
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนของผู้ประเมินภายนอก 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
เลขที่ ๑๒๘ อำคำรพญำไทพลำซ่ำ  
ชั้น ๒๔ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ 

วันที่ ............เดือน..................................... พ.ศ. .......... 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................ อำยุ ......................... ปี ที่อยู่ ......... ............................ 
.............................................................................................................................................. ................................ 
เป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) (สมศ.) เพ่ือท ำหน้ำที่ผู้ประเมินภำยนอก (ระดับ/ด้ำนกำรศึกษำ ............................................) 
ตำมกระบวนกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ สมศ. ก ำหนดแล้ว 

โดยในช่วงระยะเวลำกำรเป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ข้ำพเจ้ำขอรับรองและให้ควำมยินยอม
ตำมกระบวนกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

๑. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำในระยะเวลำ ๒ ปี ก่อนและระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ที่ได้รับกำรจัดสรรจำก สมศ. ข้ำพเจ้ำไม่เคยปฏิบัติงำน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบทบำทขัดแย้งกับ
สถำนศึกษำนั้น 

๒. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ในนำมของ สมศ. เท่ำนั้น 

๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของผู้ประเมินภำยนอก รักษำจรรยำบรรณ
ของผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงเคร่งครัด และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. ก ำหนด โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน
ภำยนอกอย่ำงเต็มก ำลัง ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและจะอุทิศเวลำให้แก่กำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงเต็มที่ 
เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมระเบียบส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรให้กำรรับรอง ขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรก ำกับดูแล
ผู้ประเมินภำยนอก 

 
/๔. ในกำรประเมิน ... 
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๔. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

    ๔.๑ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่ปฏิเสธงำนที่ได้รับมอบหมำยจำก สมศ. เว้นแต่ ได้รับอนุญำตจำก สมศ. 
เป็นหนังสือเมื่อมีเหตุอันควรหรือเหตุสุดวิสัยประกำรอ่ืน และในกรณีที่ข้ำพเจ้ำปฏิเสธไม่รับงำนจำก สมศ. 
โดยปรำศจำกเหตุอันสมควรหรือเหตุสุดวิสัยให้ถือเป็นกำรละทิ้งหน้ำที่ ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง  

    ๔.๒ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเมื่อได้รับกำรมอบหมำยงำนจำก สมศ. แล้วจะด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ และจะด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนก ำหนด และในกรณ ีสมศ. ตรวจพบว่ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
มีควำมบกพร่องหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้ถูกต้องและครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ สมศ. ก ำหนด 

    ๔.๓ กรณีข้ำพเจ้ำน ำส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกล่ำช้ำกว่ำก ำหนด หรือไม่ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไข หรือน ำส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ให้ปรับปรุงแก้ไขล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้ สมศ. เรียกค่ำปรับในอัตรำร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ของค่ำตอบแทนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และเป็นเงิน
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำวันละ ๑๐๐ บำท นับถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบงำน หรือนับถัดจำกวันครบก ำหนด
ส่งมอบงำนที่ให้ปรับปรุงแก้ไขนั้น แล้วแต่กรณี 

          ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำมิได้ปฏิบัติตำมข้อ ๔.๓ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สมศ. ปฏิเสธกำรมอบหมำยงำน
ให้แก่ข้ำพเจ้ำตำมท่ี สมศ. ก ำหนด 

    ๔.๔ กรณีสถำนศึกษำขอให้พิจำรณำทบทวนผลกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ข้ำพเจ้ำยินยอม
ด ำเนินกำรพิจำรณำทบทวนและยืนยันรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก หรือปรับปรุงแก้ไขรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก พร้อมแจ้งผลกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและน ำส่ง
เอกสำรอื่นที่เก่ียวข้องให้แก่ สมศ. ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

๕. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สมศ. น ำผลประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำมำพิจำรณำเพ่ือประกอบต่ออำยุ
กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกของข้ำพเจ้ำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที ่สมศ. ก ำหนด 

    ทั้งนี้ หำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้ประเมินภำยนอกของข้ำพเจ้ำถูกร้องเรียนและมีค ำสั่งลงโทษ หรือ
ถูกร้องเรียนและอยู่ในระหว่ำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริง หรือข้ำพเจ้ำไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประเมินสถำนศึกษำ
ตำมที่ สมศ. มอบหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ต่อปีงบประมำณ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สมศ. ปฏิเสธกำรต่ออำยุ
กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกของข้ำพเจ้ำ 

๖. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่เปิดเผย หรือน ำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งข้อมูลหรือควำมลับของสถำนศึกษำ ตลอดจนไม่เปิดเผยเอกสำรใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบันทึก
หรือจัดเก็บในรูปแบบใดทีข่้ำพเจ้ำได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้ประเมินภำยนอก 

๗. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ที่นอกเหนือจำกกระบวนกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สมศ. 
ก ำหนด ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ สมศ. 

/๘. ข้ำพเจ้ำขอ ... 
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๘. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่กระท ำกำรหรือแสดงออกด้วยวิธีกำรใดๆ ซึ่งอำจท ำให้ สมศ. ได้รับเสียหำย
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือโดยกำรแสดงออกผ่ำนทำงสื่อมวลชน 
สื่อสังคมออนไลน์ หรือแสดงต่อสำธำรณชนไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ 

๙. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไมน่ ำเอำงำนทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมท่ีได้รับกำรจัดสรรจำก สมศ. ไปจ้ำงช่วง
อีกต่อหนึ่ง หรือมอบหมำยงำน หรือโอนงำน หรือละทิ้งงำนให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ท ำงำนนั้นแทนไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน 
แม้ว่ำผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกจำก สมศ. หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำนั้นๆ ก็ตำม 

๑๐. ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบให้ส ำเร็จลุล่วงเป็นไปตำมจรรยำบรรณและคุณลักษณะ
เฉพำะตัวของผู้ประเมินภำยนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนับถือโดยทั่วไป 

๑๑. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะไม่รับค่ำนำยหน้ำทำงกำรค้ำ ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใดๆ ตลอดจน
ไม่รับสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก หรือที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประเมินภำยนอกจำกสถำนศึกษำหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

๑๒. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะรับผิดชอบในควำมเสียหำยของ สมศ. ที่เกิดจำกกำรที่ข้ำพเจ้ำประพฤติมิชอบ 
ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำยของ สมศ. ตลอดจนนโยบำย กระบวนกำร และหลักเกณฑ์วิธีกำร ที่ สมศ. ก ำหนด 

๑๓. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในไฟล์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบรรดำเอกสำรอ่ืนใดไม่ว่ำถูกจัดท ำขึ้น
ในรูปแบบใด ซึ่งข้ำพเจ้ำได้จัดท ำขึ้นอันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ประเมินภำยนอกให้ถือเป็นควำมลับ
และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมศ. โดยข้ำพเจ้ำจะส่งมอบลิขสิทธิ์ในไฟล์ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
บรรดำเอกสำรอ่ืนใด ซึ่งไม่ว่ำถูกจัดท ำขึ้นในรูปแบบใดให้แก่ สมศ. เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
และข้ำพเจ้ำจะไม่น ำข้อควำมในเอกสำรนั้นไปใช้ในกิจกำรอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับงำน 

๑๔. ข้ำพเจ้ำยินยอมจะปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หลักเกณฑ์หรือกระบวนกำร
ที ่สมศ. ก ำหนด อย่ำงเคร่งครัด 

๑๕. กรณขี้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
กำรขึ้นทะเบียนของผู้ประเมินภำยนอกฉบับนี้ ให้ถือเป็นกำรไม่รับผิดชอบงำนในหน้ำที่อย่ำงผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
พึงกระท ำและเป็นกำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง ตำมระเบียบส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรให้กำรรับรอง ขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรก ำกับดูแลผู้ประเมิน
ภำยนอก และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สมศ. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และหลักเกณฑ์
ของ สมศ. กับข้ำพเจ้ำได้ โดยไมเ่รียกร้องหรือโต้แย้งตำมกฎหมำยด้วยประกำรใดๆ 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในแบบฟอร์มกำรขึ้นทะเบียนของผู้ประเมินภำยนอกฉบับนี้ โดยตลอดดีแลว้ 
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ประเมินภำยนอก  
                    (.....................................................................................)  


