คู่มือการปฏิบัติงาน
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
สานักพัฒนาและส่งเสริม

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คานา
ภารกิจ พัฒ นาระบบประเมิน (ภพป.) ส านักพัฒ นาและส่งเสริม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
สรรหา คัดเลือก และพัฒนาผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ/ประเภท รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกทุกระดับ /ประเภท เพื่อให้ การประเมินคุณ ภาพภายนอกของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา สามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้อ ง และ
ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
คู่มือ การปฏิ บั ติงานฉบั บ นี้ จึ งเป็ น เอกสารแนวทางที่ ช่ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานสามารถด าเนิ น การได้ ตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานและพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ก

สารบัญ
คานา
บริบทภารกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
๑. การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก
๒. การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
๓. การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
๔. การจัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก
๕. การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก

หน้า
ก
๑
๑
๑
๒
๓
๗
๑๐
๑๒
๑๓

ข

บริบทภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สานักพัฒนาและส่งเสริม สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็น หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒ นาระบบประเมินและยกระดับผู้
ประเมินภายนอกให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
๑) การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท
๒) การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท
๓) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ทุกระดับและประเภท
๔) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ทุกระดับและประเภท
๕) การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ทุกระดับและประเภท
๖) การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกทุกระดับและประเภท
๗) การจัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก
๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑

โครงสร้าง
รักษาการผู้อานวยการ สมศ.
(ดร.นันทา หงวนตัด)

รองผู้อานวยการ
(ดร.นันทา หงวนตัด )

รองผู้อานวยการ
(ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ)

(ศูนย์พัฒนาเด็ก ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ)

(อาชีวศึกษา กศน) และกากับดูแล ภพป.

หัวหน้าสานักพัฒนาและส่งเสริม
(นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์)
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
(ดร.มณีรัตน์ จันทนา)

นางวนิดา อัจฉริยสุนทร
นักวิชาการ

นายพิทักษ์ชน บุญวงค์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายชัยมงคล พุกสุวรรณ
นักวิชาการ

นางสาวอมรทิพย์ สันตวิริยะพันธุ์
นักวิชาการ

นายเสถียร งอยผาลา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

๒

นางสาวณัฎฐากรณ์ ฤทธิ์หมุน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วิธีปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประเมินภายนอก
๒. ผู้สมัครทาการสมัครผ่านระบบ AQA หรือ Google form

๓. คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
๕. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ชุดวิชา 101, 102 และ 103 (10 วัน)
(๕ วัน)
ไม่ผ่าน

๖. สอบออนไลน์ชุดวิชา 101, 102 และ 103
วิชาละ 1 ชม.
ผ่าน 3 ชุดวิชา
๗. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
ชุดวิชา 104 และ 105

สอบซ่อม

ไม่ผ่าน
14

ผ่าน ๓ ชุดวิชา
ไม่ผ่าน

๘. ส่งงานออนไลน์ชุดวิชา 104 และ 105
ผ่าน 2 ชุดวิชา

ส่งงานแก้
ตัว

๙. ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่าน ๒ ชุดวิชา
๑๐. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน
(สอบรวบยอด และ สอบภาคปฏิบัติ IT)
ผ่าน ๒ ส่วน
๑๑. สมศ. สรุปผลการคัดเลือกเสนอ กพพ. กพศ. คณะอนุกรรมการ กศน. เพือ่ ทราบ

ไม่ผ่าน
14

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

สอบซ่อม
14

ผ่าน ๒ ส่วน

รับรอง
๑๒. สมศ. สรุปผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรอง

ไม่รับรอง
14

๑๓. สมศ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก

๓

๑๔. จบขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

ผู้รับผิดชอบ
๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจส่งเสริมและ
พัฒนาสัมพันธ์
๓.สานักสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะอนุกรรม
การจัดเตรียมและ
ดาเนินการคัดเลือกผู้เข้า
รับการอบรม ตามคาสั่ง
สมศ. ที่ 12/2563

๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทางานควบคุมการ
สอบ

ผังการทางาน (Flowchart)
๑. ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้
ประเมินภายนอก

๒. ผู้สมัครทาการสมัครผ่าน
ระบบ AQA หรือ
Google form

๓. คัดกรอง
คุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้สมัคร

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรม

๕. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์ชุดวิชา 101, 102
และ 103 (10 วัน)
(๕ วัน)

๖. สอบออนไลน์
ชุดวิชา 101,
102 และ 103
วิชาละ 1 ชม.

๔

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
๑.กาหนดคุณสมบัติ
๑.คุณสมบัติ
ผู้ประเมินภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
๒.จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์ ๒.กาหนดการอบรม
การรับสมัครพร้อมกาหนดการ
๓.ประกาศการรับสมัคร
อบรม จานวนผู้สมัครที่ต้องการ
๔.หนังสือภายนอกหรือ
และระยะเวลาการรับสมัคร
ข้อความประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร
๑.ผู้สมัครทุกคนบันทึกประวัติและ ๑.ใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครในระบบ ๒.เอกสาร หลักฐาน
AQA หรือ Google form ด้วย
ประกอบการสมัคร
ตนเอง
วิธีการดาเนินงาน

๑.พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร
๒.พิจารณาเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร

๑.ระเบียบวาระการประชุม
๒.คุณสมบัติเบื้องต้นและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้
ประเมินภายนอก
๓.เอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร

๑.จัดทาประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
๒.แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรมให้ลงทะเบียน
และเรียนรู้ด้วยตนเองทางอีเมล
และ SMS
๑.ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ศึกษาเอกสารแนะนาหลักสูตร และ
เรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ชุดวิชา
101, 102 และ 103 ตามเวลาที่
กาหนด
๒.ตอบข้อคาถามของผู้เรียน
๑.จัดการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบออนไลน์
ทาง Facebook Live
๒.บริหารจัดการการสอบให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานกาหนด
๓.กากับ ติดตาม และควบคุมความ
เรียบร้อยในการสอบให้เป็นไปโดย

๑.ประกาศรายชือ่
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
๒.อีเมล และ SMS เพือ่ แจ้งผู้
มีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรมให้ลงทะเบียน
และเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑.เอกสารแนะนาหลักสูตร
เรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
๒.ชุดวิชา ๑๐๑
๓.ชุดวิชา ๑๐๒
๔.ชุดวิชา ๑๐๓
๑.ข้อตกลงและข้อปฏิบัติใน
การเข้าสอบออนไลน์
๒.แบบทดสอบออนไลน์ชุด
วิชา 101, 102 และ 103
๓.ตารางให้คะแนนและ
สรุปผลการสอบออนไลน์
๔.ใบลงทะเบียนคณะทางาน
ควบคุม
การสอบ

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

ผังการทางาน (Flowchart)

วิธีการดาเนินงาน

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

สุจริต
๔.สรุปผลการสอบออนไลน์ชุดวิชา
101, 102 และ 103
๕. แจ้งผลการสอบให้ผู้สอบทราบ
และให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
๑๐๔ และ ๑๐๕ เป็นรายบุคคล
ผ่านทางอีเมล และ SMS
๗

๘

๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทางานตรวจผลงาน
การเรียนรู้
ชุดวิชา ๑๐๔-๑๐๕

๗. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์
ชุดวิชา 104 และ 105

๘. ส่งงานออนไลน์
ชุดวิชา 104 และ
105

๙

๑๐

๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการอานวยการ
และคณะทางานจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ

๙. ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อ
เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑๐. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 2 วัน
(สอบรวบยอด และ
สอบภาคปฏิบัติ IT)

๕

๑.ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนและเรียนรู้
ด้วยตนเองออนไลน์ชุดวิชา 10๔
และ ๑๐๕ ตามเวลาทีก่ าหนด
๒.ตอบข้อคาถามของผู้เรียน

๑.ชุดวิชา ๑๐๔
๒.ชุดวิชา ๑๐๕
๓.กรณีศึกษา SAR

๑.ผู้สมัครส่งงานออนไลน์
ชุดวิชา ๑๐๔ และ ๑๐๕ ตาม
วิธีการที่สานักงานกาหนด
๒.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจผลงานออนไลน์ชุดวิชา
๑๐๔ และ ๑๐๕
๓.ตรวจผลงานการเรียนรู้
ชุดวิชา ๑๐๔-๑๐๕ ตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานกาหนด
๔.สรุปผลการตรวจงาน
ชุดวิชา ๑๐๔ และ ๑๐๕
๕.แจ้งผลการตรวจงาน
ชุดวิชา ๑๐๔ และ ๑๐๕
ให้ผู้สมัครทราบเป็นรายบุคคลผ่าน
ทางอีเมล และ SMS
๑.จัดส่งแบบลงทะเบียนออนไลน์
ทางอีเมลและ SMS ให้ผู้สมัคร
ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการภายในเวลาที่กาหนด
๒.สรุปจานวนผู้ลงทะเบียนเข้า
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษา
๑.มีแผนและหลักสูตรการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน
๒.ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณโครงการ
๓.เตรียมงบประมาณและเอกสาร
การเงินเพื่อเบิกจ่ายในการฝึกอบรม
๔.จัดหาสถานที่ฝกึ อบรม

๑.ตารางให้คะแนนและ
สรุปผลการตรวจงานออนไลน์
ชุดวิชา ๑๐๔ และ ๑๐๕
๒.ใบลงทะเบียนคณะทางาน
ตรวจผลงาน

๑. กาหนดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ๒ วัน
๒. แผนผังเลขที่นั่งฝึกอบรม
และสอบ
๓.แผนที่และวิธีการ
เดินทางไปยังสถานที่จัดการ
ฝึกอบรม
๑.แผนและหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็น
มาตรฐาน
๒.บันทึกข้อความขออนุมัติ
หลักการและงบประมาณ
โครงการฝึกอบรม
๓.บันทึกข้อความ

ลาดับ

๑๑

๑๒

ผู้รับผิดชอบ

๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓.คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษา
๔.คณะอนุกรรม
การพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.คณะกรรมการ สมศ.

ผังการทางาน (Flowchart)

๑๑. สมศ. สรุปผลการคัดเลือกเสนอ
กพพ. กพศ. คณะอนุกรรมการ กศน.
เพื่อทราบ

วิธีการดาเนินงาน
๕.ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิทยากร ผู้เข้าอบรม สถานที่
๖.จัดเตรียม สื่อ กรณีศึกษา ใบงาน
ใบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาคปฏิบัติ
แบบทดสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.จัดเตรียมเพาเวอร์พ้อยท์วิทยากร
และเอกสารประกอบการบรรยาย
๘.ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนและ
หลักสูตรที่กาหนด
๙.สรุปค่าใช้จ่าย คืนเงินยืมทดรอง
จ่าย และเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง
๑๐.เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่า
เดินทางวิทยากร หรือค่าใช้จา่ ยอื่น
ๆ ตามโครงการ ที่ไม่ได้อยู่ในเงินยืม
ทดรองจ่าย
๑.จัดทาสรุปผลการฝึกอบรม
รายบุคคล
๒.จัดทาระเบียบวาระ
การประชุมเพื่อทราบรายชือ่ ผู้ผ่าน
การอบรมต่อที่ประชุม กพพ. กพศ.
คณะอนุกรรมการ กศน.

๑.จัดทาระเบียบวาระ
การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัตกิ าร
รับรองรายชื่อ
ผู้ประเมินภายนอก เป็นระยะเวลา
๓ ปี ต่อที่ประชุม คณะกรรมการ
สมศ.

๑๒. สมศ. สรุปผล
การคัดเลือกเสนอ
คณะกรรมการ สมศ.
ให้การรับรอง

๖

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
๔.ใบลงทะเบียน
ผู้เข้ารับอบรม วิทยากร
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สมศ.
๕.สื่อ ใบกิจกรรมเพื่อฝึก
ทักษะภาคปฏิบัติ
แบบทดสอบ
๖.เอกสารหลักฐานการเบิก
จ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ สมศ.

๑.ระเบียบวาระ
การประชุม
๒.รายชื่อผู้ผ่าน
การอบรมพร้อมการส่ง
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร

๑.ระเบียบวาระ
การประชุม
๒. รายชื่อผู้ได้รับทราบผ่าน
การอบรมเป็น
ผู้ประเมินภายนอก โดย
กพพ. กพศ.
คณะอนุกรรมการ กศน.

ลาดับ
๑๓

ผู้รับผิดชอบ
๑.ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
๒.สานักสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ผังการทางาน (Flowchart)
๑๓. สมศ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินภายนอก

วิธีการดาเนินงาน
๑.จัดทาประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน
เป็น
ผู้ประเมินภายนอก
บนเว็บไซต์ สมศ. เพื่อทา
สาธารณพิจารณ์

หมายเหตุ : ขั้นตอนการคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา
สานักงานจัดให้มีการสอบซ่อมหรือส่งงานแก้สาหรับผู้ไม่ผ่านขั้นตอนที่ ๖, ๘ และ ๑๐

๗

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
๑.ประกาศรายชือ่
ผู้ได้รับการรับรองและขึ้น
ทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินภายนอก

กระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
หลักเกณฑ์กลาง
หลักเกณฑ์ตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ปฐมวัย
พื้นฐาน
กศน.
อาชีวศึกษา
ขั้นตอนการคัดเลือก
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ผู้ประเมินภายนอก
๒. ผูส้ มัครทาการสมัครผ่านระบบ AQA
หรือ Google form
๓. คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
๔. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรม
๕. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ออนไลน์ชุดวิชา 101, 102 และ 103
- ทดสอบก่อนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
- ทดสอบหลังเรียน
๖. สอบออนไลน์ชุดวิชา 101, 102 และ
103
๗. ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ออนไลน์ ชุดวิชา 104 และ 105
- ทดสอบก่อนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
- ทดสอบหลังเรียน
๘. ส่งงานออนไลน์ชุดวิชา 104
และ 105
๙. ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
๑๐. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- บรรยายสรุปความรูร้ วบยอด
- สอบความรู้รวบยอด
- บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ IT
- สอบภาคปฏิบัติ IT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10 วัน

10 วัน

10 วัน

10 วัน

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

วิชาละ
1 ชั่วโมง

วิชาละ
1 ชั่วโมง

วิชาละ
1 ชั่วโมง

วิชาละ
1 ชั่วโมง

10 วัน

10 วัน

10 วัน

10 วัน

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑-๒ วัน
√

๑-๒ วัน
√

๑-๒ วัน
√

๑-๒ วัน
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

๘

หมายเหตุ

- เป็นไปตามระยะเวลาที่
สมศ. กาหนด
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สมศ. กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่
สมศ. กาหนด
- ผู้เกี่ยวข้องสามารถทักท้วง
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการอบรมได้

- ผู้ไม่ผ่านการสอบชุดวิชา ๑๐๑,
๑๐๒ หรือ ๑๐๓ สามารถสอบ
ซ่อมเฉพาะชุดวิชาที่ไม่ผ่าน
ได้ ๑ ครั้ง

- ผู้ไม่ผ่านชุดวิชา ๑๐๔ หรือ
1๐๕ สามารถส่งงานแก้เฉพาะ
ชุดวิชาที่ไม่ผ่านได้ ๑ ครั้ง

- ผู้ไม่ผ่านการสอบความรู้รวบยอด
สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
- ผู้ไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ IT

หลักเกณฑ์กลาง
ขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ปฐมวัย

พื้นฐาน

กศน.

หมายเหตุ

อาชีวศึกษา

สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
๑๑. สมศ. สรุปผลการคัดเลือกเสนอ
กพพ. กพศ. คณะอนุกรรมการ กศน.
เพื่อทราบ
๑๒. สมศ. สรุปผลการคัดเลือกเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรอง
๑๓. สมศ. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
คัดเลือกเพื่อรับรองและขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินภายนอก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

- ผู้เกี่ยวข้องสามารถทักท้วง
รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกเพื่อ
รับรองและขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประเมินภายนอกได้

√

หมายเหตุ
๑. ชุดวิชาสาหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีการปรับให้เหมาะสมกั บแต่ละ
ระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ประเมินภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามระดับ/ประเภท
การศึกษานั้น ๆ
๒. สานักงานอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ชุดวิชา
ชุดวิชา ๑๐๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการประเมินภายนอกของ สมศ.
ชุดวิชา ๑๐๒ การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. ในยุค COVID-19
ชุดวิชา ๑๐๓ มาตรฐานของต้นสังกัด
เกณฑ์ประเมินและตัดสินของ สมศ.
ชุดวิชา ๑๐๔ วิธีประเมิน SAR ของสถานศึกษา
ชุดวิชา ๑๐๕ วิธีประเมินผลการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา
รวม

การวัดประเมินผล

คะแนนเต็ม

ใช้กับทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา

๒๐

เกณฑ์คะแนนผ่าน
(๗๐ %)
๑๔

ทดสอบ
ทดสอบ

๒๐

๑๔

√

ทดสอบ

๒๐

๑๔

√

ส่งงาน
ส่งงาน

๒๐
๒๐

๑๔
๑๔

√
√

๑๐๐

๗๐

√

๙

√

เกณฑ์ผ่านการคัดเลือก
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ สมศ. กาหนด และ
๒. ต้องผ่านการวัดประเมินผล ชุดวิชา ๑๐๑ – ๑๐๓ ทุกชุดวิชา
๓. ต้องผ่านการวัดประเมินผล ชุดวิชา ๑๐๔ – ๑๐๕ ทุกชุดวิชา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
การฝึกอบรม

การวัดประเมินผล

วันแรก อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ

สอบรวบยอด
(เปิดหนังสือสอบ)
วันที่สอง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยี สอบภาคปฏิบัติ IT
สารสนเทศที่ใช้ในการประเมินของ สมศ.
โดยใช้คอมพิวเตอร์
รวม

คะแนนเต็ม

ใช้กับทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา

๘๐

เกณฑ์คะแนนผ่าน
(๗๐ %)
๕๖

๒๐

๑๔

√

๑๐๐

๗๐

√

√

เกณฑ์ผ่านการอบรม
๑. ต้องเข้ารับการอบรม ครบ ๒ วัน (ชั่วโมงรวม ๑๒ ชัว่ โมง)
๒. ต้องผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอด (ตั้งแต่ ๕๖ คะแนนขึ้นไป)
๓. ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติ IT โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่ ๑๔ คะแนนขึ้นไป)
เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการอบรมต้องจัดส่งเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
ก่อนได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอก
รายการเอกสารหลักฐาน
1. แบบยืนยันคุณสมบัตติ ามระดับการศึกษาที่สมัคร
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาวุฒิการศึกษา
4. หนังสือรับรองการทางานที่ทางการออกให้หรือเอกสารที่แสดงประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญตามระดับการศึกษา
5. กรณีทางานประจาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต้องมี หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกได้

๑๐

ใช้กับทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
√
√
√
√
√

๒. การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก

สมศ. แต่งตั้งคณะทางานยกร่างและพัฒนาหลักสูตรอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

คณะทางานจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
ไม่เห็นชอบ
เสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพ
(7วัน สมศ.
ผู้ประเมินภายนอกต่อ ผู้อานวยการ

(15วัน

(7วั
) น
) เห็นชอบ

(7วัน

)จัดเตรียมรายละเอียด วิธีการ เครือ่ งมือ สื่อ และเอกสารการใช้
(7วัน ) ใน
(7วัน

การอบรม

)

)
กาหนดการจัดอบรม

เปิดรับลงทะเบียนผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

(15วัน
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกตามกาหนดการ

)

(30วัน
)

สรุปผลการอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตรและบันทึกข้อมูลพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอกในระบบ AQA

๑๑
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
๑ ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน

๒

แผนผังการทางาน (Flowchart)
สมศ. แต่งตั้งคณะทางานยกร่างและ
พัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประเมินภายนอก

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน
คณะทางานจัดทาและพัฒนาหลักสูตร

๓

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน
เสนอหลักสูตรอบรม
พัฒนาศักภาพ
ผู้ประเมินภายนอกต่อ
ผู้อานวยการ สมศ.

๔

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน

จัดเตรียมรายละเอียด วิธีการ
เครื่องมือ สื่อ และเอกสารการใช้ใน
การอบรม

๑๒

วิธกี ารดาเนินงาน
๑. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการเพื่อเป็นคณะทางาน
๒. ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็น
คณะทางานและจัดทาคาสั่งแต่งตัง้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน
๒.เอกสารเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่า
เดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อ
๑. ร่างหลักสูตรอบรม
กาหนดหัวข้อ/รายวิชาเพื่อใช้ในการ พัฒนาศักยภาพ
ยกร่างหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ผู้ประเมินภายนอก
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก
๒. ข้อคิดเห็นจากการ
๒. จัดทาร่างหลักสูตรและเกณฑ์การ ประชุมคณะทางานใน
ประเมินผล
การปรับปรุงหลักสูตร
๓. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อคิดเห็นของคณะทางาน
๑.เสนอร่างหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกต่อผู้อานวยการ สมศ.
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ปรับปรุงร่างกรอบหลักสูตรอบรม
พัฒนา ผู้ประเมินภายนอกกรณีมี
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

๑.ร่างหลักสูตรอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประเมินภายนอก
๒. ข้อคิดเห็นจาก
ผู้อานวยการ สมศ. กรณี
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
ร่างหลักสูตร

๑. กาหนดวิธีการในการจัดอบรม
(Online / สถานที่อบรม)
๒. จัดทาสื่อ เอกสาร
(อิเล็กทรอนิกส์) ที่ใช้ในการอบรม
๓. จัดเตรียมเครื่องมือ คน อุปกรณ์
ไอที และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑. คู่มือ/เอกสารแสดง
วิธีการที่ใช้โปรแกรมการ
อบรม (กรณีอบรม แบบ
Online)
๒. เอกสารเสนอราคา
สถานที่/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดอบรม (กรณีมีการ
อบรมแบบ Online)
๓. เอกสาร/สื่อที่ให้ใน
การอบรมตามรายการ

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

๕

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน

๖

๗

ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน
- ภารกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ภารกิจ
อานวยการ

แผนผังการทางาน (Flowchart)

วิธกี ารดาเนินงาน

จัดประชุมคณะทางานและทีมงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดทา
ตารางกาหนดการตามขั้นตอนของ
หลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอก
๑. จัดทา/ออกแบบ แบบลงทะเบียน
อบรมของ สมศ. ผ่าน Google
form
๒. แจ้งกาหนดการและขั้นตอนใน
การอบรมให้ผู้เข้าอบรมทราบ
๓. สรุปจานวนและตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

กาหนดการจัดอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และวิธีการที่จะนาเสนอ
ในหลักสูตร
๔. เอกสารเนื้อหาการ
อบรมของแต่ละรายวิชา
ที่จะใช้สาหรับอบรม/
พัฒนา
เอกสารหลักสูตรแสดง
เกณฑ์และขั้นตอนการ
อบรม/พัฒนา

๑.รายการข้อมูลที่
ต้องการทราบจาก
ผู้สมัครเข้ารับการอบรม/
พัฒนา
๒.แบบลงทะเบียนอบรม
ของ สมศ. ผ่าน Google
form
๓.ฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม
๑. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าอบรม ๑. ประกาศ สมศ.
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดขั้นตอน
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าอบรม/
ต่าง ๆ ในการอบรม
พัฒนา
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และ
๒.ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดอบรม
๓. ข้อมูลการลงทะเบียน
พัฒนา
เข้าอบรม
๓. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ใน ๔.ใบลงทะเบียน (กรณีมี
การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม
การอบรมแบบ Online)
๔. กรณีมีสอบจัดเตรียมเลขที่นั่ง
๕.บันทึกการขออนุมัติ
สอบ ใบลงทะเบียนสอบ ที่นั่งที่นงั่
ปฏิบัติงานภายนอก
สอบ
สานักงาน
๕. สมศ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ กรณีมีการจัดสอบ
๖. จัดเตรียมเอกสารการเงิน
ค่าตอบแทนและค่าเดินทาง วิทยากร
และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน

เปิดรับลงทะเบียนผู้มสี ิทธิ์
เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินภายนอกตามตาราง
กาหนดการ

๑๓

ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
๘ - ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน
- งานนโยบาย
และแผน

แผนผังการทางาน (Flowchart)

สรุปผลการอบรมตามเกณฑ์
ที่กาหนดในหลักสูตร
และบันทึกข้อมูลพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก

๑๔

วิธกี ารดาเนินงาน
๑. ตรวจสอบจานวนผูเ้ ข้ารับการ
อบรมในแต่ละรายวิชา
๒. สรุปจานวนผูผ้ ่านการอบรมในแต่
ละรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตร
๓. เสนอผู้อานวยการ สมศ. ขอ
อนุมัติบันทึกข้อมูลการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในระบบ AQA
๔. จัดทาประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการ
บันทึกชั่วโมงพัฒนาศักยภาพ
๕. ติดตามประเมินผลการจัดอบรม
โดยงานนโยบายและแผน ภารกิจ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อ
นาข้อมูลไปปรับปรุงการจัดอบรมใน
ครั้งต่อ ๆ ไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. เกณฑ์การ
ตรวจข้อสอบ
๒. เอกสาร/ข้อมูลการ
เข้ารับการอบรมของ
ผู้เข้ารับการอบรในแต่ละ
รายวิชา

๓. การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ/คณะอนุกรรมการฯ กศน. รับทราบมติ
คณะกรรมการ สมศ. เกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก วิธี
ดาเนินงาน และการแต่งตั้งคณะทางาน
2. คณะทางานประชุมเพื่อวางแผนงาน
3. คณะทางานติดต่อสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการเก็บข้อมูล

4. คณะทางานประชุมผู้ประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจวิธีประเมิน

5. คณะผู้ประเมินลงพื้นที่เก็บข้อมูล

6. คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
7. คณะทางานจัดทา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
8. คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ และคณะอนุกรรมการฯ
กศน. พิจารณา ตรวจแก้ และรับรอง (ร่าง) รายงาน

9. คณะกรรมการ สมศ. เห็นชอบ (ร่าง)
รายงาน และแนวทางการประเมิน
๑๕

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

1

- คณะกรรมการพัฒนา
ระบบฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ กศน.
- ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
- สานักประเมินและ
รับรอง

2

-คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.

แผนผังการทางาน
(Flowchart)

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฯ/คณะอนุกรรมการฯ กศน.
รับทราบมติคณะกรรมการ
สมศ. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก วิธี
ดาเนินงาน และการแต่งตั้ง
คณะทางาน

2. คณะทางานประชุมเพื่อ
วางแผนงาน

๑๖

วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบฯ/คณะอนุกรรมการฯ
รับทราบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ประกอบด้วย
1.1 ประเด็นหรือ
มาตรฐานที่จะประเมิน
1.2 แนวทางประเมิน หรือ
แนวทางพิจารณา หรือ
ตัวชีว้ ัดหรือตัวบ่งชี้ หรืออื่น
1.3 เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ
5 ระดับ คือ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง พร้อมคาอธิบายวิธี
ตัดสิน
1.4 นิยามศัพท์ทุกคาที่
เกี่ยวข้อง
ฯลฯ
2. รับทราบมติ
คณะกรรมการ สมศ.
เกี่ยวกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
3. รับทราบวิธดี าเนินงาน
และการแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่หาข้อมูล
ตรวจสอบ สรุป จัดทา
รายงาน ฉบับที่ 1
4. เสนอชื่อผู้แทน 1 ท่าน
เพื่อร่วมเป็นคณะทางาน
1. คณะทางานประชุมเพื่อ
วางแผนงานประกอบด้วย
- การออกแบบการตรวจสอบ
- การระบุวิธีเก็บข้อมูล
- การเก็บข้อมูล
- การสรุปผล
- การจัดทารายงาน

1. พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.
2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ข้อบังคับ
คณะกรรมการ
สานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ว่าด้วย
การประกันคุณภาพ
ภายนอก พ.ศ.
๒๕๖๔
3. มติ
คณะกรรมการ
สมศ. เกี่ยวกับ
มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
- การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
- วิธกี ารเก็บข้อมูล
- การสรุปผล
- การจัดทารายงาน

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ
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- คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.
-สถานศึกษา/สถาบัน
อุดมศึกษา

4

- คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.
- ผู้ประเมินภายนอก

แผนผังการทางาน
(Flowchart)
3. คณะทางานติดต่อสถานศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการเก็บข้อมูล

4. คณะทางานประชุมผู้ประเมินที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจวิธีประเมิน

๑๗

วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คณะทางานติดต่อ
สถานศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การเก็บข้อมูล ดังนี้
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุม
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
- สถานศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน
- สถานศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
2) ด้านการอาชีวศึกษา
ครอบคลุม
-สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3) ระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุม
- สถาบันอุดมศึกษาซึ่งขอรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก
สมศ.
4) การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ครอบคลุม
- สถานศึกษา/เทียบเท่าที่จัด
การศึกษานอกระบบฯ
ประเภท
ก) การศึกษาต่อเนื่อง
ข) การศึกษาตามอัธยาศัย
ค) การศึกษานอกระบบ

- ระเบียบวิธีการ
วิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บข้อมูล
- หนังสือภายนอก
ขอความอนุเคราะห์
สถานศึกษาเพื่อ
เก็บข้อมูล

๑. คณะทางานประชุม
ผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องเพื่อทา
ความเข้าใจถึงวิธีประเมิน
ตามทีค่ ณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ ระบุ

- กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- วิธีประเมินตามที่
คณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการ
ระบุตามระดับ/
ประเภทการศึกษา

ลาดับ
5

ผู้รับผิดชอบ

แผนผังการทางาน
(Flowchart)

- ผู้ประเมินภายนอก
5. คณะผู้ประเมินลงพื้นที่เก็บข้อมูล

6

คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.

6. คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก

๑๘

วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คณะผู้ประเมินลงพื้นที่
เก็บข้อมูล ดังนี้
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุม
-ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
-สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
-สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
2) ด้านการอาชีวศึกษา
ครอบคลุม
-สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
3) ระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุม
-สถาบันอุดมศึกษาซึ่งขอรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก
สมศ.
4) การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ครอบคลุม
- สถานศึกษา/เทียบเท่าที่จัด
การศึกษานอกระบบฯ
ประเภท
ก) การศึกษาต่อเนื่อง
ข) การศึกษาตามอัธยาศัย
ค) การศึกษานอกระบบ

-ระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บข้อมูล
-กาหนดการเก็บ
ข้อมูล

คณะทางานวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย
1 การตรวจสอบความเป็นไป
ได้ (Feasibility) และปฏิบัติ
ได้ (Practicality)
2 ความน่าเชื่อถือของผล
ประเมิน คือ Validity,
Reliability และ
Objectivity
3 ความสามารถในการ
จาแนกตามเกณฑ์ตัดสิน 5
ระดับ

-ระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือวิจัย
- สรุปผลเกี่ยวกับ
1) การตรวจสอบ
ความเป็นไปได้
(Feasibility) และ
ปฏิบัติได้
(Practicality)
2) ความน่าเชื่อถือ

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนผังการทางาน
(Flowchart)

วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของผลประเมิน คือ
Validity,
Reliability และ
Objectivity
3) ความสามารถใน
การจาแนกตาม
เกณฑ์ตัดสิน 5
ระดับ
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- คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.

- คณะกรรมการพัฒนา
ระบบฯ และคณะ
อนุกรรม
การฯ กศน.
-คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.

7. คณะทางานจัดทา (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบประสิทธิภาพ

8. คณะกรรมการ
พัฒนาระบบฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ
กศน. พิจารณา ตรวจ
แก้ และรับรอง (ร่าง)
รายงาน

๑๙

คณะทางานจัดทา (ร่าง)
รายงาน 4 ฉบับ
1 ฉบับที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
พื้นฐาน
2 ฉบับที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
อาชีวศึกษา
3 ฉบับที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
อุดมศึกษา
4 ฉบับที่เกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการฯ กศน.
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ
และคณะอนุกรรมการฯ
กศน.พิจารณาร่างรายงาน
ตรวจแก้ รับรอง และเสนอ
คณะกรรมการ สมศ.

-ระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทารายงาน
ผลการวิจัย
- (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก จานวน 4
ฉบับ
- (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
แนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก จานวน 4
ฉบับ

ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

9

- คณะกรรมการ สมศ.
- คณะทางานในการ
พัฒนาแนวทาง
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
สมศ.

แผนผังการทางาน
(Flowchart)
9. คณะกรรมการ สมศ.
เห็นชอบ (ร่าง) รายงาน และ
แนวทางการประเมิน

๒๐

วิธกี ารดาเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ สมศ.
เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบประสิทธิภาพ
แนวทาง
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก

- (ร่าง) รายงานผล
การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
จานวน 4 ฉบับ

๔. การจัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก

ตรวจสอบรายชื่อผูไ้ ด้รับการรับรอง
เป็นผู้ประเมินภายนอก

จากคณะกรรมการ สมศ.
รวบรวมข้อมูลผู้ประเมินภายนอกจาก
ระบบ AQA

ส่งฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกให้ภารกิจเทคโนโลยีและ
กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล บัตร
ชารุด สูญหาย หรือขอมีบตั ร
ใหม่กรณีต่ออายุบัตร
รับคาร้องพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
ตามที่สานักงานประกาศ
กาหนด และตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง

สารสนเทศการสื่อสารเพื่อทาการออกรหัสประจาตัว
ผู้ประเมินภายนอก
จัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก

จัดทาหนังสือส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก
เสนอผู้อานวยการอนุมัติการจัดทาและหรือส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก
ได้รับอนุมัติ

ไม่อนุมัติหรือมีข้อเสนอแนะปรับแก้ไข

ส่งมอบบัตรประจาตัวให้แก่
ผู้ประเมินภายนอกทางไปรษณีย์

๒๑

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :
ลาดับ ผู้รับผิดชอบ
๑

๒

๓

ภารกิจพัฒนา
ระบบ
ประเมิน

ภารกิจ
พัฒนาระบบ
ประเมิน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรอง
เป็นผู้ประเมินภายนอกตาม
มติคณะกรรมการ สมศ.

รวบรวมข้อมูลผู้ประเมินภายนอกจากระบบ
AQA และส่งฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอกให้
ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ออกรหัสประจาตัวผู้ประเมินภายนอก

ภารกิจพัฒนา
ระบบ
ประเมิน

๖

แผนผังการทางาน (Flowchart)

ภารกิจพัฒนา
ระบบ
ประเมิน

จัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก และ
หนังสือส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ประเมินเสนอ
ผู้อานวยการ สมศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
ในบัตรหรือสูญหาย ให้ยื่นคา
ร้องพร้อมชาระค่าธรรมเนียม

ส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ประเมิน
ภายนอกให้กับผู้ประเมินภายนอก
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒๒

วิธีการดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. ตรวจสอบมติคณะกรรมการ
สมศ.
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรอง
เป็นผู้ประเมินภายนอก

- มติคณะกรรมการ สมศ.
- ประกาศ สมศ.

๑. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลผู้ได้รับรองเป็นผู้
ประเมินภายนอกในระบบ AQA
๒. กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ดาเนินการประสานผู้ได้รับรองให้
เข้ามากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้อง
๓. ส่งฐานข้อมูลให้ภารกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออกรหัสประจาตัวผู้
ประเมินภายนอก
๑. จัดทาบัตรประจาตัวผู้ประเมิน
ภายนอก
๒. สรุปจานวนและรายชื่อผู้ได้รับ
บัตรประจาตัวผู้ประเมินภายนอก
และเสนอจดหมายส่งมอบบัตร
ประจาตัวผู้ประเมินภายนอกให้
ผู้อานวยการ สมศ. ลงนาม

- ไฟล์ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอก โปรแกรม
Excel

ส่งจดหมายพร้อมบัตรประจาตัว
ผู้ประเมินภายอกให้ผู้ประเมิน
ภายนอกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- เอกสารการส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียน
- ข้อบังคับคณะกรรมการ
สมศ.ว่าด้วยการรับรอง การ
ต่ออายุ และการควบคุม
การปฏิบัตหิ น้าที่ของ
ผูป้ ระเมินภายนอก พ.ศ.
๒๕๖๔
-ระเบียบสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย

- บัตรประจาตัวผู้
ประเมินภายนอก
- จดหมายส่งมอบบัตร
ประจาตัวผู้ประเมิน
ภายนอก
- เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การส่งมอบบัตรประจาตัว
ผู้ประเมินภายนอก

ลาดับ ผู้รับผิดชอบ

แผนผังการทางาน (Flowchart)

วิธีการดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การออกบัตรประจาตัวของ
ผูป้ ระเมินภายนอก พ.ศ.
๒๕๖๓

๒๓

๕. การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก

ฐานข้อมูล AQA

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน

ครบ

ไม่ครบ
ประสานผู้ประเมินภายนอก

แบบฟอร์ม
เก็บข้อมูล

โทรศัพท์

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ AQA
ให้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ใช้ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกเข้าใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล AQA

๒๔

รายละเอียดการปฏิบัติงาน :
ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
๑ ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน

๒

แผนผังการทางาน (Flowchart)
ฐานข้อมูล AQA

ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน

๓

ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน

ประสานผู้ประเมินภายนอก /
หน่วยประเมิน

๔

- ภารกิจพัฒนา
ระบบประเมิน
- ภารกิจ/สานักที่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ AQA
ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒๕

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลผู้
- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ประเมินภายนอก เพื่อ ภายนอก (ระบบ
การเฝ้าระวังความ
AQA)
เพียงพอและความพร้อม
ของผู้ประเมินภายนอก
จากฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกในระบบ AQA
เป็นประจาทุกเดือน
- ตรวจสอบความถูก
- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ภายนอก (ระบบ
เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้
AQA)
หรือการให้บริการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้
ประเมินภายนอก
- ประสานผู้ประเมิน
ภายนอกหรือหน่วย
ประเมิน เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงข้อมูล
เพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ในระบบ AQA
- ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน

- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอก (ระบบ
AQA)

- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอก (ระบบ
AQA)

ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
๕ ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน

แผนผังการทางาน (Flowchart)
ผู้ใช้ข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกเข้าใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล AQA

๒๖

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้ข้อมูลผู้ประเมิน
- ฐานข้อมูลผู้ประเมิน
ภายนอกเข้าใช้ข้อมูล
ภายนอก (ระบบ
จากฐานข้อมูล AQA
AQA)
- แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
การปรับปรุงฐานข้อมูล
กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน

