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แบบฟอร์มขออนุมัติหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
(กรณีผู้ประเมินภายนอกรวมกลุม่กันเพ่ือจัดโครงการอบรมสมัมนาหลักสูตรเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน) 

------------------------------------- 
 

        วันที่  เดือน               พ.ศ.               
      (ยื่นค ำขอล่วงหน้ำก่อนจัดอบรมสัมมนำไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน) 
 
1. ชื่อหลักสูตร                               
 
2. ความส าคัญของหลักสูตร           
          (เนื้อหาสาระต้องตรงตามระดับ/ประเภทการศึกษาของผู้ประเมินภายนอกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
และต้องไม่ซ้้าซ้อนกับหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่ สมศ. ด้าเนินการเอง) 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          
 
4. ความสอดคล้องของหลักสูตรกับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก 
 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
          
 2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) 
          
 
5. ขั้นตอนการอบรมสัมมนา (ตั้งแต่กำรขออนุมัติหลักสูตรจนถึงกำรสรุปผลกำรอบรมสัมมนำส่ง สมศ.) 
 ขั้นตอนที่ 1           
 ขั้นตอนที่ 2           
 ขั้นตอนที่ 3           
 
6. ระยะเวลาการจัดอบรมสัมมนา 
   ตั้งแต่วันที่ เดือน  พ.ศ.       จนถึงวันที่        เดือน  พ.ศ.               
รวม  ชั่วโมง (แสดงจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมท่ีชัดเจน เหมำะสมกับหลักสูตรกำรอบรมสัมมนำ) 
 

7. วิธีการอบรมสัมมนา (ออนไลน์/ออนไซต์) 
บรรยำย  จ ำนวนชั่วโมง ประมำณร้อยละ  ของระยะเวลำกำรอบรมทั้งหมด 
ฝึกปฏิบัติ  จ ำนวนชั่วโมง ประมำณร้อยละ  ของระยะเวลำกำรอบรมทั้งหมด 

 
  

แก้ไขครั้งที่ Rev. 00 วันที่ 25 มิถุนำยน 2565 
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8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนา 
 ข้อ 1        
 ข้อ 2        
 ข้อ 3        
 
9. จ านวนผู้เข้าอบรมสัมมนา    คน     (ในกำรอบรมสัมมนำแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คนข้ึนไป) 
 
10. การประเมินผลการอบรมสัมมนา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 
  แบบส ำรวจรำยกำร 

แบบบันทึกพฤติกรรม 
   แบบทดสอบ 

เกณฑ์ผ่านการอบรมสัมมนา   (ให้ครอบคลุมทั้งกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ) 
    บรรยาย   เข้ำร่วมกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของชั่วโมงกำรอบรม 

ฝึกปฏิบัติ ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำรอบรมสัมมนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 หรือตั้งแต่  
   70 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 100 คะแนน)  

 
11. ค่าใช้จ่าย 
        (อำจไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ) 
 
12. สถานที่จัดอบรมสัมมนา 

1. ชื่อหน่วยงำน        (ต้องมีควำมเชื่อถือได้และเหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำอบรมสัมมนำ)  
2. ที่ตั้ง             
3. เว็บไซต์หน่วยงำน          
4. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน         

 
13. สื่อ อุปกรณ์ 
 บทเรียนออนไลน์ 
  PowerPoint  
    ใบควำมรู้ 

กรณีศึกษำ   
    วีดิทัศน์ 
  แล็ปท็อป 
 
14. วิทยากร 
   1. ค ำน ำหน้ำ/ต ำแหน่งวิชำกำร ชื่อ – นำมสกุล 
   2. ค ำน ำหน้ำ/ต ำแหน่งวิชำกำร ชื่อ – นำมสกุล   
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15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1. ชื่อ - นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์                             อีเมล    
   2. ชื่อ - นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์                              อีเมล    
 
16. ผู้ประสานงานโครงการ 
  1. ชื่อ - นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์                          อีเมล   
   2. ชื่อ - นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์                           อีเมล                           
 
17. โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรม  
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

1 เรื่อง       
     คะแนนเต็ม   
     วิทยำกรหลัก : ชื่อ - นำมสกุล 

     บรรยำย   นำท ี
     ฝึกปฏิบัติ   นำท ี
     ประเมินผล    นำท ี
 

  

2 เรื่อง      
     คะแนนเต็ม   
     วิทยำกรหลัก : ชื่อ - นำมสกุล 

     บรรยำย   นำท ี
     ฝึกปฏิบัติ   นำท ี
     ประเมินผล    นำท ี
 

  

รวม  ชม. 

 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองหลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก และขอยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ถือเป็นที่สุด 

 

   ลงชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

                  (      ) 

วันที่  เดือน      พ.ศ.     
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ สมศ. ตรวจสอบ   

  หน่วยงำนที่จัดอบรมมีควำมเชื่อถือได้ (มีที่ตั้ง เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ชัดเจน มีกำรด ำเนินกำรเป็นปัจจุบัน)   

  หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องพัฒนำ และระดับ/ประเภทกำรศึกษำของผู้ประเมินภำยนอก 

  เอกสำรในกำรขออนุมัติหลักสูตรครบถ้วน ถูกต้อง   

 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เห็นสมควรอนุมัติหลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก 

  ขอให้ผู้ประสำนงำนโครงกำรจัดส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  
โดยมีรำยกำรเอกสำรหรือข้อแก้ไขดังนี้ 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               

 

 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

                                   (    ) 

   วันที่     
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ภาคผนวก 
 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้ประสำนงำนโครงกำร 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท ำหน้ำที่พิจำรณำรับรองหลักสูตร และลงนำมในแบบประเมินผลผู้ผ่ำนกำรอบรมสัมมนำ 

 
2. ผลกำรประเมินตำมแบบประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภำยนอก (ผปม.๘)  

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรอบรมสัมมนำ 
 

3. ประวัติวิทยำกรกำรอบรมสัมมนำที่แสดงว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

4. รำยชื่อและคุณสมบัติของผู้เข้ำอบรมสัมมนำในแต่ละครั้ง (ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คนข้ึนไป) 
 

5. ก ำหนดกำรจัดอบรมสัมมนำ (วัน เวลำ สถำนที่ หัวข้อกำรอบรมสัมมนำ วิทยำกร กิจกรรม) 

 
6. แบบประเมินผลผู้ผ่ำนกำรอบรมสัมมนำ (ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกลงนำมรับรองผู้ผ่ำนกำรอบรมสัมมนำ) 

 
7. ตัวอย่ำงประกำศนียบัตรส ำหรับผู้ผ่ำนกำรอบรมสัมมนำ 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ 
 

ค าสั่ง  
ชื่อหน่วยงาน     

ที่  /  
 
หลักการและเหตุผล 
               
                     
จึงแต่งตัง้คณะ      ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
1) ค ำน ำหน้ำ/ต ำแหน่งวิชำกำร ชื่อ – นำมสกุล 
2) ค ำน ำหน้ำ/ต ำแหน่งวิชำกำร ชื่อ – นำมสกุล 
โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
               

2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
1) ค ำน ำหน้ำ ชื่อ – นำมสกุล 
2) ค ำน ำหน้ำ ชื่อ – นำมสกุล 
โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
               
 

3. ผู้ประสำนงำนโครงกำร                              
1) ค ำน ำหน้ำ ชื่อ – นำมสกุล 
2) ค ำน ำหน้ำ ชื่อ – นำมสกุล 
โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
               
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่   เดือน      พ.ศ.    เป็นต้นไป จนกว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 
 

    สั่ง ณ วันที ่  เดือน      พ.ศ.     
 

ลงชื่อ     
                                             (               ) 
         ต ำแหน่ง     
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2. ผลการประเมินตามแบบประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก (ผปม.๘)  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมสัมมนา 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล 

ล ำดับที่ 1 ชื่อ-นำมสกุล..........................................................................รหสัผู้ประเมินภำยนอก.......................  

สมรรถนะ สรุปผล 
๑. ความรอบรู้พื้นฐานที่จ าเป็น (Fundamental Literacy)  
๑.๑ ความรอบรู้พื้นฐานที่จ าเป็น (Fundamental Literacy)  
   (๑) ควำมรอบรู้ในกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะประเภท  
   (๒) ควำมเข้ำใจในบริบทของสถำนศึกษำที่จะประเมิน  
   (๓) ควำมรอบรู้ในหลักและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก  
   (๔) ควำมรอบรู้ในหลักกำรให้ผลป้อนกลับและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
   (๕) ควำมรอบรูใ้นนโยบำยและกรอบแนวทำงกำรประเมินภำยนอกของ สมศ.  
   (๖) ควำมรอบรู้ของกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ   
๑.๒ ทักษะความสามารถที่จ าเป็น (Essential Skills  
   (๑) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
   (๒) ควำมสำมำรถในกำรสืบสอบและวิเครำะห์ข้อมูล  
   (๓) ควำมสำมำรถในกำรสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะ  
   (๔) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเจรจำต่อรอง  
๑.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristic)  
   (๑) ยึดมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนตำมมำตรกำรควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่  
   (๒) กำรมีเจตคติกำรประเมินเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ  
๒. สมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency)  
๒.๑ สมรรถนะเฉพาะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย  
   ด้านความรู้  
   (๑) ควำมรู้เรื่องพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยอย่ำงลึกซึ้ง  
   (๒) ควำมรู้ในปรัชญำ/แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยทุกรูปแบบ  
   ด้านทักษะ และเจตคติ  
   ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงควำมไว้วำงใจจำกเด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือกำรรวบรวมข้อมูลและสะท้อนคิด  

 

๒.๒ สมรรถนะเฉพาะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ด้านความรู้  
   (๑) ควำมรู้เรื่องหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขั้นพื้นฐำนทุกประเภท  
   (๒) ควำมรู้เรื่องนวัตกรรม และแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ของกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนบนพ้ืนฐำนของกำรเปลี่ยนแปลง 
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สมรรถนะ สรุปผล 
   ด้านทักษะ และเจตคติ  
   ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงควำมไว้วำงใจจำกผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือกำรรวบรวมข้อมูลและสะท้อนคิด 

 

๒.๓) สมรรถนะเฉพาะของผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.  
   ด้านความรู้  
   (๑) ควำมรู้เรื่องหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย  

 

   (๒) ควำมรู้เรื่องนวัตกรรมและแบบอย่ำงที่ดี (Best practice) กำรจัดกำรศึกษำ กศน.  
บนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลง 

 

   ด้านทักษะ และเจตคติ  
   ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงควำมไว้วำงใจจำกกลุ่มเป้ำหมำย  ผู้เรียน ผู้รับบริกำร ครู  
และเครือข่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ือกำรรวบรวมข้อมูลและสะท้อนคิด 

 

๒.๔) สมรรถนะเฉพาะของผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา  
   ด้านความรู้  
   (๑) ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงของอำชีพในอนำคต   
   (๒) ควำมรู้เรื่องนวัตกรรมและแบบอย่ำงที่ดี (Best practice) กำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำทุกรูปแบบทั้งในและต่ำงประเทศ บนพ้ืนฐำนของกำรเปลี่ยนแปลง 

 

   ด้านทักษะ และเจตคติ  
   ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงควำมไว้วำงใจจำกผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร 
ชุมชน สังคม และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรรวบรวมข้อมูลและสะท้อนคิด 
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3. ประวัติวิทยากรการอบรมสัมมนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
 

วิทยากร ล าดับที่ 1  
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)           
    (ภาษาอังกฤษ)          
   
2. ต าแหน่งทางวิชาการ      
 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน      
 
4. การติดต่อประสานงาน 
     โทรศัพท์มือถือ :     โทรสาร :      
 อีเมล :                      Line ID :      
 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 
ปริญญำเอก    
ปริญญำโท    
ปริญญำตรี    
ประกำศนียบัตร    
หลักสูตรระยะสั้น    

 
6. ประวัติการท างาน (เคยท ำงำน/ด ำรงต ำแหน่งบริหำร) 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
   
   
   

 
7. เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยรับ  

ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 
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8. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 
1)      
2)      

 3)      
 
9. ผลงานทางวิชาการ (ต ารา/บทความ/งานวิจัย) 
 งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ต ารา  
 1)      
 2)      
 3)      
 
 งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ  

1)       
2)      

 3)      
 
10. งานบริการทางวิชาการ  
 วิทยำกร บรรยำยเรื่อง          
 อำจำรย์พิเศษ วิชำ          
 ผู้ทรงคุณวุฒิ    (เช่น กรรมกำรประเมินระดับหลักสูตร)    
   
 
 
                     ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
 
 
 

         ลงชื่อ       

                           (      ) 

วันที่  เดือน      พ.ศ.     
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4. รายช่ือและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนาในแต่ละครั้ง (ไม่น้อยกว่า ๓๐ คนขึ้นไป) 
 

ผู้ประเมินภายนอก ระดับ/ประเภทการศึกษา     
 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล รหัสผู้ประเมิน ผลการพิจารณา

คุณสมบัติ 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

                  (      ) 

วันที่  เดือน      พ.ศ.     
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5. ตัวอย่างก าหนดการจัดอบรมสัมมนา (วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการอบรมสัมมนา วิทยากร กิจกรรม) 
 

ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร                                                          

วันที่                                                 
สถานที่จัดอบรมสัมมนา                                             

 

วันที่หนึ่ง  (วนัที่      เดือน       พ.ศ.   ) 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมสัมมนา 
โดย                        

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง :                                                   
โดย                                                            

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. พัก 
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง :                                                           

โดย                                                            
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง :                                                   
โดย                                                            

๑๔.๓๐ – ๑๔.๑๕ น. พัก 
๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง :                                                           

โดย                                                            
๑๖.๓๐ น. ปิดการอบรมสัมมนา 

 
หมายเหตุ   ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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7. ตัวอย่างประกาศนียบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรมสัมมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตร 
ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

ค าน าหน้า ชื่อ – นามสกุล 

ได้ผ่านการอบรมสัมมนา เรื่อง                              
 

 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น              ชั่วโมง 

 

 
   โดยหน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา    

ให้ไว้ ณ  วันที่  เดือน               พ.ศ.               
 

 

 

     ลงชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

(      ) 

  วันที่  เดือน     พ.ศ.     

 

 


