าน 
การอบรม/สัมมนาเป็น
ผู้ประเมินภายนอก โดย  
กพพ. กพศ. กพอ.  

๑.ระเบียบวาระ
การประชุม 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.คณะกรรมการ 
สมศ. 

๑๑ ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับการ
รับรองเป็น 

ผู้ประเมินภายนอก 

๗ วัน ๑.จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการรับรองเป็น 
ผูป้ระเมินภายนอก  
บนเว็บไซต์ สมศ. เพื่อท า 
สาธารณพิจารณ์  

๑.ประกาศรายชือ่ 
ผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้
ประเมินภายนอก 

๑.ประกาศรายชือ่
ผู้ได้รับการรับรอง
เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

๑.ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒.ส านัก
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา เช่น ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
เป็นผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยให้สิ ทธิ์เข้ารับการอบรม/
สัมมนาได้ เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และประเมินผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษานั้น ๆ 

 

กระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามระดับการศึกษา 
 

หลักเกณฑ์กลาง 
ขั้นตอนการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์ตามระดับการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปฐมวัย พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
1. ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก √ √ √ √ -เป็นไปตามระยะเวลาที ่ 

สมศ. ก าหนด 
2. ผูส้มัครท าการสมัครผ่านระบบ AQA √ √ √ √ -อุ ด ม ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร เ ชิ ญ

ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วน 
3. ท าแบบแสดงเจตจ านง และ ทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น 

√ √ √ √  

4. คัดกรองคณุสมบัติ และประเมนิผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องตน้ 

√ √ √ √ -เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สมศ. ก าหนด 

5. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการ
สัมภาษณ ์

√ √ x x - ผู้เกี่ยวข้องสามารถทักท้วง
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการ
สัมภาษณ์ได ้

6. เข้ารับการสมัภาษณ ์ √ √ x x -สมศ. ร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายใน
การสัมภาษณ ์

7. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา 

√ √ √ √ -ผู้เกี่ยวข้องสามารถทักท้วงรายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา



๙ 

 

หลักเกณฑ์กลาง 
ขั้นตอนการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์ตามระดับการศึกษา 
หมายเหตุ 

ปฐมวัย พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
ได้ 

8. เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 3 วัน 3 วัน 4 วัน 2 วัน -เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สมศ. ก าหนด 
-ส านักงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้
เข้าอบรม/สัมมนา ครั้งแรก ส่วน
ครั้ งต่ อๆ  ไปผู้ สมั ครต้ องออก
ค่าใช้จ่ายเองตามก าหนดประกาศ
ของ สมศ.  

    - ใบงาน √ √ √ √ 
    - ใบกิจกรรม √ √ √ √ 
    - ทดสอบความรูค้วามเข้าใจ √ √ √ x 
    - ประเมินความเป็นมืออาชีพ 
      ของผู้ประเมินภายนอก 

√ √ √ √ 

9. พิจารณารายชื่อผู้ผ่านการอบรม/
สัมมนา โดย กพพ. กพศ. กพอ. 

√ √ √ √  

10. รับรองรายชื่อผูป้ระเมินภายนอกโดย 
คณะกรรมการ สมศ. 

√ √ √ √  

11. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการรบัรองเป็น
ผู้ประเมินภายนอก 

√ √ √ √ -ผู้เกี่ยวข้องสามารถทักท้วงรายช่ือ
ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกจากคณะกรรมการ สมศ. 
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๒. การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นคณะท างาน
ยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน

ภายนอก 

จัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ตามหัวข้อและ
สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็น 

 

เสนอหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกต่อ กพพ. กพศ. กพอ. และ

คณะกรรมการ สมศ. 

 

จัดท ารายละเอียดหลักสตูร เอกสารการอบรม สรรหาวิทยากร                   
สื่อ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการอบรม  

ประชุมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเตรียมความพร้อมการจัดอบรม/สัมมนา   

ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีการจัดอบรม/สมัมนา 

ตรวจสอบรายชื่อและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าอบรม/สัมมนา 
เพื่อลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามก าหนดการ 

จัดอบรม/สมัมนาผู้ประเมิน
ภายนอกตามหลักสูตรและ

ก าหนดการ  

ไม่เห็นชอบ หรือมี
ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไข 

เห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข 



๑๑ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 

ขั้นตอนที่ 
  

ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะท างาน 
ยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอก 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น
คณะท างาน 
๒. ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นคณะท างาน 

ระเบียบส านักงาน
การเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนและค่า
เดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 
 

๒ จัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอก ตามหวัข้อและ
สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็น 
 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

 

๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการ
จ าเป็นเพื่อก าหนดหวัข้อหลกัสูตร
การอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาผู้
ประเมินภายนอก 
๒. จัดท าร่างกรอบหลักสูตรให้
คณะท างานให้ข้อเสนอแนะ  
๓. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อคิดเห็นของคณะท างาน  

๑. ร่างกรอบหลักสูตร
อบรม/สัมมนาผู้
ประเมินภายนอก 
๒. ข้อคิดเห็นจากการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
  
 

๓ 
 
 

เสนอหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกต่อ กพพ. กพศ. กพอ. 
และคณะกรรมการ สมศ. 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑.เสนอร่างหลักสูตรอบรมผู้
ประเมินภายนอกต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
๒. ปรับปรุงร่างกรอบหลักสูตร
อบรม/สัมมนา ผู้ประเมิน
ภายนอกกรณีมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  

๑.ร่างกรอบหลักสูตร
อบรม/สัมมนา ผู้
ประเมินภายนอก 
๒. ข้อคิดเห็นจากการ
ประชุม
คณะกรรมการในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

๔ 
 

จัดท ารายละเอยีดหลักสูตร 
เอกสารการอบรม สรรหา
วิทยากร สื่อ วธิีการ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม/
สัมมนา  
 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

 
 

๑. ปรับหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะ 
๒. จัดท าสื่อ เอกสาร และ
เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม/
สัมมนา 
๓. สรรหาและทาบทามวิทยากร 

รายละเอียดหลักสูตร 
เอกสารการอบรม/
สัมมนา 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

๕ 
 

ประชุมวิทยากรและผู้ชว่ย
วิทยากรเตรียมความพร้อมการ
จัดอบรม/สัมมนา   

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

จัดประชุมวิทยากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดอบรม/
สัมมนา 

 หลักสูตร เอกสาร
การอบรม/สัมมนา 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๖ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การ
จัดอบรม/สัมมนา 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ประสานขอวัน เวลา และ
สถานที่จัดประชุม 
๒. ประสานสถานทีจ่ัดประชุม
เพื่อแจ้งรายละเอยีดการจัด
สถานที่ อาหาร และอื่นๆ 
๓. ประสานวิทยากรเพื่อแจ้ง
ก าหนดการและการเดินทาง 

รายละเอียดการ
เตรียมงานจัดประชุม 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๗ ตรวจสอบรายชื่อและประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเขา้อบรม/สัมมนา 
เพื่อลงทะเบียนตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมตามก าหนดการ 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้
อบรม/สัมมนา ก าหนดการ และ
รายละเอียดการลงทะเบียนและ
หรือการช าระเงิน 
๒.  จัดท าจดหมายแจ้งการขอ
อนุญาตเข้าอบรม/สัมมนา ให้แก่
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

๑. ประกาศ สมศ. 
๒. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
อบรม/สัมมนา 
๓. จดหมายขอ
อนุญาตเข้าอบรม/
สัมมนา 
๔. เอกสารการ

 ๑ ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
๒. ภารกจิ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
๓. ภารกจิ



๑๒ 

 

ขั้นตอนที่ 
  

ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๓.  ตรวจสอบรายชือ่ผู้ตอบรับ
ลงทะเบียนเข้าอบรม/สัมมนา  
และจัดท าเอกสารการลงทะเบียน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดอบรม/
สัมมนา 
๕.  จัดเตรียมเอกสารการเงิน 
ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง 
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ลงทะเบียน อ านวยการ 

๘ จัดอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน
ภายนอกตามหลักสูตรและ
ก าหนดการ 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑.  จัดอบรม/สัมมนาผูป้ระเมิน
ภายนอกตามหลักสูตรและ
ก าหนดการ 
๒.  ติดตามประเมินผลการจัด
ประชุมโดยงานนโยบายและแผน 
ภารกิจพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

๑. บันทึกการขอ
อนุมัติปฏิบัติงาน
ภายนอกส านกังาน 
๒. ก าหนดการจัด
ประชุม 

 ๑. ภารกจิ
พัฒนาระบบ
ประเมิน 
๒. ภารกจิ
พัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

๓. การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จัดตั้งคณะท างาน 

 

ประชาพิจารณ์ รับฟังความคดิเหน็จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและ           
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

ไม่เห็นชอบ หรือมี
ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไข 

ประชุมคณะท างาน 

 

เสนอ กพพ. กพศ. กพอ. 
เพื่อทราบ  

 

กรณีเทียบเคียงกรอบ
แนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอก             
(มีระบบเดิม) 

กรณีพัฒนากรอบแนว
ทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกใหม่             
(ไมมีระบบเดิม) 

ร่างกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก 

 

เสนอ กพพ. กพศ. กพอ. 
เพื่อพิจารณา 

 

 
เสนอคณะกรรมการ สมศ.  

 

ไม่เห็นชอบ หรือมี
ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงแก้ไข 



๑๔ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 
๓.๑  กรณีเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก (มีระบบเดิม) 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง ที่เป็นปัจจุบัน  เช่น 
๑. ข้อมูลการจัดการศึกษาของ
แต่ละระดับการศึกษา (รวมทั้ง
กรณีการศึกษาวัตถุประสงค์
พิเศษหรือเฉพาะทาง)  
๒. ข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ  
๓. ระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา ฯลฯ 

๑. มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
๒. มาตรฐาน
การศึกษาตามระดับ
ของการจัดการศึกษา 
๓. มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
๔. โครงสร้างการ
บริหารจัดการของ
หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่
ก ากับดแูล 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 
 

๒ จัดตั้งคณะท างาน ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

 

๑. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะท างาน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร 
๒.  เทียบเคียงข้อก าหนดการ
ประกันคุณภาพภายในและกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑. กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๒. มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
  
 

๓ 
 
 

ประชุมคณะท างาน ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณากรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือข้อก าหนดการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ระเบียบการเบกิจ่าย
ค่าเดินทางและ
ค่าตอบแทนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

๔. เสนอรายงานการประชุมตอ่ 
กพพ. กพศ. กพอ. และ 
คณะกรรมการ สมศ. 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

รายงานการประชุม เสนอ กพพ. 
กพศ. หรือ กพอ. เพื่อทราบความ
สอดคล้องของมาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกันคุณภาพ
ภายในและกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  และ
แนวทางการประเมินตามบริบท
ของสถานศึกษาเฉพาะทาง 

รายงานการประชุม
เทียบเคียงกรอบแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

 

 

 



๑๕ 

 

๓.๒  กรณีพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่   (ไม่มีระบบเดิม) 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง ที่เป็นปัจจุบัน  เช่น 
๔. ข้อมูลการจัดการศึกษาของ
แต่ละระดับการศึกษา (รวมทั้ง
กรณีการศึกษาวัตถุประสงค์
พิเศษหรือเฉพาะทาง)  
๕. ข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ  
๖. ระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา ฯลฯ 

๕. มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
๖. มาตรฐาน
การศึกษาตามระดับ
ของการจัดการศึกษา 
๗. มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
๘. โครงสร้างการ
บริหารจัดการของ
หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่
ก ากับดแูล 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 
 

๒ จัดตั้งคณะท างาน ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

 

๑. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะท างาน โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร 
๒.  เทียบเคียงข้อก าหนดการ
ประกันคุณภาพภายในและกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑. กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๒. มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
  
 

๓ 
 
 

ประชุมคณะท างาน ร่างกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณากรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือข้อก าหนดการ
ประกันคุณภาพภายใน 
๒. ท ารายงานการประชุม เสนอ 
กพพ กพศ. หรือ กพอ. เพื่อ
พิจารณา 

๑. กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๒. มาตรฐานหรือข้อ
ก าหนดการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
๓. รายงานการ
ประชุม 
๔. ร่างกรอบแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 

๔ กพพ. กพศ. หรือ กพอ. ให้ความ
เห็นชอบ 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

เสนอ กพพ. กพศ. หรือ กพอ. 
เพือ่ให้ความเห็นชอบ กอ่นการ
เปิดประชาพิจารณ์ รับฟังความ
คิดเห็น 

ร่างกรอบแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  

๕ 
 

ประชาพิจารณ์ รับฟังความ
คิดเห็น 

ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

 
 

๑. ก าหนดกลุ่มเปา้หมายของ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 
๒. ก าหนดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่หลากหลาย
ช่องทาง  

๑.  ข้อมูลที่ได้จาก
การรับฟังความ
ความคิดเห็น 
๒. ข้อสรุปและการ
ปรับปรุงร่างกรอบ
แนวทางการประเมิน 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
 



๑๖ 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๓. จัดท าก าหนดการประชุม  
๔. จัดประชุมตามก าหนดการ 
๕. สรุปข้อคิดเห็นจากการ
ประชุมตามช่องทางต่าง ๆ ที่
เปิดรับฟังความคิดเห็น 
๖. ปรับปรุงแก้ไข  (ร่าง) กรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๖ 
 

 คณะกรรมการ สมศ. อนุมัต ิ ตามแผน
ปฏิบัติงาน 

เสนอคณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ 
เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๔. การจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมลูผู้ประเมินภายนอกจาก
ระบบ AQA 

สง่ฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกให้ภารกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อท าการออกรหัสประจ าตัว           

ผู้ประเมินภายนอก 

จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 

จัดท าหนังสือส่งมอบบตัรประจ าตวัผู้ประเมินภายนอก 

เสนอ ผอ. ลงนามหนังสือส่งมอบบัตรประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 

กรณีแกไ้ขข้อมูลในบัตร 

 

รับค าร้องพร้อม
หลักฐานการช าระ
เงิน ตามแบบฟอร์ม

ที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้รับการรับรองเป็น
ผู้ประเมินภายนอก 

จากคณะกรรมการ สมศ. 

 

ส่งมอบบัตรประจ าตัวใหแ้ก่ 
ผู้ประเมินภายนอกทางไปรษณีย ์

 



๑๘ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการ
รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก
จากมตคิณะกรรมการ สมศ. 

๓๐ วัน 
ตรวจสอบและรวบรวม
รายชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้
ประเมินภายนอก 

มติคณะกรรมการ 
สมศ. และประกาศ 

สมศ. 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๒ รวบรวมข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกจากระบบ AQA ๓ วัน 

ตรวจสอบความครบถว้น 
ถูกต้องของข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกในระบบ AQA 

 ระบบ AQA - ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๓ ส่งฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกใหก้ับภารกิจ
เทคโนโลยีและสารสนเทศการ
สื่อสารเพื่อการออกรหัส
ประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 

๓ วัน 

จัดส่งข้อมูลผู้ประเมินให้ 
ภทส. ออกรหัสประจ าตัว      
ผู้ประเมินภายนอก 

ไฟล์ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอก 

โปรแกรม Excel 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

ภารกิจเทคโนโลยี
และสารสนเทศการ

สื่อสาร 
๔ จัดท าบัตรประจ าตวัผู้ประเมิน

ภายนอก 

๓๐ วัน 

๑. จัดท าบัตรประจ าตวั               
ผู้ประเมินภายนอก 
๒. กรณีข้อมูลใน AQA ไม่
ถูกต้อง เช่น รูปถ่าย ให้
ประสานแจ้งผู้ประเมิน
ภายนอกเพื่ออับโหลดขอ้มูล
ใหม่ 

บัตรประจ าตัวผู้
ประเมินภายนอก 

 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๕ จัดท าหนังสือส่งมอบบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก 

๗ วัน 

สรุปจ านวนที่จะส่งมอบบัตร
แต่ละครั้ง และเสนอ
จดหมายส่งมอบบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก
ให้ผู้บริหารลงนาม 

หนังสือส่งมอบบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมิน

ภายนอก 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๖ เสนอ ผอ. ลงนามหนังสือส่ง
มอบบัตรประจ าตวัผู้ประเมิน
ภายนอก ๓ วัน 

เสนอผู้อ านวยการ สมศ. ลง
นามในบัตรประจ าตัว           
ผู้ประเมินภายนอก 

- หนังสือส่งมอบ
บัตรประจ าตัวผู้
ประเมินภายนอก 
- มติคณะกรรมการ 
สมศ. 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

๗ ส่งมอบหนังสือพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก
ทางไปรษณีย์ ๗ วัน 

ส่งจดหมายพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมินทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

หนังสือพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมิน
ภายนอก 

หนังสือพร้อม
บัตร

ประจ าตัวผู้
ประเมิน
ภายนอก 

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  

กรณีแก้ไขข้อมูลในบัตร 
๘ รับค าร้องพร้อมหลักฐานการ

ช าระเงิน ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงานประกาศก าหนด 

๕ วัน 

๑. รับค าร้องพร้อม
หลักฐานการช าระเงิน ตาม
แบบฟอร์มที่ส านกังาน
ประกาศก าหนด 
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าร้อง 
๓.  จัดท าบัตรประจ าตัวผู้
ประเมินภายนอกใหม ่กรณี
ต่ออายบุัตร ช ารุด สูญหาย 

- เอกสารค าร้องและ
หลักฐานการช าระ
เงิน ตามแบบฟอร์ม
ที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด 
- ข้อก าหนดและ
ประกาศ สมศ. เร่ือง 
การขอมีบัตร
ประจ าตัวผู้ประเมิน

เอกสารค า
ร้องและ

หลักฐานการ
ช าระเงิน 

ตาม
แบบฟอร์มที่
ส านักงาน
ประกาศ
ก าหนด 

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน  
- งานการเงินและ
บัญชี 



๑๙ 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
บัตรประจ าตัวผู้ประเมิน 

ภายนอก 

หมายเหตุ  กรณีจัดท าบัตรประจ าตัวผู้ประเมินภายนอกครั้งแรก ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
๕. การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วน 

ประสานผู้ประเมิน 

แบบฟอร์ม
เก็บข้อมูล 

 

ไม่ครบ 

ครบ 

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ AQA 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

โทรศัพท์ 

 

ฐานข้อมูล AQA 

ผู้ใช้ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกเข้าใช้ข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล AQA 



๒๐ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน : 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบตัิงาน 

รายละเอียด 
ของงาน 

เอกสาร/ระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑ ฐานข้อมูล AQA 

- 

เข้าใช้ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกจากฐานขอ้มูลผู้
ประเมินภายนอกในระบบ 
AQA 

- ฐานข้อมูลผู้
ประเมินภายนอก 

(ระบบ AQA) 

 ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

๒ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน 

- 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน กรณีมีข้อสงสัย 
ได้รับแจ้งจากผู้ใช้  หรือ
ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัผู้ประเมินภายนอก 

- ฐานข้อมูลผู้
ประเมินภายนอก 

(ระบบ AQA) 

 ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

๓ ประสานผู้ประเมิน 

๗ วัน 

- ประสานผู้ประเมิน
ภายนอกเพื่อขอข้อมูล
เพิม่เติม หรือแจ้งการ
เปลีย่นแปลงข้อมูลเพื่อให้
ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
- จัดท าแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้
ประเมินกรอกข้อมูล เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

- ฐานข้อมูลผู้
ประเมินภายนอก 

(ระบบ AQA) 

- แบบฟอร์ม
การป้อน

ข้อมูลส าหรับ
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

๔ ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ AQA 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

๒ วัน 

- เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบ AQA 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
ครบถ้วน  

- ฐานข้อมูลผู้
ประเมินภายนอก 

(ระบบ AQA) 

 ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 

๕ ผู้ใช้ข้อมูลผูป้ระเมินภายนอก
เข้าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 
AQA 
 

- 

- ผู้ใช้ข้อมูลผูป้ระเมิน
ภายนอกเข้าใช้ขอ้มูลจาก
ฐานข้อมูล AQA 
- แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล กรณีไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

- ฐานข้อมูลผู้
ประเมินภายนอก 

(ระบบ AQA) 

 - ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน 
- ภารกิจ/ส านกัที่
เกี่ยวขอ้ง 
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