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 เข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ย่างเข้าสู่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จุลสาร สมศ. เดินทางมาถึงปีท่ี ๑๘ และยังเดินหน้าเผยแพร่วัฒนธรรมคุณภาพ 

ด้านการประเมินสู่สาธารณชน มุ่งส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสำาคัญของการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เพื่อกระตุ้นคุณภาพการศึกษาไทย และยกระดับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคที่สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมเป็นพลวัตร

 ฉบับนี้ สมศ. ขอนำาเสนอข่าวสารงานต่างประเทศ และการดำาเนินงานของ สมศ. ที่ผ่านมา 

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้โครงการนำาร่องการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของ 

สหภาพยุโรป (EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review) หรือ EU SHARE บทความ

ทางวิชาการ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)”  และ ประกาศรับสมัคร 

ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ไติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม

 ช่วงนี้สายลมหนาวเยือนมา กองบรรณาธิการขอให้ทุกท่านดูแลร่างกายให้อบอุ่น มีสุขภาพที่แข็งแรง

เรียบเรียงเน้ือหา และออกแบบ โดย นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 



จุลสาร สมศ. 25๖๑

๐4 // ๐5 // 

 สมศ. เข้าร่วมโครงการ MQA Internship 

Programme 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560  

 สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา

(องคก์ารมหาชน)	หรอื	สมศ.	เขา้รว่มโครงการ	MQA	Internship	

Programme	 2017	ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย		

 ซึ่งหน่วยงาน Malaysian Qualifications Agency 

(MQA) ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ Internship Programme 

สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพนานาชาติ โดยใช้รูปแบบการ

ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (on-the-job training) จัดให้มีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

งานประกันคุณภาพจากหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกและ

สถาบันอุดมศึกษาหลายประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบัน

อุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพในประเทศ

มาเลเซีย ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ เช่น  

รัฐเอกราชซามัว, สาธารณรัฐมอริเชียส, ราชอาณาจักรตองกา, 

บรูไนดารุสซาลาม และไทย โดย สมศ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว คือ นายกิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำา นางสาวกมลสิริ  

บูรณะศิร ิและ นางสาวพรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ ซึ่งเป็นโอกาสให้

เจา้หนา้ท่ี สมศ. ไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองเพ่ือนำามาใชป้ระโยชนใ์น

การพัฒนาองค์กรต่อไป

 การประเมินดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตรวจสอบวา่การ

ดำาเนนิงานและระบบของหนว่ยงานประเมนิคณุภาพภายนอกของ

สมาชิก AQAN มีความสอดคล้องกับหลักการตามกรอบประกัน

คุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework 

หรือ AQAF) เพียงไร การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ สมศ.  

เป็นโอกาสดีที่ สมศ. ได้ประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาองค์กร 

รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ และสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่รัฐบาลและสถานศึกษา  

 

 การประเมิน สมศ. ภายใต้โครงการนำาร่องการประเมิน

หน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของสหภาพยุโรป ดำาเนินการ

ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการ

Region: EU SHARE โดยจัดการประเมนิหนว่ยงานประกันคณุภาพ

ภายนอกของประเทศในอาเซยีน ๔ หนว่ยงาน ภายในป ีพ.ศ. ๒๕๖๐  

ได้แก่หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับชาติของไทย 

ฟลิปิปนิส ์อนิโดนเีซีย และมาเลเซีย ในการลงพืน้ทีป่ระเมนิภายใต้

โครงการดงักลา่วมกีารสมัภาษณผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการดำาเนนิ

การด้านการประกันคุณภาพของ สมศ. ประกอบด้วยผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ สมศ. ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมิน 

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาชีพ  

ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา (ที่่มา : งานวิเทศสัมพันธ์)

สมศ. รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้โครงการนำาร่องการประเมินหน่วยงานประกนัคุณภาพ
ภายนอกของสหภาพยุโรป (EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review) 
 สมศ. เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกแห่งแรกในอาเซียนท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกภายใต้โครงการนำาร่องการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของสหภาพยุโรป  

(EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review) ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายประกัน

คุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Network: AQAN)

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากยุโรปและอาเซียน จำานวน ๔ คน 

ได้แก่ (๑) Ms. Fiona Crozier เป็นหัวหน้าคณะ มาจาก Quality 

Assurance Agency for Higher Education ประเทศอังกฤษ  

(๒) Ms. Dorte Kristoffersen ผูอ้ำานวยการบรหิารของ Hong Kong 

Council for Accreditation of Academic and Vocational 

Qualification เขตปกครองพเิศษฮ่องกง (๓) Prof. Dr. Hazman 

Shah bin Abdullah รองผู้อำานวยการบริหารของ Malaysian 

Qualifications Agency ประเทศมาเลเซีย (๔) Dr.Indrianty 

Sudirman จากมหาวิทยาลัย Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย 

 โครงการนำารอ่งการประเมนิหนว่ยงานประกนัคณุภาพ

ภายนอกของ AQAN ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Euro-

pean Union Support to Higher Education in the ASEAN 

ข่าวสารงานต่างประเทศ



และการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม เศรษฐศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีานอาหาร การบรหิารธรุกจินานาชาต ิ

ภาษาและวัฒนธรรม การเกษตร การโรงแรมและการท่องเทียว 

 

 ทั้งนี้ โครงการ AIMS คาดหวังว่าการเคลื่อนย้ายผู้เรียน

เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำาไปสู่การเคลื่อนย้ายผู้สอน นักวิจัย รวมถึง

บุคลากรด้านการศึกษาในภูมิภาค และจัดตั้ง ๑๐ สาขาวิชาที่แลก

เปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในรูปแบบเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนกัน 

(consortium) กล่าวคือ เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้

ทกุประเทศในภมูภิาคอาเซียนใหเ้ปน็สมาชกิโครงการ AIMS ซึง่ใน

ปัจจุบันยังมี ๔ ประเทศที่มิได้เป็นสมาชิก ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา 

สปป.ลาว และเมียนมา

จุลสาร สมศ. 25๖๑

๐6 // ๐7 // 

สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมประจำาปีของเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN) 
วันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๐๑๗ ณ โรงแรม Champasak Grand Hotel 

แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว  
 พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำานวยการ สมศ.และคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำาปีของ

เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๗ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ในหัวข้อการประชุม “บทบาทของการประกันคุณภาพด้านการอุดมศึกษาใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (The Role of Quality Assurance in Higher Education in ASEAN Economic  

Community) 

 การประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับบริบทด้านการประกัน

คุณภาพการอุดมศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อรองรับ

การเคล่ือนย้ายผู้เรียนและแรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภูมิภาค 

โดยยึดนโยบายอาเซียนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่คำานึงถึง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการเข้า

ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 การประชุมดังกล่าวอ้างอิงแผนปฏิบัติการด้านการ

ศึกษาของอาเซียน ๒๐๑๖- ๒๐๒๐ (ASEAN Work Plan on Ed-

ucation 2016 – 2020) ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือด้านการประกัน

คณุภาพในระดบัอดุมศกึษา โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งสถาบนั

อดุมศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพผา่นกลไกการประกนัคณุภาพทีเ่ข้มแข็ง 

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความกลมกลืน (harmonization) 

ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคำานึงถึงบริบทของ

อาเซยีน และส่งเสรมิใหก้ลไกดงักลา่วเปน็ไปในแนวทางเดยีวกนักบั  

“กรอบการประกนัคณุภาพอาเซยีน”(ASEAN Quality Assurance 

Framework: AQAF) และ “กรอบคณุวุฒอิา้งองิอาเซยีน” (ASEAN 

Qualifications Reference Framework: AQRF) ซึ่ง AQAF 

ประโยชน์จึงจำากัดอยู่เฉพาะสถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการเท่านั้น  

จึงเปน็ท่ีมาของการขยายโครงการ AIMS เพือ่ขจัดข้อจำากดัดงักล่าว  

 

 โดยมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนผ่าน Regional 

Platform ทั้งในส่วนของภาครัฐและสถาบันในภูมิภาค และเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบัน 

๑ แห่งจากจำานวนทั้งหมด ๖๘ แห่งในเครือข่าย จาก ๘ ประเทศ

สมาชกิ ไดแ้ก ่ไทย มาเลเซยี บรไูน ฟลิปิปนิส ์เวยีดนาม อนิโดนเีซยี 

เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยสามารถ

เลือกศึกษาได้ ๑ สาขาวิชา จากท้ังหมด ๑๐ สาขาวิชา ได้แก่ 

วทิยาศาสตรท์างทะเล  ความหลากหลายทางชวีภาพ วทิยาศาสตร์

และ AQRF จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความความกลมกลืนของระบบ 

การอุดมศึกษาโดยต้องคำานึงถึงนโยบายและยุทธศาสตร์

การศึกษาของแต่ละประเทศ ระดับการพัฒนาท่ีต่างกัน 

และควรร่วมกันพัฒนาแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้างความ

กลมกลืนของระบบการประกันคุณภาพในอาเซียน เป็นต้น 

 สำาหรับหัวข้อส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษาภาย

ใต้โครงการ Asian International Mobility of Students 

Programme (AIMS) มีความน่าสนใจตรงที่ ในอดีตการเคลื่อน

ย้ายผู้เรียนในภูมิภาคอาเซียนจะมีข้ึนระหว่างประเทศคู่เจรจา 

ข่าวสารงานต่างประเทศ
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สมศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทาง
การประเมินตามระดับคุณภาพ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี ๒ - ๓ ตุลาคม และ วันที่ ๖-๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) หรือ สมศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแนวทางการพิจารณาการ

ตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนา

ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานการประชุม  

พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ปาน กิมปี และดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหนว่ยงานตน้สงักัด กศน. สช. และผูท้รงคุณวฒุริะดบัปฏบิตักิารจากภมูภิาคตา่งๆ  

ร่วมกันการพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี กศน. เพ่ือ

ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เช่น 

การกำาหนดประเด็นพิจารณาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในแต่ละบริบท 

ของ กศน. ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบหลักสูตรต่อเนื่อง และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย เน้นการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมการดำาเนินงาน 

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการจดัการเรียนการ

สอนเพือ่ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs + 8Cs) เชน่ ทกัษะการคดิวเิคราะห	์

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ทักษะใน

การสืบเสาะหาข้อมูล การสรุป	ประมวลและ

สังเคราะห์ข้อมูล	ทักษะในการสื่อสาร	ทักษะ

การอยู่รวมกันอย่างมีความสุข	ทักษะในการ

คิดอย่างสร้างสรรค์	ฯลฯ เพื่อนำาไปใช้ในการ

ดำาเนนิชวีติ การทำางานและการประกอบอาชพี  

โดยการประเมนิคณุภาพภายนอก รอบสี ่จะเนน้

การประเมนิผลลพัธต์ามพนัธกจิและมาตรฐาน 

ในระดับสถานศึกษา ซ่ึงใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วม

กับหน่วยงานต้นสังกัด ไม่สร้างภาระให้กับ 

สถานศึกษาโดยเฉพาะภาระงานดา้นเอกสาร เปน็การ

ประเมนิเพือ่พฒันาโดยไมม่กีาร “รบัรอง” หรือ  

“ไม่รับรอง”สถานศึกษา เป็นต้น 

 ประเภทของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การศึกษานอกระบบ และ  

๒) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มการจัดการศึกษา 

ได้ดังนี้ 

 

	 ๑)	 กลุ่มสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบ	

ขั้นพื้นฐาน	และการศึกษาตามอัธยาศัย

  ๑.๑  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอัธยาศัยอำาเภอ

  ๑.๒  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอัธยาศัยเขต

  ๑.๓  สถาบันการศึกษาทางไกลไทยคม

 ๒)	 กลุม่สถานศึกษาทีมุ่ง่เนน้จดัการฝกึอบรมและพฒันา

อาชีพ

  ๒.๑  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ 

    ชายแดนจังหวัด

  ๒.๒ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจั งหวัดกาญจนบุรี   

    (สามสงฆ์ทรงพระคุณ)

  ๒.๓ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

   วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

  ๒.๔  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  

  ๒.๕ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทันฑ์

 ๓)	 กลุม่สถานศกึษาทีมุ่ง่เนน้จดักจิกรรมทางวทิยาศาสตร์

  ๓.๑  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

  ๓.๒  อทุยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ

  ๓.๓  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและ

   วัฒนธรรมจังหวัด

	 ๔)		 กลุม่สถานศกึษาทีมุ่ง่เนน้วจิยั	พฒันา	และสง่เสรมิ

สนับสนุนทางด้านวิชาการ

  ๔.๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยภาค

  ๔.๒ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

	 ๕)		 กลุ่มสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาอื่นๆ		

(กลุ่มเป้าหมายพิเศษ	สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้)

  ๕.๑ ศนูย์ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

  ๕.๒ สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 ท้ังนี้ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะแบ่งออกเป็น ๒ 

ระยะ โดยระยะที่ ๑ จะเริ่มดำาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 

สถานศึกษาและศูนย์กลุ่มหลัก คือ กศน. อำาเภอและเขต ใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระยะที ่๒ จะดำาเนนิการในประเมิน

สถานศึกษาส่วนที่เหลือต่อไป

การดำาเนินงานของ สมศ. 
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 โครงการสง่เสริมโรงเรียนนานาชาติ
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำาคัญ 
และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  การสง่เสริมสร้างการรบัรูเ้ก่ียวกบัความสำาคัญ

และหลักการประกนัคุณภาพการศกึษาใหก้บัหนว่ยงาน 

ตน้สงักดัและสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนวตัถปุระสงค์

พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี ่โดยมกีลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ โรงเรยีน

นานาชาต ิจำานวน ๕ แหง่ ประกอบดว้ย ๑) Prem Tinsulanonda 

International School ๒) Topsy Turvy International School 

๓) International Pioneers School ๔) โรงเรยีนสาธตินานาชาต ิ

มหิดล (Mahidol University International Demonstration 

School) ๕)โรงเรียนนานาชาตบิรติชิ ภเูกต็ (British International 

School, Phuket) และหน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ สำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้แทนสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมุ่งเน้นการลดภาระ

ความซำา้ซ้อนจากการประเมิน โดยองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

ให้เป็นการประเมินร่วมในคราวเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรต่างประเทศ

จะประเมินมาตรฐานในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน

ของตน สำาหรับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. จะประเมินตาม

มาตรฐานขององค์กรต่างประเทศ และความเปน็ไทยตามหลกัสตูร 

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ ตามที่ สช. กำาหนด 

ทัง้นีใ้นการพัฒนาผูป้ระเมนิภายนอก สมศ. ไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจาก  

๔ องคก์รตา่งประเทศมาอบรมพฒันาทมีผูป้ระเมนิภายนอกของ สมศ.  

ในกรอบมาตรฐานการประเมินตามแนวทางขององคก์รตา่งประเทศ

เพื่อให้การพิจารณาและวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน

 การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสีโ่รงเรยีนนานาชาติ

จะเปน็การประเมนิในรปูแบบ Peer Review  โดยคณะผูป้ระเมนิ

ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ซ่ึงประกอบด้วย  

ผูป้ระเมนิภายนอกจาก สมศ. ผูท้รงคุณวฒิุจากหนว่ยงานต้นสงักดั และ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการลงพื้นที่ 

ประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้คณะผู้ประเมินภายนอกจากองค์กร

ต่างประเทศและ สมศ. ทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self Study Report 

:SSR ) ก่อนการลงพ้ืนที่ประเมิน เพ่ือให้เข้าใจบริบทของสถาน

ศึกษา นำาไปสู่การวางแผนการประเมิน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

กำาหนดเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อยืนยัน

การดำาเนินงานของ สมศ. 

ผลในประเดน็ทีส่ถานศึกษาไดว้เิคราะห์และประเมนิตนเองไว ้โดย

จะนำาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยไม่ตัดสินผลว่า “รับรอง หรือ  

ไมร่บัรอง” สถานศกึษาเชน่เดยีวกบัการประเมนิขององคก์รประเมนิ

ต่างประเทศทั้ง ๔ องค์กร 

 การประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมิน
ภายนอก เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมศ. จัดการ

ประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอก เพื่อ 

การประ เ มิน คุณภาพภายนอกรอบสี่   

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
 

 โดยผู้อำานวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์  

ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นจึงแยก

วิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอกแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ 

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษาในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรง

คุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.  

ณ ห้องประชุมสันถวมิตร
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กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสี่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สมศ. สำาหรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

แนวคิดหลัก
  ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยง

กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงาน

ต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย

มาตรฐานที่กำาหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่

เกิดขึ้น (Accountability)

  ๒) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความ

ท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการ 

ส่งเสรมิการยกระดับคณุภาพของสถานศกึษาสู่สากลตามนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับ

ชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 

วัตถุประสงค์เพื่อ 
 ๑) สร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/ 

Criteria/ Guideline) และส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐาน

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ และทุกประเภท สร้าง 

ผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสำาหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทเพ่ือให้

เกิดกลไกการขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าท่ีในการสร้าง “วัฒนธรรม

คณุภาพ” ภายในสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศกึษา

สู่สากลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและความคาดหวังของประเทศ 

	 ๒)	 ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพ

การจัดการศึกษา พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพ 

การศกึษาเพือ่ใหข้อ้มลูแกร่ฐับาลในการพจิารณากำาหนดนโยบาย

การพัฒนา ที่นำาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใน 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
 การประเมินคุณภาพภายนอกมุ่งให้มีมาตรฐานสำาหรับ 

การประเมนิคุณภาพภายนอกตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดไวใ้นกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยคำานึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน 

การศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงาน 

ผลการประเมนิคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของชาตติอ่รฐับาล

อยา่งตอ่เนือ่งทกุปเีพ่ือใหเ้กิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของประเทศ (สนใจรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

(www.onesqa.or.th)

บทความ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่



จุลสาร สมศ. 25๖๑

๐14 // ๐15 // 

 ลักษณะต้องห้าม

 ๑. เป็นผู้พิการ หรือมีจิตบกพร่อง อันเป็นเหตุให้เป็น 

  ผู้หย่อนสมรรถภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก

 ๒. เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน 

  ไร้ความสามารถ

 ๓. อยู่ระหว่างลงโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุด 

  ให้จำาคุก

 ๔. เคยได้รับโทษจำาคุก โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก  

  เว้นแต่โทษสำาหรับความผิดที่กระทำาโดยประมาท

  หรือความผิดลหุโทษ

 ๕. ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการต้องไม่เคยได้รับโทษ

  ทางวินัยอย่างร้ายแรง

 ขั้นตอนการสมัคร 

  เพ่ือคดัเลอืกเข้ารบัการอบรม/สมัมนา เปน็ผูป้ระเมนิภายนอก 

ของ สมศ.

 ๑. ผู้สมัครทุกคนทำาการสมัครตามคุณสมบัติแต่ละ  

  ระดับผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมิน 

  คุณภาพภายนอก (Automated Quality Assess  

  ment หรือ AQA) โดยป้อนข้อมูลคุณสมบัติตามแบบ 

  ฟอร์มที่กำาหนดให้ครบถ้วน ผ่าน	QR	Code
   หรือ	(http://aqa.onesqa.or.th/)	
 ๒. ทำาแบบแสดงเจตจำานงก่อนการอบรม

  (Pre-training requirement) 

 ๓. สมศ. คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา 

   เป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. (http://www.  

  onesqa.or.th หรือ http://aqa.onesqa.or.th/)

 ๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนาเป็นผู้ประเมินภายนอก

  ของ สมศ. ทำาการยืนยันเข้ารับการอบรม/สัมมนา 

  (http://aqa.onesqa.or.th/)

	 ผูท้ีส่นใจและมคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการอบรม/

สัมมนาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร.	๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕	ต่อ	๑๔๐-๑๔๓	และ	๑๕๐-๑๕๖

ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก

ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก
           จากแนวคิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่ต้องการ 

ยกฐานะผู้ประเมินภายนอกให้เป็น “ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน

คุณภาพภายนอก” โดยคณะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.ประกอบดว้ย  

๓ ประเภท คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน

ตน้สงักดั และผูบ้ริหารสถานศกึษาท่ีไม่มีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัการประเมิน

คุณภาพภายนอกนั้น  

 ซ่ึงขณะนี ้สมศ. เปิดรับสมัครบุคคลท่ีมีความสนใจและมคุีณสมบติั 

ตามเกณฑท่ี์ สมศ. กำาหนด เพือ่เขา้รับการคัดเลือกเปน็ผูป้ระเมนิภายนอก

รอบสี่ : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา  

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา 

โดยกำาหนดคุณสมบัติทั่วไปและขั้นตอนการสมัครไว้ดังนี้ 
 

 คุณสมบัติ

 ๑. มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป

 ๒. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 ๓. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาที่สมัคร ด้านใดด้านหนึ่ง

          หรือหลายด้าน ดังนี้

   ๓.๑ ด้านการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

   ๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้

   ๓.๓ ด้านอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผล 

    เป็นต้น

 ๔. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

 ๕. มีทักษะการสื่อสาร

 ๖. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่


