
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
และผู้ก ากับการประเมิน 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
Google Meet : jpw-hxyu-ckf   
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ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยก ากับฯ และผู้ก ากับฯ 

ข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ. 1 

ประกาศ สมศ. 2 

ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 / (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

เรื่อง การรับรอง การก ากับการประกันคุณภาพภายนอก  
และการเพิกถอนการรับรองหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 



แนวคิดและหลักการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกจะประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results-based Monitoring and Evaluation: M&E) เป็นการประเมินที่มีทั้งการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ 
(Results-Based Management:RBM) ซึ่งเป็นการบริหารแนวใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Accountability and Transparency) และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานขององค์กร และหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(ผู้ประเมินภายนอก) ระบบตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 หลักการส าคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติหน้าที่ก ากับการประกัน
คุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางการก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 ของประกาศ สมศ. เรื่อง การรับรอง 
การก ากับการประกันคุณภาพภายนอก และการเพิกถอนการรับรองหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เพื่อให้ สมศ. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดการ
มอบหมายงาน การรับรองใหม่ การเพิกถอนการรับรอง หรือการยุติการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก ากับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

  เพื่อเป็นกลไกของ สมศ. ในการก ากับติดตามให้หน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับการประกันคุณภาพภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2 

1 
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หลักเกณฑ์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏบิัตงิานหน่วยก ากบัการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ความพึงพอใจของผู้ประเมิน
ภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ก ากบัดูแล 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคลหรือ
บุคลากรของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

องค์ประกอบที่ 1 และ 2 นักวิชาการเป็นผู้ประเมนิ 
องค์ประกอบที่ 3 ผู้ประเมินภายนอกเป็นผูป้ระเมิน 
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จ านวนครั้งและระยะเวลาของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ในแต่ละปีหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกจะต้องได้รับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจ านวนไม่เกิน 3 ครั้ง 
โดยได้ประมาณการก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ ดังนี้  

ครั้งที่ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อ 1 ครั้ง 

ของการมอบหมายงาน 

ช่วงระยะเวลา 

ที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

1 เดือนมกราคม – มีนาคม  เดือนมีนาคม 

2 เดือนเมษายน – มิถุนายน  เดือนมิถุนายน 

3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน  เดือนกันยายน 

หมายเหตุ   จ านวนครั้ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อ 1 ครั้งของการมอบหมายงาน และช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการก าหนด 
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ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน องค์ประกอบที่ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน องค์ประกอบที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1 นักวิชาการ ภปพ.1 
และนักวิชาการ 
ภปพ.2 

ผู้แทนนิติบุคคล หรือบุคลากร
ของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของหน่วยก ากับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคล
หรือบุคลากรของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

2 ผู้ประเมินภายนอก
ที่ สมศ. มอบหมาย
ให้ก ากับดูแล 

ผู้แทนนิติบุคคล หรือบุคลากร
ของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

ความพึงพอใจในการก ากับดูแลและการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายนอก 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ประเมินภายนอก 
ต่อหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่ได้รับ
มอบหมายให้ก ากับดูแล 
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องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประเมินใน 2 มิติ ดังน้ี 

1. ปริมาณผลงานที่ปฏิบัติได้ภายในเวลาที่ก าหนด (ความครบถ้วนและตรงเวลาตามก าหนด) 

พิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
จ านวนและรายการเอกสารประกอบของแต่ละสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
การรวบรวมมอบผลการด าเนินงานและส่งมอบให้ สมศ. จ านวน 1 ครั้ง ต่องวดงาน 
การส่งมอบผลการด าเนินงานให้ สมศ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. คุณภาพผลงาน (ความถูกต้อง) 

พิจารณาจาก ความถูกต้องและความสอดคล้องของเล่มรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก  
และเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. ก าหนด เช่น การตัดสินผลการประกันคุณภาพภายนอก  
การจัดท ารายงานผลการประกนัคุณภาพภายนอก การให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
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องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคลหรือบคุลากรของหน่วยก ากับการประเมินคณุภาพภายนอก 

1. การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา 
 

การจัดสรรงานที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง 

3. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 

การสื่อสารกับนักวิชาการ สมศ .  การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
ตรงประเด็น สุภาพ เรียบร้อย เป็นกัลยาณมิตร การติดต่อ
ประสานงานในวันและเวลาที่เหมาะสม การให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานต่าง ๆ 

4. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการอ่ืน 
ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 

2. การควบคุมคุณภาพงาน 

การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายนอก  การควบคุม
งาน การตรวจสอบคุณภาพงาน  การให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของผู้ประเมินภายนอก 

 ประเมินใน 4 มิติ ดังนี้  
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องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

คว ามพึ ง พอ ใ จ ใ น รู ป แบ บ  วิ ธี ก า ร  เ นื้ อ ห า  
และระยะเวลาในการจัดประชุมหรืออบรม 
ให้ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

1.การจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอก 
ความพึงพอใจในการจัดสรรงานประกันคุณภาพ
ภายนอก และการจัดสรรผู้ประเมินภายนอกร่วมทีม 

3. การให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน  รวมถึงการช่วยไกล่ เกลี่ยข้อโต้แย้งระหว่าง
สถานศึกษากับคณะผู้ประเมินภายนอก หรือระหว่างผู้ประเมิน
ภายนอกกับผู้ประเมินภายนอกในทีม 

ประเมินใน 5 มิติ ดังนี้  

4. การตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก 
ความพึงพอใจในการตรวจสอบความถูกต้อง การให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าในการปรับแก้ไขรายงานการประกันฯ และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 
 ความพึ งพอ ใจที่ มี ต่ อวิ ธี การสื่ อสารการ ให้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อ ง  
ตรงประเด็น สุภาพ เรียบร้อย และเป็นกัลยาณมิตร 
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สัดส่วนน้ าหนักในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

(น้ าหนักคะแนน 70 คะแนน) 
 

 

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผู้แทนนิติบุคคลหรือบุคลากรของหน่วย

ก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก  
(น้ าหนักคะแนน 20 คะแนน) 

 

 

ด้านความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอก
ต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล  
(น้ าหนักคะแนน 10 คะแนน) 

 

นักวิชาการ สมศ. เป็นผู้ประเมิน ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก เป็นผู้ประเมิน 
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ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย น้ าหนัก 70 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ปริมาณผลงานที่ปฏิบัติได้ภายในเวลาที่ก าหนด (ความครบถ้วนและตรงเวลาตามท่ีก าหนด) น้ าหนัก 20 คะแนน  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

ส่งรายงานและเอกสารประกอบครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด 20 

ส่งรายงานและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด 10 
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ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย น้ าหนัก 70 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

2. คุณภาพผลงาน (ความถูกต้อง) น้ าหนัก 50 คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 100 50 

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่เกินร้อยละ 3  45 

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 3  40 

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 6  35 

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 9  30 
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 การพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานผล
การประกันคุณภาพภายนอก และเอกสารประกอบ พิจารณา
จาก จ านวนสถานศึกษาที่มีรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายนอก หรือเอกสารประกอบ ที่ต้องได้รับการแก้ ไข  
(ตีกลับจากเจ้าหน้าที่) ในระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก (AQA)   

เกณฑ์การให้คะแนน 
การพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกและเอกสารประกอบ 

ทั้งนี้การตีกลับงานเพื่อแก้ไขงานระหว่างหน่วยก ากับการ
ประเมินกับผู้ประเมิน ก่อนส่งงานให้ สมศ . จะไม่น ามา
พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้แทนนิติบุคคลหรือบคุลากรของหนว่ยก ากับการประเมินคณุภาพภายนอก น้ าหนัก 20 คะแนน 

มิติในการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน  

1) การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา   
  5 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  

2) การควบคุมคุณภาพงาน  

3) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน  

4) การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบประเมินมีลกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ด้านความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล น้ าหนัก 10 คะแนน  

มิติในการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน  

1) การจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอก  
   5 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  

2) การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

3) การให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 

4) การตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก 

5) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 

แบบประเมินมีลกัษณะเปน็มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 
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การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

คะแนนผลการปฏิบัติงาน  =  (ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานฯ จากนักวิชาการ ภปพ.1 และ ภปพ.2)             

                                      + (ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จากนักวิชาการ ภปพ.1 และ ภปพ.2)  

                                      + (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจจากผู้ประเมินภายนอก) 
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การแบ่งระดับผลการประเมิน 

90 คะแนนขึ้นไป  ดีมาก  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  อาจมอบหมายงานเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20%  
ของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับครั้งก่อน 

80-89 คะแนน ดี  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  อาจมอบหมายงานไม่เกิน 
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับครั้งก่อน 

70-79 คะแนน พอใช ้ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(ผ่าน)  

ลดการมอบหมายงาน 50%  
ของจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับครั้งก่อน 

ต่ ากว่า 70 คะแนน ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(ไม่ผ่าน)  

พิจารณาให้มีการเพิกถอนการรับรอง 
หรือยุติการปฏิบัติหน้าท่ี 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ลดการมอบหมายงานดังกล่าวแล้ว หน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกยังได้ผลการประเมินการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอีก (70-79 คะแนน) ให้งดการมอบหมายงานและอาจไม่รับรองในปีถัดไป 

การน าผลการประเมินไปใช้ ตามข้อ 21 ของประกาศ สมศ. เรื่อง การรับรองฯ หน่วยก ากับฯ  

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แบบประเมินการปฏิบัติ งานด้ านผลสัมฤทธิ์ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอก 
ต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกที่
ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก  
มีจ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

1 

2 
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การรายงานผลการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก (รายหน่วย) ประกอบด้วย 

• ข้อมูลของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
• ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• จุดเด่น 
• จุดที่ควรพัฒนา 
• ประเด็นที่ต้องพัฒนาเรง่ด่วน (ถ้าม)ี 
• แนวทางการพัฒนา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  |  WWW.ONESQA.OR.TH                  | 19 



ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  |  WWW.ONESQA.OR.TH                  | 20 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

- ตัวอย่างข้อค าถามของแบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ ์
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

- ตัวอย่างข้อค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอก 
ต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล 
 

- ตัวอย่างข้อค าถามของแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 



แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ตอนที่  1    ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่  2    แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิข์องงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตอนที่  3    แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิานของผู้แทนนิตบิุคคลหรือบคุลากรของหน่วยก ากบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ตอนที่  4    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาพรวม (ถ้าม)ี 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตอนที่ 1 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงของทา่น 

1. ชื่อ – นามสกุล         

2. ต าแหน่ง  นักวิชาการ ภปพ.1  นักวิชาการ ภปพ.2 
3. ระดับการศึกษาที่ก ากับดูแล   

 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)   จ านวน ....... แห่ง  
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ....... แห่ง 

4. ชื่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก (ที่รับการประเมิน)     
5. ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการประเมิน)        
6. ต าแหน่งของผู้รับการประเมิน   
        ผู้แทนนิติบุคคล     บุคลากรของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตอนที่ 2 

ตอนที่ 2 แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงของท่าน 

1. ปริมาณผลงานภายในเวลาที่ก าหนด 
 ส่งรายงานและเอกสารประกอบครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  (20 คะแนน) 
 ส่งรายงานและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนดครบถ้วน (10 คะแนน) 
  
2. คุณภาพผลงาน  
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 100 (50 คะแนน) 
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ไม่เกินร้อยละ 3 (45 คะแนน) 
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 3 (40 คะแนน) 
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 6 (35 คะแนน) 
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มากกว่าร้อยละ 9 (30 คะแนน) 

ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตอนที่ 3 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

1. การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา           

1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายนอก  

อย่างเคร่งครัด 

          

1.2 ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับปฏิทินการประกันคุณภาพภายนอกที่ สมศ. ก าหนด           

1.3 จัดสรรงานให้กับผู้ประเมินภายนอกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการที่ สมศ. ก าหนด           

2. การควบคุมคุณภาพงาน 

2.1 อบรม เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกของผู้ประเมินภายนอก 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานของผู้ประเมินภายนอกผ่านระบบ AQA 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตอนที่ 3 

รายการประเมิน 
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

3. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน           

3.1 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ต่อ สมศ. ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น           

3.2 สื่อสารกับนักวิชาการ ภปพ.1 หรือนักวิชาการ ภปพ.2 ที่ก ากับดูแล ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เป็นกัลยาณมิตร ในวันและเวลา

ที่เหมาะสม 

          

3.3 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้ง           

4. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (AQA) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.2 ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น เช่น Word, Excel และ PDF ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 

4.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ เช่น Line, Google Meet, Zoom และ Facebook ไดเ้หมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก ตอนที่ 4 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม (ถ้าม)ี 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล  

ตอนที่  1    ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน  
ตอนที่  2    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการก ากับดูแลของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตอนที่  3    ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม (ถ้ามี) 

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล ตอนที่ 1 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่เป็นจริงของทา่น 

 
1. ชื่อ - นามสกุล                                                                    
2. รหัสประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก                                                              
3. ชื่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก      
4. ระดับการศึกษาที่ท าหน้าที่ประกันคุณภาพภายนอก 

 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้ง 2 ระดับ  
5. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอก 

 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จ านวน   แห่ง 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน   แห่ง   
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล ตอนที่ 2 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อยสุด -> มากสุด 

1 2 3 4 5 

1. การจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอก           

1.1 ได้รับการจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์และบริบทของสถานศึกษา           

1.2 ได้รับการจัดสรรผู้ประเมินภายนอกร่วมทีมที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา           

1.3 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอกสอดคล้องกับสถานภาพการปฏิบัติงาน (เต็มเวลา/บางเวลา)           

2. การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

2.1 รูปแบบ วิธีการในการจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ มีความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.2 เนื้อหาในการจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ เป็นประโยชน์และน าไปใช้ได้จริง 

2.3 ระยะเวลาในการจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายนอก 

ที่ สมศ. ก าหนด 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล ตอนที่ 2 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อยสุด -> มากสุด 

1 2 3 4 5 

3. การให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน           

3.1 ได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน           

3.2 ได้รับการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างสถานศึกษา หรือระหว่างผู้ประเมินภายนอกในทีมให้เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย 

          

3.3 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น ด้วยวิธีการสื่อสารท่ีสุภาพ เรียบร้อย เป็นกัลยาณมิตร           

4. การตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก 

4.1 ได้รับการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายนอก 

4.2 ได้รับการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

4.3 ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน าในการปรับแก้ไขรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ตรงประเด็น 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล ตอนที่ 2 - 3 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อยสุด -> มากสุด 

1 2 3 4 5 

5. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน           

5.1 แจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ประกันคุณภาพภายนอกที่ได้รับจาก สมศ. ถูกต้อง ตรงประเด็น           

5.2 สื่อสารด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เป็นกัลยาณมิตร ในวันและเวลาที่เหมาะสม           

5.3  ให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้ง           

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
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1. ข้อมูลของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ชื่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก..…………………………………………………………............................... 
ชื่อผู้แทนนิตบิุคคล........................................................................................................................................... 
จ านวนสถานศึกษาที่ได้รบัมอบหมายให้ก ากบัการประกนัคุณภาพภายนอก ....... แห่ง ประกอบด้วย 

- การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  จ านวน ....... แห่ง 
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน    จ านวน ....... แห่ง 

แบบรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน่วยก ากบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี ้



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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องค์ประกอบของการติดตามและประเมิน คะแนน 
คะแนนที่ได้รับ 

ระดับคุณภาพ การศึกษา 
ปฐมวัย 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย (40 คะแนน)           

1.1 ปริมาณผลงานที่ปฏิบัติได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
(ความครบถ้วนและความรวดเร็วหรือตรงเวลาตามที่ก าหนด) 

20         

1.2 คุณภาพผลงาน (ความถูกต้อง) 50         
2. ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)           

1) การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา 5         

2) การควบคุมงาน 5         
3) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 5         

4) การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         

2. ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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องค์ประกอบของการติดตามและประเมิน คะแนน 

คะแนนที่ได้รับ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษา 
ปฐมวัย 

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3. ด้านความพึงพอใจของผู้ประเมินภายนอกต่อหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล (10 คะแนน) 

          

1) การจัดสรรงานประกันคุณภาพภายนอก 2         

2) การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 2         
3) การให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 2         

4) การตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก 2         

5) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 2         

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 100         



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

- คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ................. คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
- ระดับคุณภาพที่ได้ 
 ระดับดีมาก (90 ขึ้นไป) 
 ระดับดี (80-89 )  
 ระดับพอใช้ (70-79)  
 ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 70)  



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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3. จุดเด่น 
      
       

4. จุดที่ควรพัฒนา 
      
       

6.แนวทางการพัฒนา 
      
       

5. ประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน (ถ้าม)ี 
      
       

ลงชื่อ      ผู้แจ้งผลการประเมิน 
               (   ) 
            วันที่ / /   

  



ปฏิทินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมิน
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ก ากับการประเมิน 

วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2565 

2 ประกาศกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 

3 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยก ากับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 

4 น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ต่อที่ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 

5 แจ้งผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รับทราบ 

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 



ปฏิทินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของหน่วยก ากับการประเมินคุณภาพภายนอก และผู้ก ากับการประเมิน  
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 

2 น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และผู้ก ากับการประเมิน ต่อที่ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานฯ  

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 

3 แจ้งผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยก ากับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และผู้ก ากับการประเมินรับทราบ 

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566 

หมายเหตุ กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ชั้น 24  อาคารพญาไทพลาซ่า  ถนนพญาไท 

แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 
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