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ความเป็นมาและความส าคัญ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. เป็นองค์กำรมหำชนที่ต้ัง

ข้ึนเพื่อเป็นหน่วยงำนกลำง ในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยผู้ประเมิน
ภำยนอกซ่ึงเปรียบเสมือนตัวแทน ของ สมศ. ทั้งนี้ กำรที่จะได้มำซึ่งผลกำรประเมินที่มีคุณภำพนั้น ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึง่ 
คือ กำรมีผู้ประเมินภำยนอกที่มีคุณภำพ มีคุณสมบัติท่ีเหมำะสม เป็นที่เชื่อถือได้ ซ่ึงจะต้องมีกระบวนกำรสรรหำ และพัฒนำ
ผู้ประเมินภำยนอกให้มีคุณภำพถึงระดับดังกล่ำว สมศ. ในอีกฐำนะหนึ่ง จึงเป็นหน่วยงำนที่ผลิตและให้กำรรับรองผู้ประเมิน
ภำยนอกที่มีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ โดยผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก จำกหน่วยฝึกอบรมที่ สมศ.
ให้กำรรับรอง หรือส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมหลักสูตรที่ สมศ. ก ำหนด ทั้งนี้ผู้ประเมินภำยนอกในระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ได้ผ่ำนกำรรับรองแล้ว จ ำเป็นต้องมีกำรต่ออำยุกำรรับรองควำมเป็นผู้ประเมินทุกๆ 3 ปี ซึ่งแต่เดิมนั้น 
สมศ.จะด ำเนินกำรให้ หำกผู้ประเมินออกประเมินสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

ในปี พ.ศ.2551 ผู้ประเมินภำยนอก ในระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ที่ครบก ำหนดต่ออำยุกำรรับรอง ต้องต่ออำยุกำร
รับรอง เพื่อให้คงไว้ซ่ึงคุณภำพของผู้ประเมิน และเพื่อให้คุณภำพของผู้ประเมินภำยนอกเป็นไปตำมที่ สมศ. ก ำหนดไว้อย่ำง
ต่อเนื่อง จึงก ำหนดให้มีกำรทดสอบเพื่อต่ออำยุกำรรับรองผู้ประเมินภำยนอกตำมมติคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ทั้งนี้กำรทดสอบดังกล่ำวเป็นกำรทดสอบแบบข้อเขียน เพียงวิธีกำรเดียวซึ่งอำจวัดสมรรถนะที่
แท้จริงของผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้ไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร เนื่องจำกเป็นกำรวัดโดยกำรสอบเพียงมิติ
เดียวคือ ด้ำนควำมรู้ แต่สมรรถนะของผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มิได้มีเฉพำะด้ำนควำมรู้อย่ำงเดียว
เท่ำนั้น กำรทดสอบดังกล่ำว จึงควรวัดให้ครอบคลุม สมรรถนะที่ก ำหนดเช่นเดียวกับกำรรับรองกำรผ่ำนหลักสูตรกำรอบรม
เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก 

จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรประเมินที่สำมำรถประเมินสมรรถนะได้ครอบคลุมหลำยมิติ พบว่ำ กำรประเมินที่
ครอบคลุมหลำยมิติโดยใช้วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เป็นวิธีหนึ่งที่ควรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินเพื่อต่ออำยุกำร
รับรองผู้ประเมิน เพื่อให้สำมำรถประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินได้อย่ำงครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ จิตใจ และทักษะ
ควำมสำมำรถ ท ำให้ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ผู้ประเมินที่มีศักยภำพ
สูงในกำรท ำงำน น ำมำสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของ สมศ. ในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ในล ำดับต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในกำร
ประยุกต์ใช้วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซ่ึงจะ
สำมำรถประเมินได้ครอบคลุมสมรรถนะที่ก ำหนดตำมสภำพกำรณ์ที่เหมือนจริงได้มำกกว่ำกำรประเมินโดยกำรใช้แบบสอบ
เพียงอย่ำงเดียว 

ระเบียบวิธีวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้ด ำเนินกำรโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) เพื่อ

พัฒนำวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal Method) ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง โดยมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนด
ประเด็นประเมินกำรปฏิบัติงำน โดยกำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รวมทั้งกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญของประเด็นประเมินในแต่ละประเด็น ขั้นตอนที่ 2 



พัฒนำวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก โดยจัดท ำกรอบกำรประเมิน ให้
ผู้เชี่ยวชำญตรวจพิจำรณำตำมแบบกำรประเมินวิธีกำรประเมิน รวมทั้งพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำร
ประเมินประเด็นประเมินต่ำงๆ ก่อนทดลองใช้ โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
จ ำนวน 33 คน ท่ีเรียนรำยวิชำ วิธีวิทยำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ สมศ. ให้กำรรับรอง ขั้นตอนที่ 3 
ทดลองใช้วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดสอบและ  
เก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินสมรรถนะ ด้ำนควำมเป็นกัลยำณมิตร จรรยำบรรณในกำรประเมิน และสมรรถนะด้ำนกำร
ท ำงำนเป็นทีม จำกครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ แห่งหลังสุดที่ผู้ประเมินด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ รวมทั้งให้เพื่อนร่วมทีม
ประเมินสมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีมด้วย ส่วนสมรรถนะควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ และควำมสำมำรถในกำร
ประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรจัดทดสอบผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินคุณภำพของ
วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก เก็บรวบรวมโดยพิจำรณำจำกผลกำร
ประเมินวิธีกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมิน (the joint 
committee on standards for educational evaluation) และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้วิธีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรพิจำรณำจำกผลกำรสัมภำษณ์เพื่อประเมินวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมิน
สมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ตำมมำตรฐำนกำรประเมินและควำมพึงพอใจในกำรใช้วิธีกำรประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือในกำรก ำหนดสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก 
น้ ำหนักควำมส ำคัญ และกำรประเมินวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย (1) แบบสัมภำษณ์ควำมเหมำะสมของ
สมรรถนะและกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมส ำคัญ (2) แบบสัมภำษณ์เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรประเมินวิธีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ตำม
มำตรฐำนกำรประเมินและควำมพึงพอใจในกำรใช้วธิีกำรประเมิน (3) แบบประเมินวิธกีำรประเมินกำรปฏบิัติงำน ส ำหรับกำร
ประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง (4) แบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรใช้กำรประเมินวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ส่วนที่ 2 เครื่องมือประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ประกอบด้วย (1) แบบวัดควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ (2) แบบวัด
ควำมสำมำรถในกำรประเมินผล (3) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม (4) แบบประเมินควำมเป็น
กัลยำณมิตรในกำรประเมิน (5) แบบประเมินจรรยำบรรณในกำรประเมิน (6) แบบประเมินรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกตำมมำตรฐำนของ สมศ. (7) แบบบันทึกผลกำรประเมิน ผู้ประเมินภำยนอก  

จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ วิเครำะห์
ค่ำมัธยฐำนและพิสัย ระหว่ำงควอไทล์ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมถี่ ร้อยละ  

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการก าหนดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก 
จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก จำกกำรสัมภำษณ์

รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพ จ ำนวน 12 คน เพื่อก ำหนดประเด็นประเมิน และน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญ ที่ใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ได้ผลสรุป
ในกำรก ำหนดประเด็นประเมิน ดังตำรำงที่ 1 

 

 

 

 



ตำรำงที่ 1 ผลสรุปกำรก ำหนดประเด็นประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง 

องค์ประกอบของการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นประเมินการปฏิบัตงิานส าหรับการประเมินสมรรถนะ
ผู้ประเมินภายนอก  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อต่ออายุการรับรอง 

น้ าหนัก
ความส าคัญ 

 
 

กำรประเมินสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำน 

สมรรถนะด้ำนควำมรูด้้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 28 

สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรประเมินผล 22 

สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเปน็ทีม 11 

สมรรถนะด้ำนควำมเปน็กัลยำณมิตรในกำรประเมิน 11 

สมรรถนะด้ำนจรรยำบรรณในกำรประเมิน 11 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ผลกำรปฏิบัติงำน 17 

2. ผลการพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก 
ผลกำรพัฒนำวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน เป็นผลของกำรตรวจสอบและปรับปรุงคุณภำพของเครื่องมือประเมิน

กำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ก่อน
น ำไปทดลองใช้ในกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก โดยกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 คน ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และเป็นวิทยำกรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้งกำรประเมินนักศึกษำที่ผ่ำนกำรเรียน 
รำยวิชำวิธีวิทยำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรที่ สมศ.รับรอง จ ำนวน 33 คน ได้ผลสรุปลักษณะทั่วไปของ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

1) สมรรถนะด้ำนควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ เป็นแบบสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อค ำถำมจ ำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

2) สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดควำมสำมำรถในกำรประเมินผล 
ประกอบด้วย แบบสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และแบบสอบควำมเรียง จ ำนวน 3 
ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

3) สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนเป็นทีม ประกอบด้วย ข้อค ำถำม 20 ข้อ เป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จ ำแนกตำม
องค์ประกอบของกำรท ำงำนเป็นทีม  

4) สมรรถนะด้ำนควำมเป็นกัลยำณมิตรในกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินควำมเป็นกัลยำณมิตรใน
กำรประเมิน ประกอบด้วย ข้อค ำถำม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ ำแนกตำมองค์ประกอบของกัลยำณมิตรในกำร
ประเมิน 4 ข้ันตอน (ตำมข้อก ำหนดของ สมศ.) เป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ 

5) สมรรถนะด้ำนจรรยำบรรณในกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ คือ  แบบประเมินจรรยำบรรณในกำรประเมิน 
จ ำนวน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ตำมข้อก ำหนดของ สมศ. เป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ 

6) ผลกำรปฏิบัติงำน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินอภิมำนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมมำตรฐำนของ สมศ. ประเมินตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน สมศ. 4  มำตรฐำน 11 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 ควำมตรงของกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่ สมศ. ก ำหนดมำตรฐำน มีตัวบ่งชี้ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 2 ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของกระบวนกำรประเมิน มีตัวบ่งชี้ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิผลของ
กำรประเมิน มีตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 4 ควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของข้อเสนอแนะ มีตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนนเป็นมำตรประมำณค่ำ 4 ระดับ 

 
 
 



วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อต่ออำยุ
กำรรับรอง ท่ีพัฒนำขึ้นสรุปได้ดังแผนภำพ 

 

 

 

3. ผลการทดลองใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานฯ 
ผู้วิจัยด ำเนินกำรทดลองใช้วิธีกำรประเมินที่พัฒนำข้ึน โดยมีผู้เข้ำรับกำรประเมินตำมวิธีกำรประเมินดังกล่ำว 

ประกอบด้วยผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 10 ท่ำน ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรประเมินปีละไม่ต่ ำกว่ำ 2 
ครั้ง (ตำมเกณฑ์กำรประเมินเพื่อรักษำสถำนภำพ ก ำหนดโดย สมศ.) ผลกำรทดลองใช้วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ผล
กำรประเมินสรุปได้ว่ำ ผู้ประเมินภำยนอกที่เข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ทั้ง 10 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรต่ออำยุกำรรับรองควำมเป็นผู้ประเมินภำยนอก 
โดยมีค่ำร้อยละของคะแนนรวมอยู่ระหว่ำง 71.67ถึง 89.41 ผู้ที่มีค่ำร้อยละของคะแนนรวมสูงสุด คือ ผู้ประเมิน รหัส 02  
มีค่ำร้อยละของคะแนนรวม 89.41 รองลงมำคือ ผู้ประเมิน รหัส 06 และ รหัส 04 มีค่ำร้อยละของคะแนนรวม 85.63 
และ 85.33 ตำมล ำดับ ส่วนผู้ประเมิน รหัส 10 มีค่ำร้อยละของคะแนนรวม ต่ ำที่สุด คือ 71.67 

4. ผลการประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 
กำรประเมินคุณภำพวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ประกอบด้วย ผลกำรประเมินวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนฯ และผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้ 

แผนภำพที่ 1  วิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนส ำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภำยนอก     
ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน เพือ่ต่ออำยุกำรรบัรอง 

                       



ผลการประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่ออายุการรับรอง 

1) ผลกำรประเมินด้ำนกำรใช้ประโยชน์ของวิธีกำรประเมินฯ ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เห็นว่ำ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
28 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมำคือ ระดับมำก 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ19.44 และระดับ    ปำนกลำง 1 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 2.78 ค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมินอยู่ระหว่ำง 3.11 ถึง 4.48 โดยข้อรำยกำรที่มีค่ำมัธยฐำนของ
ผลกำรประเมินสูงสุด คือ จุดมุ่งหมำยในกำรประเมินเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรประเมินผล (Mdn = 4.48) มีกำรใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด  

2) ผลกำรประเมินด้ำนควำมเป็นไปได้ของวิธีกำรประเมินฯ ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เห็นว่ำ ควำมเป็นไปได้ของ
วิธีกำรประเมินฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 27 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมำคือ ระดับมำก 9 รำยกำร คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมินอยู่ระหว่ำง 4.00 ถึง 4.42 โดยข้อรำยกำรที่มีค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมิน
สูงสุด คือ จุดมุ่งหมำยในกำรประเมินเพื่อประเมินควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Mdn = 4.42) มีควำมเป็นไปได้
อยู่ในระดับมำกที่สุด  

3) ผลกำรประเมินด้ำนควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินฯ ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เห็นว่ำ ควำมเหมำะสมของ
วิธีกำรประเมินฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 26 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมำคือ ระดับมำก 10 รำยกำร คิดเป็น
ร้อยละ 27.78 ค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมินอยู่ระหว่ำง 3.64 ถึง 4.45 โดยข้อรำยกำรที่มีค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมิน
สูงสุด (Mdn = 4.45) มี 3 รำยกำร คือ เกณฑ์กำรประเมินกำรรับรอง พิจำรณำค่ำร้อยละของคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
60 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ กำรให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีส่วนเก่ียวข้องในกำรประเมินจรรยำบรรณในกำรประเมิน และเครื่องมือวัด
ควำมสำมำรถในกำรประเมินผลโดยใช้แบบวัดควำมสำมำรถในกำรประเมินผล(แบบสอบเลือกตอบ 20 ข้อ) โดยมีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด  

4) ผลกำรประเมินด้ำนควำมถูกต้องของวิธีกำรประเมินฯ ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เห็นว่ำ ควำมถูกต้องของวิธีกำร
ประเมินฯ อยู่ในระดับมำกที่สุด 25 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 69.44 รองลงมำคือ ระดับมำก 11 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 
30.56 ค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมินอยู่ระหว่ำง 3.42 ถึง 4.45 โดยข้อรำยกำรที่มีค่ำมัธยฐำนของผลกำรประเมินสูงสุด 
(Mdn = 4.45) มี 3 รำยกำร คือ กำรให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีส่วนเก่ียวข้องในกำรประเมินจรรยำบรรณในกำรประเมิน กำร
ใช้แบบประเมินรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำน สมศ.เป็นเครื่องมือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้
แบบวัดควำมสำมำรถในกำรประเมินผล (แบบสอบเลือกตอบ 20 ข้อ) มีควำมถูกต้องอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด  

ผลการประเมินความพึงพอใจในการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่ออายุการรับรอง 

ควำมพึงพอใจในวิธีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับประเมินผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
ต่ออำยุกำรรับรอง โดยรวมอยู่ในระดับมำก (M = 4.20, SD = .52) เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนจุดมุ่งหมำยของกำร
ประเมิน มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจสูงที่สุด (M = 4.38, SD = .61) อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ เกณฑ์กำร
ประเมิน (M = 4.37, SD = .63) และวิธีกำรวัด (M = 4.22, SD = .52) ตำมล ำดับ โดยมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ที่สุด เช่นกัน ส่วนด้ำนน้ ำหนักควำมส ำคัญ มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจในระดับต่ ำสุด (M = 3.98, SD = .69) โดยอยู่ใน
ระดับมำก  

การอภิปรายผล 
กำรก ำหนดประเด็นประเมินและน้ ำหนักควำมส ำคัญ ส ำหรับกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ที่ผู้วิจัยพัฒนำข้ึน 

สอดคล้องกับควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญและเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในหลำยประเด็นด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่
เห็นว่ำ การประเมินสมรรถนะความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เป็นหลักกำรเบื้องต้นที่ผู้ประเมินภำยนอกจะต้องเข้ำใจ 
เพื่อจะได้ถ่ำยทอด และท ำควำมเข้ำใจให้แก่สถำนศึกษำได้ และเห็นว่ำ การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการ
ประเมินผล เป็นสมรรถนะส ำคัญที่ผู้ประเมินภำยนอกจะต้องมี เนื่องจำกผู้ประเมินจะต้องสำมำรถน ำหลักกำรในกำร
ประเมินผล มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ เป็นกำรบ่งบอกถึงระดบั
คุณภำพของผู้ประเมินได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกเป็นผลของงำนที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญเป็น
อันดับที่สำม การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม ผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่เห็นว่ำเป็นสมรรถนะ
เหมำะสมในกำรประเมินผู้ประเมินภำยนอก  เนื่องจำกกำรท ำงำนของผู้ประเมิน เป็นกำรท ำงำนในรูปแบบของทีมประเมิน ผู้
ประเมินจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งำนประเมินคุณภำพภำยนอกส ำเร็จลุล่วงลงได้ การ
ประเมินสมรรถนะด้านความเป็นกัลยาณมิตรในการประเมิน ผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ เป็นสมรรถนะส ำคัญที่ผู้ประเมิน



ภำยนอกต้องมี เนื่องจำกผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ สร้ำงทัศนคติในเชิงบวกต่อกำรประกันคุณภำพให้กับ
สถำนศึกษำ และการประเมินสมรรถนะด้านจรรยาบรรณในการประเมิน ผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ จรรยำบรรณของผู้ประเมิน
จะส่งผลโดยตรงต่อควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือของผลกำรประเมิน หำกผู้ประเมินขำดจรรยำบรรณ จะท ำผลกำรประเมิน
ภำยนอกสถำนศึกษำไม่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วย  

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ โดย
งำนวิจัยของ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2547) ระบุว่ำ ควำมรู้ของผู้ประเมินภำยนอกเป็นองค์ประกอบที่มีน้ ำหนักควำมส ำคัญมำก
ที่สุด ที่จะเอื้อต่อประสิทธิภำพในกำรประเมิน อีกทั้งวิจำรณ์ พำนิช และคณะ (2544) ระบุว่ำองค์ประกอบด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรประเมินสถำนศึกษำต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ แนวคิดของ King et al. (2003) 
ได้ระบุว่ำควำมสำมำรถในกำรประเมิน เป็นองค์ประกอบส ำคัญของสมรรถนะส ำหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ควำมสำมำรถ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ควำมรอบรู้ในควำมหลำกหลำยของกลวิธีในกำรประเมิน ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรประเมิน ควำมสำมำรถในกำรตีควำมข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนผลกำรประเมิน ตัดสินผล
ประเมิน และควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ ผุสดี รุมำคม (2551) ระบุว่ำ กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนเป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และ Beach (1970) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง 
กำรประเมินบุคคลแต่ละรำยอย่ำงเป็นระบบ โดยพิจำรณำที่ผลกำรท ำงำนและศักยภำพกำรพัฒนำ งำนวิจัยของ อรนิศำ 
เจริญรวย (2544) พบว่ำ กำรมีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก ส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (2550) กล่ำวถึง สมรรถนะของผู้ประเมินภำยนอกว่ำ ผู้ที่จะท ำงำนเป็นผู้
ประเมินในนำมของ สมศ.จะต้องด ำเนินกำรประเมินด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตรกับสถำนศึกษำ มุ่งประเมินเพื่อให้สถำนศึกษำ
มีกำรปรับปรุงและพัฒนำตน และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรนิศำ เจริญรวย (2544)  และปิยะมำศ หวังช่วยกลำง 
(2548) ระบุว่ำ ผู้ประเมินภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีจรรยำบรรณ ซ่ึงประกอบด้วยกำรมีควำมยุติธรรม เป็นกลำง ไม่ล ำเอียง 
ไม่แสวงหำผลประโยชน์ในกำรประเมิน ไม่แปลงข้อมูลเท็จ ไม่แก้ข้อมูลเท็จ ส ำนึกรับผิดชอบด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และรักษำควำมลับข้อมูลสำรสนเทศส่วนบุคคลในกำรประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 

1. จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นประเมินที่ใช้ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน เพื่อต่ออำยุกำรรับรอง จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องและจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้ข้อสรุปว่ำ ประเด็นประเมินทั้ง 6 ประเด็น ล้วนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและประเมินคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอก 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เช่น ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หน่วยประเมิน
ที่มีผู้ประเมินภำยนอกในสังกัด ควรน ำประเด็นประเมินดังกล่ำวไปใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ และประเมินคุณภำพผู้ประเมิน
ภำยนอก รวมทั้งสำมำรถน ำวิธีกำรดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนเพื่อต่ออำยุกำรรับรองได้  

2. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ควรมีนโยบำยติดตำมประเมิน
คุณภำพผู้ประเมินภำยนอก โดยเปิดโอกำสให้หลำยฝ่ำย เช่น ครู ผู้บริหำรศึกษำ เป็นต้น ได้ร่วมวำงแผนก ำหนดน้ ำหนัก
ควำมส ำคัญของประเด็นประเมินในแต่ละประเด็นให้เหมำะสม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย และเปิดโอกำสให้ได้ประเมิน
คุณภำพผู้ประเมินในระดับรำยบุคคล และจัดเก็บข้อมูลผลกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งควรมีกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวให้ผู้ประเมินได้รับทรำบเพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง พัฒนำตน และควรน ำผลกำรประเมินดังกล่ำว มำร่วม
พิจำรณำในกำรประเมินสมรรถนะเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง ผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งควรใช้วิธีกำร
และเครื่องมือประเมินคุณภำพที่หลำกหลำย ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับประเด็นประเมินในแต่ละประเด็น 

 


