
        ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑



 สายนำา้ไม่รอท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร เข้าสู่ไตรมาสสองของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นปีที่

สามของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  สมศ. ได้นำานโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก

อย่างจริงจัง ด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อมุ่งให้

สถานศึกษานำาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 จุลสารฉบับนี้ สมศ. ขอนำาเสนอถึงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานของสำานักงาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

รว่มกบัหนว่ยงานตน้สงักัด และผูเ้กีย่วขอ้ง การอบรม สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหเ้ป็นผู้ประเมนิภายนอกทีม่คีณุภาพ 

และมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินผลการประเมิน (Expert Judgment) และเสียงสะท้อนจากสถานศึกษาที่รับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม 

กองบรรณาธิการ 
ที่ปรึกษา	 รศ.ดร.ประเสริฐ	ชิตพงษ์	รักษาการประธานกรรมการ	สมศ.	 	 	 	

บรรณาธิการ	 รองศาสตราจารย์	ดร.ณมน	จีรังสุวรรณ

พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช นางขนิษฐา  จรูญชนม์ ดร.วรวิชช  ภาสาวสุวัศ 

นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ นางสาวนภาภร  ส่งแสง ดร.สมยศ  ช้ีแจง 

นางศิริธร  เวียนศิริ นางสาวภัคพิชา  ภู่ทับทิม นายภูมิพัฒน์  ศรีวชิรพัฒน์ นางสาววิมล ทวีคูณ 

นางสาวกนกวรรณ  ศรีบุญ

บทบรรณาธิการ... EDITOR’S NOTE

เรียบเรียงเน้ือหา และออกแบบ โดย นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 
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๐4 // ๐5 // 

	 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการอาชวีศกึษา	(กพศ.)	คร้ังท่ี	๑/๒๕๖๑
 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 

สมศ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้าน 

การอาชวีศกึษา (กพศ.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ วนัพธุที ่

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมสนัถวมิตร สมศ.  

โดยมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธาน

การประชุม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำานวยการ 

สมศ. แจ้งที่ประชุมทราบว่าสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต ้

การกำากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน  

จัน่ตอง เพือ่ทราบถงึบรบิทของสำานกังานทีต่อ้งดำาเนนิการตามแผน 

ต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรอบข้ันตอนการสมัคร 

เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

 ๑ ผู้ที่สนใจจะต้องทำาการสมัครผ่านระบบสารสนเทศ

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated 

QA) โดยจัดทำาแบบแสดงเจตจำานง ก่อนเข้ารับการอบรม  

(Pre-training requirement) 

 ๒. สมศ. จะทำาการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของ 

ผู้สมัคร 

 ๓. สมศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัด

เลือกเป็นผู้ประเมิน

 ๔. ผู้สมัครทำาการยืนยันเข้ารับการอบรม

 ทัง้นีค้ณะกรรมการ กพศ. ไดพิ้จารณาถงึขัน้ตอนและกระบวนการ

ในการอบรม จากคร้ังท่ีผา่นมาเพือ่ประกอบการปรับปรุงหลกัสตูร

การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ในรุ่นที่ ๓ 

ต่อไป

 การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกรอบสี่	 ด้านการอาชีวศึกษา	 
รุ่น	๑	–	๓	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑  

 สำานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัด

อบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 

ดา้นการอาชวีศกึษา รุ่นท่ี ๑ วนัท่ี ๒๙  พฤศจกิายน 

ถงึวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ ทวนิ 

ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ – ๘ 

ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชยี กรุงเทพมหานคร 

และรุ่นท่ี ๓ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  

ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายและ

ฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง หัวข้อการบรรยาย หลักการ 

แนวคิด ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีโดย 

ผู้อำานวยการ สมศ. (รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) บทบาทหน้าท่ี

และจรรยาบรรณผู้ประเมินภายนอก โดยรองผู้อำานวยการ สมศ.  

(นางขนิษฐา จรูญชนม์) จากน้ัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้ให้ความรู้ในการทำาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ  

ผู้แทนจาก สอศ. (นายเริงจิตร์ มีลาภสม) บรรยายเกี่ยวกับ 

กรอบมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการอาชวีศกึษา (IQA)  

อดตีรองเลขาธกิาร สอศ. และกรรมการ กพศ. (นายวณชิย์ อ่วมศรี) 

บรรยายเกีย่วกบัความเชือ่มโยงระหวา่งการประกนัคณุภาพภายใน 

และการประเมนิคุณภาพภายนอก ประธานกรรมการพฒันาระบบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา  

(ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล) บรรยายกรอบแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 

มีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ สมศ. ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

มาให้ความรู้ ในข้ันตอนการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก  

โดยกรรมการ กพศ. ได้แก่ดร.ชมพูนุช บัวบังศร และ  

รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง  ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่  

ดร.กา้นทพิย ์ชาตวิงศ ์รศ.ดร.กาญจนา บญุภกัดิ ์รวมถงึใหค้วามรู ้

เกี่ยวกับการประเมินเชิงคุณภาพ เทคนิคต่างๆ ในการเป็น 

Expert Judgment โดย ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และ  

ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์ประจำาภาควิชาการวัดผล 

และวจิยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

การดำาเนินงานของ สมศ. 
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 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 
การนำาผลประเมินไปใช้	 คร้ังท่ี	 ๑/๒๕๖๑	
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. จดัประชมุ

คณะอนุกรรมการติดตามการนำาผลประเมินไป

ใช้ ครั้งที่ ๑ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานอนุกรรมการฯ  

และประธานการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการแต่ง

ต้ังคณะอนุกรรมการติดตามการนำาผลประเมินไปใช้ซึ่งประกอบ

ด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดที่กำากับดูแลการจัดการศึกษา 

ของสถานศกึษาทุกระดบั และทกุประเภท ในการนำาผลการประเมนิ

คุณภาพภายนอกไปใช้สง่เสรมิและพฒันา ใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน

เดยีวกัน ภายใตบ้รบิททีแ่ตกตา่งกนัของสถานศกึษา และลดความ

เหลื่อมลำา้ทางการศึกษาของประเทศ โดยเป้าหมายการประชุมนี้

จะเปน็เวทขีองการระดมความคดิในการชว่ยเหลอืและแกไ้ขปญัหา 

รวมถึงนำาข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายนอก  

มาอภิปรายและรายงานการดำาเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ในการกำากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของประเทศต่อไป 

สมศ.	 รับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร	 กศน.	 ประเมินภายนอกรอบสี่	 กศน.	 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำานักงาน กศน. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

พร้อมด้วย ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย ของ สมศ. และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นร่างกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน 

การประชุมพรอ้มผูบ้ริหารของ กศน. ประกอบดว้ย ประธานและผูแ้ทน 

กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ๑๙ กลุ่ม 

ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำานวยการ สมศ. 

กล่าวว่า  แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. 

เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้อง 

กบันโยบายชาตแิละการประกนัคณุภาพภายในของ กศน. ตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร  เรือ่งมาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 

ได้แก่ ๑.คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา 

/การให้บริการ ๓.ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา โดยการประเมิน

คณุภาพภายนอกเปน็การประเมนิเพือ่พัฒนา ไมม่กีารตดัสนิผลว่า “รบัรอง” 

หรือ “ไม่รับรอง” สถานศึกษา โดยใช้ฐานการประเมินตามระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ภายใต้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม 

(Holistic Approach) ซึง่หมายถงึการพจิารณาจากทกุมติ ิเปน็การประเมนิ

เชิงคุณภาพ โดยคณะผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการตัดสินผลการประเมิน (Expert Judgment) ประกอบไปด้วย  

๓ ประเภทได้แก่ ๑.ผูท้รงคุณวุฒจิาก สมศ. ๒.ผูแ้ทนจากหนว่ยงานต้นสงักดั และ  

๓.ผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา เป็นการประเมิน

เพ่ือยืนยันสภาพความเป็นจริงของระบบประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา ด้วยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน 

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพือ่ลดภาระงานด้านเอกสารของสถาน

ศกึษา รวมถึง เปน็การประเมนิเพือ่สะทอ้นคณุภาพทีแ่ทจ้รงิของการจดัการ 

ศึกษาที่จะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

ของ สมศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดการศึกษาของ กศน. คำานึงถึง 

ความมุ่งหมาย หลักการ และบริบทของ กศน. ซึ่งภารกิจหลัก คือ 

การสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั เป็นสิง่สำาคญั

ในการ “พัฒนาคน” ซึ่ง “คน”เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ ใน

โลกปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน  ผู้ที่จะสามารถดำารงชีวิต

อยู่ได้จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องไม่พึ่งพาการเรียนรู้หรือการ

จดัการศกึษาในสถาบนัเทา่นัน้ (Institution - based Approach) แตจ่ะมี 

การเรยีนรูท้ีม่าจากการศึกษาตามอธัยาศัย หรอื “Learner - based Approach”  

กศน. จึงส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning)  

ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ กศน. อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของ 

กศน. จะต้องจัดการศึกษาแบบ “เชิงลึก” ถึงผู้รับบริการ ไม่ใช่แบบ  

“โปรยหว่าน” โดยจะส่งเสริมและปลูกฝังความคิดให้บุคคลที่จะ 

เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ดว้ยตนเอง มคีณุลักษณะพืน้ฐานในการแสวงหาความรู ้ 

(Learn how to  learn) ซ่ึงเป็นแนวคิดหลัก ผ่านกระบวนการจัด 

การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการรวมถึง 

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ต่อเนื่อง ซ่ึงสิ่งนี้จะต้องวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการส่งเสริม 

การศึกษา กศน. ต่อไป”

 “สมศ. มุ่งพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำาคัญ 

อยา่งยิง่ท่ีจะทำาใหก้ระบวนการประเมนิคณุภาพภายนอกมคีวามถกูตอ้ง  

น่าเชื่อถือ โดยจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เก่ียวกับ 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาร่วมพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมิน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินภายนอกที่มี 

ความเชีย่วชาญ (Expert Judgement) สามารถทำาการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะกับ 

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา กศน. อย่างแท้จริง 

พร้อมท้ัง สมศ.จะเตรียมการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก 

สถานศึกษา กศน. ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  ๒๕๖๑ นี้ เพื่อนำา

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าพฒันากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของ สมศ. ต่อไป  โดยมีเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายนอก กศน. 

อำาเภอ /เขต จำานวน ๙๒๘ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๓

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำาผลประเมินไปใช ้
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สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สมศ.	
จัดฝึกอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก	 ทั้ง	 ๔	 ระดับการศึกษา	 ได้แก่	 การศึกษาปฐมวัย	
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด้านการอาชีวศึกษา	 และระดับอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์  

ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำานวยการ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี สมศ. มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ของผู้ประเมินภายนอกให้มีความพร้อมท้ังคุณสมบัติ ความรู้ ในบทบาทของผู้เช่ียวชาญเชิงคุณภาพ เน้นทักษะ 

การสงัเกต และการแสวงหาหลักฐานเชิงประจกัษ์ มากกวา่การประเมินในเชิงปริมาณเปน็การประเมินเพือ่การพฒันาและสร้างสรรค์ 

ช่วยสบืค้นนวัตกรรมของสถานศกึษา สามารถใหข้อ้เสนอแนะไดห้ลากหลาย  

และชี้ทิศการพัฒนาสถานศึกษา นำาไปสู่การก้าวข้ามขีดจำากัดของ 

สถานศึกษา ลดภาระงานด้านเอกสารและความซำา้ซ้อนจากการประเมิน

สำาหรับหลักสูตรการอบรม สมศ. จะเข้มงวดในเรื่องจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ดังนั้นผู้ประเมินภายนอกทุกคนควรจะ

ต้องเช้าใจบทบาทและการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม

 สมศ. ได้นำาเสนอคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และได้

เห็นตัวอย่างที่ควร และไม่ควรปฏิบัติ เมื่อลงพ้ืนท่ีประเมินสถานศึกษา 

เช่น ต้องทำาการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยตนเอง มีความเที่ยงตรง  

เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้   

ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนหรือ สมศ. ไม่รับและไม่เรียก

ร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  

ปฏบิตัติามงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งครบถว้นสมบรูณ ์ตามมาตรฐานการประเมนิ

คุณภาพภายนอก รกัษาความลบัของสว่นบคุคลและสถานศึกษา ไม่แสวงหาผล

ประโยชนส์ำาหรบัตวัเอง หรอืผูอ้ืน่ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม จากการสะท้อนผล 

การประเมินทั้งสามรอบที่ผ่านมา สมศ. ได้วางแผนในการกำากับติดตาม 

การปฏบิตังิานของผู้ประเมนิดว้ยระบบ QC 100  ซึง่ในการประเมนิคณุภาพภายนอก 

รอบสี ่สมศ. ไดม้กีารปรับปรุงระบบกำากบัตดิตามใหม้คีวามเข้มข้นมากยิง่ข้ึนและ

กำาหนดมาตรการในการลงโทษตัง้แตต่กัเตอืน ภาคทัณฑ ์และยกเลกิใบอนญุาต

ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสามรอบจะมีการดำาเนินการทั้ง ๓ ลักษณะ    

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สมศ. ได้ดำาเนินการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ผู้ประเมินภายนอกในทุกระดับ ดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จำานวน ๕ รุ่น การ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน ๒ รุ่น การอาชีวศึกษา จำานวน ๓ รุ่น และอุดมศึกษา 

จำานวน ๓ รุน่ เพือ่เปน็ผูป้ระเมนิภายนอกของ สมศ. ทีม่คีณุลกัษณะและคณุภาพ 

ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ สมศ. กำาหนด

  การฝึกอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก ทั้ง ๔ ระดับการศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมการอำานวยการ
ศูนย์เครือข่าย	 สมศ. สำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอำานวยการศูนย์เครือข่าย 

สมศ. คร้ังท่ี ๑ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 

ประธานอนุกรรมการเป็นประธานการประชุม 
 ดร.พรหมสวัสด์ิ ทิพย์คงคา ประธานอนุกรรมการ 

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำานวยการ 

ศูนย์เครือข่าย สมศ. ความเป็นมาและผลการดำาเนินงานของ 

ศูนย์เครือข่าย สมศ. ที่ผ่านมา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย 

สมศ. ในปัจจุบัน ในการนี้ที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑) (ร่าง)  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ระหว่างสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา (องคก์ารมหาชน) กบัสถาบนัอดุมศกึษา ๒) พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 

ศนูยเ์ครอืขา่ย สมศ. ทัง้ ๑๐ แห่ง ๓) กระบวนการคดัเลือกสถาบนัอุดมศกึษา

เปน็ศูนย์เครอืขา่ย สมศ. ๔) แนวทางการดำาเนนิงานของศนูยเ์ครอืขา่ย สมศ. 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำาหนดการประชุมครั้งต่อไปในวัน

ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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สมศ.	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน	
(AQAN)	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย		

 วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	รองศาสตราจารย์	ดร.ณมน	จีรังสุวรรณ	ผู้อำานวยการ	สมศ.	พร้อมคณะ	ได้แก่	

ดร.สมยศ	ชี้แจง	หัวหน้าสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร

เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน	(AQAN)	ตำาแหน่งเหรัญญิกของเครือข่าย	AQAN		นางสาวปัทมา	สินธุ์จำาปาศักดิ์	

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์	 และนางสาวชญานิษฐ์	 ดุลยเกษม	 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์	 ได้เข้าร่วมการประชุม	

AQAN	 Executive	 Committee	No.1/2018	ณ	 สำานักงาน	Malaysian	Qualifications	 Agency	 (MQA)		

กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซ ีย 

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ในครั้ง

นี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ 

บริหารเครือข่าย AQAN ชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือน

พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ซึง่นับเปน็คณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN  

ชดุท่ี ๔ ซ่ึงอยูใ่นวาระตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ชุดใหม่นี้ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมทำาหน้าที่ ได้แก่ ประธานกรรมการ

บริหาร (อินโดนีเซีย) รองประธานกรรมการบริหาร (มาเลเซีย) 

เลขานกุารบรหิาร (ฟลิปิปนิส์) ผูช้ว่ยเลขานกุารบรหิาร (เวยีดนาม) 

กรรมการบริหาร (กัมพูชา, ลาว) และเหรัญญิก (ไทย) โดยมี 

สำานักเลขาธิการของเครือข่าย AQAN ตั้งอยู่ที่สำานักงาน MQA 

ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหาร 

เครือข่าย AQAN เข้าร่วมการประชุมจาก ๖ ประเทศ คือ กัมพูชา 

ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม วาระการประชุม

หลัก ได้แก่ การพิจารณายุทธศาสตร์ ๕ ปีของเครือข่าย AQAN  

(ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๐) แผนงานประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดตัง้คณะกรรมการเพือ่ดำาเนนิงานดา้นกรอบประกันคณุภาพ

อาเซียน ฐานะการเงิน สถานภาพสมาชิกเครือข่าย และโครงการ

ความร่วมมือระหว่าง AQAN กับรัฐบาลเยอรมันเพื่อส่งเสริม 

ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาของอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีผู้

แทนจากกระทรวงการศกึษาประเทศสงิคโปร ์และ Mr. Christian 

Rabl รองผู้อำานวยการสำานักงาน DAAD ประจำากรุงจาการ์ตา  

ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะเป็นผู้แทนของ EU SHARE เข้าร่วม 

การประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์และได้ร่วมในการนำาเสนอ

แผนกิจกรรมที่จะดำาเนินการร่วมกับเครือข่าย AQAN ประจำาปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑

	 สมศ.	ต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้แทนจากหน่วยงาน	National	Institution	for	 
Academic	 Degrees	 and	 Quality	 Enhancement	 of	 Higher	 Education	
(NIAD-QE)	ประเทศญ่ีปุ่น	 	 เมื่อวันที่	 ๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมสันถวมิตร 
 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  

ผูอ้ำานวยการ ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที ่สมศ. ได้ใหก้ารตอ้นรบัผูแ้ทนจากหนว่ยงาน National Institution for Academic Degrees and Quality 

Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) ประเทศญีปุ่น่ จำานวน ๓ คน ประกอบดว้ย Prof. Syun Tutiya  Mr. Hideto Saito และ 

Mr. Takashi Hisano และลา่ม ญ่ีปุน่-ไทย อกี ๒ คน ซึง่วตัถปุระสงคใ์นการ

มาศกึษาดงูานของหนว่ยงาน NIAD-QE คอื ต้องการทำาความเขา้ใจระบบ

การประกนัคณุภาพภายนอกในระดบัอดุมศกึษา ความเชือ่มโยงระหวา่ง

การประกนัคณุภาพภายในและภายนอก รวมถึงกรอบการประกนัคณุภาพ 

ของประเทศไทยให้มากข้ึน โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานใน 

คร้ังนี้จะนำาไปใช้ประกอบการจัดทำาเอกสารเผยแพร่เร่ือง “ระบบ 

การประกันคุณภาพภายนอก” (Overviews of Quality Assurance 

System in Higher Education) ฉบับภาษาญี่ปุ่น ของหน่วยงาน 

NIAD-QE  ซึ่งจัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆ รวม

ถึงประเทศไทย ในโอกาสนี้ท้ังสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

และแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระหว่างสองประเทศ  

โดยหนว่ยงาน NIAD-QE  ใหค้วามสนใจตอ่แนวทางการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกรอบสี่ของ สมศ. ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากรอบที่ผ่านมาอย่าง

ชดัเจน รวมทัง้ใหค้วามชืน่ชมประเทศไทยทีใ่หค้วามสำาคัญตอ่การจัดสรร

งบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ข่าวสารงานต่างประเทศ
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 มหาวทิยาลัยราชภฏั เปน็กลุ่มมหาวทิยาลัย

ทีพ่ฒันามาจากโรงเรียนฝกึหดัอาจารย์ท่ี

ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ

ประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย

ครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม 

“ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นช่ือ

ประจำาสถาบัน พร้อมท้ัง พระราชทาน  

พระราชลัญจกรเปน็ตราประจำามหาวทิยาลยั

 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา	หรอื มรสส. 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สรา้งสรรคศ์ลิปวิทยา เพือ่ความเจรญิก้าวหนา้อยา่ง

มัน่คงและย่ังยืนของปวงชน มส่ีวนรว่มในการจดัการ  

การบำารงุรกัษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและยัง่ยนื โดยมีวตัถปุระสงค์

ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ทำาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปรบัปรงุ ถา่ยทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบำารงุ

ศลิปะและวฒันธรรม ผลติครแูละสง่เสรมิวทิยฐานะ

ครู โดยมีภาระหน้าที่ในการแสวงหาความจริง 

เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา

สากล และผลติบณัฑติท่ีมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม มคีวาม

สำานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ 

ทอ้งถ่ิน อกีทัง้สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน 

เพือ่ชว่นคนในทอ้งถิน่รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง ฯลฯ

	 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ดำาเนนิการ

ประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องและทำาการ

ประเมินตนเองทุกป ีซึง่ทุกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกก็รับ

การประเมินคุณภาพภายนอกตามหมวด ๖ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ มร.สส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับการประเมิน

จาก สมศ. เป็นรุ่นแรกและได้สะท้อนผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกโดย ผศ.ดร. วิทยา เมฆขำา รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) 

กลา่ววา่ “การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี ่ของ สมศ. ในรอบนี ้ 

มแีนวคดิในการประเมนิทีด่มีาก เปน็การประเมนิเชงิคณุภาพ ท่ีเน้น

การประเมินเพื่อพัฒนา มีแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน อีกทั้งยังมีองค์ประกอบในแต่ละด้าน ซึ่ง

ในแต่ละองค์ประกอบก็มีประเด็นรายละเอียดในการพิจารณาที่

สามารถวดัได้ตามบริบทของสถาบันอดุมศึกษาและมคีวามยืดหยุ่น

ตามสภาพจริง  มร.สส. มีความพร้อมในการรับการประเมิน

คณุภาพภายนอก ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของระบบการประกันคณุภาพ 

ระบบสารสนเทศ หรือบุคลากร จากการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกที่ผ่านมา มร.สส. มีความพึงพอใจต่อคำาถามของคณะ 

ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นคำาถามปลายเปิดไม่ได้กำาหนดตายตัว 

ทีมุ่ง่เนน้ทางด้านงานวจิยัเพยีงอยา่งเดยีว แตเ่ปดิโอกาสให ้มร.สส. 

ไดต้อบคำาถามอยา่งกวา้งขวาง เชน่ประเดน็คำาถามดา้นนวตักรรม 

ด้วยความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ การบริการ

และพัฒนาเศรษฐกจิของชมุชนซึง่สอดคลอ้งกบับรบิทของ มร.สส.

 ทีผ่า่นมา มร.สส. ไดจ้ดัทำาศนูยก์ารเรยีนรูว้จิยั บรกิารวชิาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน บ้านสารภี ตำาบล 

จอมปลวก อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำา 

องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากทฤษฎหีรอืงานวจิยั สูภ่าคปฏบิตัหิรือการใหบ้รกิาร 

ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างและขยายโอกาสทางรายได้ 

เพิม่มลูค่าแกผ่ลผลติในทอ้งถิน่ สูชุ่มชนเขม้แขง็ จนเปน็ทีรู่จ้กัและ

ได้รบัการยกยอ่ง ซ่ึงเปน็นวตักรรมของ มร.สส. และจะขยายโมเดล

นี้สู่ชุมชนอื่นต่อไป” ผศ.ดร. วิทยา เมฆขำา	กล่าว

ผศ.ดร.	วิทยา	เมฆขำา	
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

บทความ เสียงสะท้อนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	 
สถาบันอุดมศึกษา



 

 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	
หรือ	 สมศ.	 จัดให้มีการนำาเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ	 “การพัฒนารูปแบบการนำาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ณมน	จีรังสุวรรณ	 
ผู้อำานวยการ	สมศ.	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และร่วมรับฟังการนำาเสนอผลงานวิจัย 
จากคณะผู้วิจยั	นำาโดย ดร.ทศันศ์ริินทร์ สวา่งบญุ อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกลุ อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร และ ผศ.ดร.พนิดา วราสนุนัท์  

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำาแพงแสน 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนำาผลการประเมิน

คณุภาพภายนอกไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

ขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

  ๑. ศึกษาสภาพในการนำาผลประเมินภายนอกไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

  ๒. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการนำาผล

การประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์   

  ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการนำาผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไปใช้ และ

  ๔. ทดลองใชแ้ละประเมนิคุณภาพของรปูแบบการนำาผล

การประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือจำานวน ๕๖๒ โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน และโรงเรียนท่ีทดลองใช้รูปแบบจำานวน ๕ โรงเรียน  

สำาหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถามการนำาผลประเมนิภายนอก

ไปใช้ประโยชน์ และแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ  

โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อตรวจสอบหาความสอดคล้องของ

โมโดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้การนำาผลประเมินภายนอก 

ไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ๑) การใช้ 

ในเชิงแนวคิด (Conceptual Use) หมายถึงการนำาข้อมูลหรือ 

ข้อค้นพบจากการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อให้เกิด 

จุลสาร สมศ. 25๖๑

๐14 // ๐15 // 

การนำาเสนองานวจิยัของ	สมศ.



จุลสาร สมศ. 25๖๑

๐16 // ๐17 // 

การรบัรู้การดำาเนินงานของโรงเรียน เข้าใจสภาพการจดัการเรยีน

การสอน ทำาให้บุคลากรเห็นความสำาคัญของการประเมิน รวมถึง

การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน ๒) การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน 

(Legitimate Use) หมายถึง การนำาผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไปใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันผลการดำาเนินงาน เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผล

การดำาเนินงานท่ีผ่านมากับปัจจุบัน ๓) การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ 

(Symbolic Use) หมายถึง การใช้ผลการประเมินเป็นหลักฐาน

สนับสนุนหรือเสริมนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา และ

ใช้เป็นสารสนเทศในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน การวาง

ระบบการกำากับติดตามและการวางแผนโครงการพัฒนาโรงเรียน

ในทุกด้าน และ ๔) การใช้ในเชิงเครื่องมือ (Instrumental Use) 

หมายถงึ การนำาผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้ในการปรับ

เปล่ียนวสัิยทศันข์องสถานศกึษา ปรบัปรงุการดำาเนนิงานดา้นการ

บรหิารและดา้นการจดัการเรยีนการสอน รวมถึงการนำาผลประเมนิ

ไปใชเ้พือ่ยกระดับสถานศกึษา โดยการพฒันาโครงการขึน้ใหมต่าม

ขอ้เสนอแนะ ซึง่เปน็การนำาผลประเมนิไปใช้เพือ่แกป้ญัหาโดยตรง

และมีหลักฐานสำาหรับอ้างอิง

ผลการวิจัยพบว่า

 ๑. สภาพในการนำาผลประเมนิภายนอกไปใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาคณุภาพสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (M=4.08, 

SD = 0.55) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การใช้ในเชิง 

เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M= 4.12, SD = 0.57) รองลงมา 

คือ การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน (M= 4.08, SD = 0.56) และ

การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ (M= 4.08, SD = 0.58) ผลการเปรียบ

เทยีบความคดิเหน็ทีมี่ตอ่ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การนำาผลประเมนิไปใช้

ประโยชน์ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู พบว่า มีเพียงตัวแปร

ด้านบุคลากรภายในองค์กรที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .004) โดยผู้บริหาร

มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าครู (M= 4.17, SD=0.50 และ  

M= 4.07, SD=0.57 ตามลำาดับ) โดยพบว่า องค์ประกอบ  

ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 

การมีส่วนรว่มในการประเมินของผู้บรหิาร และความรูค้วามสามารถ 

ของผู้บริหาร ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็สงูกว่าคร ู

ในทุกองค์ประกอบดังท่ีกล่าวมา สำาหรับผลการเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการนำาผลประเมินไปใช้ประโยชน์  

พบว่า ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ต่อสภาพการนำาผลประเมิน 

ไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม และรายด้านทั้ง ๔ ด้าน (การใช้ในเชิง

แนวคดิ การใชใ้นเชงิตรวจสอบยนืยนั การใชใ้นเชงิสญัลกัษณ ์และ

การใช้ในเชิงเครื่องมือ) ไม่แตกต่างกัน

 ๒. ปจัจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการนำาผลการประเมินภายนอก

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พบว่า โมเดล

ปัจจัยเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา

ได้จาก X2= 112.825, df=90, p=0.0522,CFI = 0.998 TLI = 

0.996, RMSEA = 0.021, SRMR = 0.019 และ X2/df = 1.254 

เมือ่พจิารณาขนาดอทิธพิลของตวัแปรในโมเดล พบวา่ ตวัแปรดา้น

บุคลากรภายในองค์กรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการนำาผลการ

ประเมินไปใช้ประโยชน์ (B=0.887) รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการ

กำากับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด (B=0.311) ทั้งสองตัวแปรมี

อิทธิพลต่อการนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05             

 ๓. ผลการพัฒนารูปแบบการนำาผลการประเมินภายนอก

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก มีชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ “ACPAE Model” ซ่ึงเป็น 

ตัวย่อในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจก่อนการ

ประเมิน (Awareness) 

  ๒) การตรวจสอบยืนยัน (Check) กับผลการประกัน

คณุภาพภายในและผลการดำาเนนิงานของสถานศกึษาโดยพจิารณา

คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสอดคล้องกันในเชิงลบ เพื่อนำา

ไปสู่การวางแผนการดำาเนินงาน             

  ๓) การวางแผน (Plan) การดำาเนินงานร่วมกับบุคลากร

ภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก                 

  ๔) การดำาเนินการ (Action)  และ 

  ๕) การประเมินผลการดำาเนินงาน (Evaluation) 

 ทั้งนี้หากผลการดำาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

สถานศึกษาสามารถจัดทำารายงานประจำาปี (SAR) เพื่อเตรียมรับ

การประเมินในรอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีการเปล่ียนแปลง

เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สถาน

ศึกษาควรมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง  

โดยเงื่อนไขของการดำาเนินการตามรูปแบบการนำาผลการประเมิน

ภายนอกไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ขนาดเล็ก จะประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้นหากมีปัจจัยสนับสนุน

หลัก คือ คุณลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรที่มีทัศนคติที่

ดีและเห็นความสำาคัญต่อการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึง

การกำากับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้น ปัจจัย

สนับสนุนรองลงมาคอื ความน่าเชือ่ถอืของผลการประเมนิภายนอก 

และบริบทขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความเป็นกันเอง

แบบครอบครัว ทั้งนี้การดำาเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบ จะ

ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 

สถานศึกษา ดังแผนภาพ

 ๔. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบสามารถนำาไป

ใช้ได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยควรเพิ่มตัวอย่าง 

ให้ง่ายต่อการนำาไปใช้มากข้ึน สำาหรับผลการประเมินคุณภาพ

ของรูปแบบ พบว่า ความเป็นประโยชน์ (M=4.25, SD = 0.51)  

ความเหมาะสม (M=4.21, SD = 0.45) ความเปน็ไปได ้(M=4.00, 

SD = 0.45) และความถูกต้อง (M=4.19, SD = 0.40) ทุกด้าน 

มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

 ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา
 ๑. ผลการศึกษาสภาพการนำาผลการประเมินภายนอก 

(ร่าง) รูปแบบการนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชนจ์ากการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

4.02
4.04
4.06
4.08

4.1
4.12
4.14

สภาพการนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์

  การนำาเสนองานวิจัยของ สมศ.



สถานศกึษามากท่ีสดุ โดยพบวา่ สถานศกึษาทีไ่ดร้บัการตรวจเยีย่ม

ให้กำาลังใจจากศึกษานิเทศก์อย่างสม่ำาเสมอ จะเกิดความมั่นใจ 

ที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

 ๒. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีบทบาทในการกำากับ

ตดิตามการดำาเนนิงานการนำาผลประเมนิภายนอกไปใชป้ระโยชน์

เปน็ระยะอยา่งตอ่เนือ่ง โดยสามารถทำาเปน็ขอ้ตกลงในการทำางาน

ร่วมกันระหว่างสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

รวมถึงสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรรับบทบาทเป็นเจ้าภาพ

ในการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด  

ซึ่งหากได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก

เพื่อดำาเนินการในเรือ่งอืน่ๆ อยูแ่ลว้ สำานกังานเขตฯควรเพิม่ความ 

เข้มแข็งเกี่ยวกับการนำาผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ให้

มากขึ้น  โดยสามารถจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำาผล

ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ หรือการมอบรางวัลให้กับสถาน

ศกึษาทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการนำาผลประเมนิภายนอกไปใชใ้นการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีกำาลังใจในการ 

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะต่อ สมศ.
 ตามท่ี สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามการนำาผล

ประเมินไปใช้ โดยมีหน้าที่ในการนำาผลการประเมินไปกำาหนด

นโยบายและแนวทางในการพฒันาคณุภาพมาตรฐานสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สมศ. ได้กำาหนดกรอบการดำาเนินงานของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำาผลการประเมินไปใช้ของสถาน

ศกึษา โดยไดจ้ดัทำาคูม่อืการนำาผลประเมนิภายนอกไปใชข้ึน้ในป ี 

พ.ศ. ๒๔๕๖ จากการดำาเนนิการดงักลา่ว จะเหน็วา่ สมศ. ใหค้วาม

ตระหนักและความสำาคัญต่อการนำาผลประเมินภายนอกไปใช ้

เปน็อยา่งมาก อยา่งไรกต็าม การเผยแพร่ประชาสมัพนัธค์ูม่อืดงักลา่ว  

อาจยงัไมก่ระจายไปทัว่ถงึโรงเรียนทีอ่ยูหา่งไกล โดยเฉพาะโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งคู่มือ 

ดังกล่าว เป็นการนำาเสนอในภาพรวมการศึกษาท้ัง ๓ ระดับ  

(การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ดังนั้น หาก

นำาคูมื่อทีมี่ความเฉพาะเจาะจงทีไ่ดจ้ากงานวจิยัครัง้นี ้มาใชค้วบคู ่

กับคู่มือของ สมศ. จะทำาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

สามารถนำาผลประเมินภายนอกมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

จุลสาร สมศ. 25๖๑
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ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สถานศึกษานำาผลการประเมินไปใช้

ในเชิงเครื่องมือสูงสุด รองลงมา คือ การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน  

การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ และการใช้ในเชิงแนวคิด ตามลำาดับ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้ในเชิงแนวคิดมีการนำาไปใช้น้อยท่ีสุด  

การใช้ในเชิงแนวคิดนั้น หมายถึง การนำาข้อมูลหรือข้อค้นพบจาก 

การประเมนิคณุภาพภายนอกไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดการรบัรูก้ารดำาเนนิงาน

ของโรงเรียน เข้าใจสภาพการจัดการเรียนการสอน ทำาให้บุคลากร

เห็นความสำาคัญของการประเมิน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจใน 

การทำางาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้ในเชิงแนวคิด ถือเป็นจุดเริ่มต้น

ของการนำาผลการประเมินไปใช้ และเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้าง

ความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสำาคัญใน

การนำาผลประเมนิไปใช ้รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั เพือ่นำา

ไปสูก่ารนำาผลประเมนิไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

ดงัน้ัน สถานศกึษาจงึควรใหค้วามสำาคญัตอ่การนำาผลการประเมิน

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงแนวคิดมากขึ้น โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อน โดย

เร่ิมจากการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการประเมิน

ให้กบับคุลากร ก่อนทีจ่ะได้รบัการประเมนิ เพื่อให้เกิดการยอมรบั

ต่อกระบวนการประเมิน และพร้อมที่จะนำาผลประเมินที่ได้รับไป

พัฒนาสถานศึกษาต่อไป

 ๒. จากผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการนำา 

ผลประเมนิภายนอกไปใช้ประโยชน์ พบวา่ บคุลากรภายในองค์กร

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำาผลประเมินคุณภาพภายนอก 

ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ด้วยเหตุนี้ การเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรในสถานศกึษาเขา้มามส่ีวนรว่มในการวางแผน

การดำาเนินงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญ รวมถึง

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน 

รปูแบบทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ ทัง้นี ้การบรหิารงานทีเ่นน้ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทุกคนสามารถทำาหน้าที่แทนกันได้ 

และมีการสอนงานกัน ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากสถานศึกษามีขนาดเล็ก การบริหารจัดการจึงเป็นแบบ

ใกล้ชิดและมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 ๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กควรสร้างเครือข่าย 

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารนำาผลประเมนิคณุภาพภายนอกไปใช ้ 

เครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานระหว่าง 

สถานศกึษา การสรา้งเสรมิกำาลงัใจในการดำาเนนิงาน แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการดำาเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการนำาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ เช่น  

การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณครูไม่ครบกลุ่มสาระ

ทำาให้คุณครูต้องสอนในวิชาที่ตนไม่ถนัดส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของผู้เรียน การสร้างเครือข่ายจะทำาให้เกิดการแลกเปลีย่น

คุณครูเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนกับคุณครูที่มีความถนัดซึ่งจะทำาให้ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

 ข้อเสนอแนะต่อต้นสังกัด
 ๑. ศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทในการสร้างความตระหนัก 

และสร้างแรงจูงใจในการนำาผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เน่ืองจาก การลงพื้นที่สัมภาษณ์

สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พบว่า สถานศึกษา 

ขนาดเล็กให้ความเคารพและเช่ือถือศึกษานิเทศก์เป็นอย่างมาก 

ซึ่งศึกษานิเทศก์ถือเป็นบุคคลของต้นสังกัดท่ีมีบทบาทใกล้ชิด

  การนำาเสนองานวิจัยของ สมศ.
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