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สรปสาระการสนทนารายการบ่ายน้ีมีคําตอบสรปุสาระการสนทนารายการบายนมคาตอบ

๑.  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีแนวคดิและหลกัการอย่างไร

ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  :  แนวคิดหลกั ๓ ประการของการประเมินคุณภาพภายนอก              
รอบสาม คือ ลดภาระ สร้างสรรค์ กัลยาณมิตร จากท่ีผ่านมาการประเมินสร้างภาระให้กับ
สถานศึกษา ดว้ยตระหนกัและเขา้ใจในคณค่าเวลาของทั้งอาจารยแ์ละนกัเรียน ดงันั้นในรอบสามสถานศกษา ดวยตระหนกและเขาใจในคุณคาเวลาของทงอาจารยและนกเรยน ดงนนในรอบสาม
จึง “ลดภาระ” โดยการปรับลดจาํนวนตวับ่งช้ีลง “สร้างสรรค”์ เป็นการประเมินแนวใหม่ จะดู
ความแตกต่างกนัของแต่ละสถานศึกษา เช่น โรงเรียนในเมือง โรงเรียนนอกเมือง หรือ โรงเรียน
ท่ีขาดครู เน่ืองจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทท่ีแตกต่างกนั จะช่วยให้สถานศึกษาไดแ้สดง
ความโดดเด่นและความสาํเร็จจากผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนให้สังคมไดรั้บทราบ “กลัยาณมิตร” สมศ. 
่ ้ ใ ้ ป้ ิ ป็ ั ิ ั ้ ป ิ โ ่ ื่ ใ ่มุ่งเน้นให้ผูป้ระเมินเป็นกลัยาณมิตรกบัผูถู้กประเมิน โดยบอกกล่าวเรืองคุณภาพในแง่มุมของ

ความจริง เพ่ือสะทอ้นคุณภาพท่ีแทจ้ริง ดว้ยเกณฑก์ารประเมิน ๓ มิติ คือ
            มิติท่ี ๑ ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน คือ ตวับ่งช้ีหลกัและเป็นหัวใจสําคญั คดักรองมาจากรอบแรก
และรอบสอง 
            มิติท่ี ๒ ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ซ่ึงอตัลกัษณ์มีความหมายวา่ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตามปรัชญา  
ปณิธาน พนัธกิจ วิสัยทศัน์  และเป้าหมายของสถานศึกษานั้นๆ ขณะเดียวกนั สมศ. จะดูไปถึง
เอกลักษณ์ ซ่ึงก็คือ จุดเด่น  จุดเน้นของสถานศึกษาด้วย  ซ่ึงทั้ งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
สถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์เสนอไปยงัตน้สังกดัเพ่ือให ้สมศ.ไปประเมิน
ตามท่ีกาํหนด
           มิติท่ี ๓ มาตรการส่งเสริม สมศ. เล็งเห็นว่าสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็วนั้น สถานศึกษาควรเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํหน้าท่ีป้องกนั ช้ีแนะ และแกปั้ญหาของ
สังคมด้วย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทุกวนัน้ีมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปัญหาสุขภาพ ยาเสพติด 
ส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะ คุณธรรม จริยธรรม การเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน รวมไปถึง
การส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้



๒  ช่วงเวลาใดทีส่ถานศึกษาจะได้รับการประเมินจาก สมศ  ๒. ชวงเวลาใดทสถานศกษาจะไดรบการประเมนจาก สมศ. 

ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  :  จะมีการเพ่ิมเติมรูปแบบการจดัพ้ืนท่ีเพ่ือลงประเมิน นอกจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายท่ีจะตอ้งประเมินอย่างน้อย ๑ คร้ังในทุก ๕ ปี คือ 
การประเมินตามเขตหรือเรียกวา่ Area Based จะเป็นการประเมินรายจงัหวดั เพราะผลท่ี
เกิดข้ึนจากการประเมินจะเกิดผลกระทบสูงมาก ตวัอยา่งเช่น สมศ. จะประเมินสถานศึกษาทุก

้แห่งทั้งระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา ในจงัหวดัใด ก็จะ
จดัเป็นมหกรรมการประเมินในจงัหวดันั้นๆ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ          
เขตพ้ืนท่ี ผูป้กครอง รวมถึงผูเ้รียนจะเขา้มามีส่วนร่วม จะมีความรู้สึกต่ืนตวัในวงกวา้งต่อ           
การประเมิน และเกิดแรงกระเพ่ือมในการพฒันาและการขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบของพ้ืนท่ี
นั้นๆ ซ่ึง สมศ. จะพยายามดาํเนินการในรปแบบ Area Based ในการประเมินคณภาพภายนอกๆ ู ุ
รอบสาม โดยจะมีสถานศึกษาส่วนหน่ึงท่ีรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในปี ๒๕๕๐ 
และ ๒๕๕๑ จะไดรั้บการประเมินฯ รอบสาม ในปี ๒๕๕๔  

๓. สถานศึกษาจะต้องดาํเนินการกบัตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์อย่างไร

ศ  ดร ชาญณรงค์  พรร่งโรจน์  :  ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของการประเมินคณภาพภายนอกรอบสาม ศ. ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน  :  ตวบงชอตลกษณของการประเมนคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ถือเป็นตวับ่งช้ีใหม่ แต่ไม่ใช่เร่ืองใหม่ของสถานศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษากาํหนดข้ึน
ตั้งแต่จดัตั้งสถานศึกษา  ในรอบสามจะทาํให้โรงเรียนไดท้บทวนส่ิงท่ีตวัเองกาํหนดไว ้และได้
สะทอ้นผลท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีสถานศึกษากาํหนด ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์เป็นตวับ่งช้ีท่ีช่วยใหโ้รงเรียน
จาํนวนมากท่ีมีความไม่พร้อมในหลายๆ ดา้นซ่ึงเป็นมิติตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน ไดมี้โอกาสสะทอ้น

่ สํ ็ ส ศึ ใ ้สั ั ้ ั  ่ ไ ้ ่ ป็ ั ่ ี้ ี่จุดเดนและความสาเรจของสถานศกษาออกมาใหสงคมรบรูรบทราบ กลาวไดวาเปนตวบงชท
สะทอ้นความต่างของสถานศึกษาตามบริบทนั้นๆ เช่น ในรอบท่ีผา่นมามีโรงเรียนขนาดเลก็ใน
ชนบทจาํนวนมากท่ีไม่ผ่านการประเมิน เน่ืองจากขาดแคลนครูตามเกณฑ ์ในขณะท่ีมีมุมโดด
เด่นหรือเป็นตวัอย่างท่ีดีในดา้นอ่ืน แต่ไม่มีโอกาสสะทอ้นส่ิงเหล่านั้น หากใชม้าตรฐานการ
ประเมินเดียวกัน ประเมินสถานศึกษาทั่วประเทศ ก็จะมีสถานศึกษาจํานวนมากไม่ผ่าน

่ ้มาตรฐาน ในขณะท่ีมีบริบทของความพร้อมแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง อาจทาํใหส้ถานศึกษาหมด
กาํลงัใจ  ดงันั้น มิติตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์จะเป็นตวัสะทอ้นผลผลิตท่ีชดัเจน  ในเร่ืองท่ีสถานศึกษา



ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะกาํหนดอตัลกัษณ์เร่ืองคณธรรมบางโรงเรียนมีความยากลาํบาก ญ ุ
แต่อาจเป็นโรงเรียนท่ีโดดเด่นดา้นคุณธรรมกไ็ด ้

๔. สมศ. กําหนดจะลงประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปี ๒๕๕๔ เมื่อไร และจะแจ้งให้
สถานศึกษาทราบ

ศ  ดร ชาญณรงค์  พรร่งโรจน์  :  ในปี ๒๕๕๔ จะมีสถานศึกษาท่ีจะตอ้งรับการประเมินจาํนวน ศ. ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน  :  ในป ๒๕๕๔ จะมสถานศกษาทจะตองรบการประเมนจานวน 
๘,๕๖๕ แห่ง ซ่ึงกาํหนดช่วงเวลาลงประเมินใน ๓ เดือน คือ มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 
ทั้งน้ี สมศ. ไดท้าํหนังสือแจง้สถานศึกษาทุกแห่งไดท้ราบแลว้ทั้งทางจดหมายโดยตรงและทาง
Website แต่จะมีโรงเรียนท่ียงัไม่พร้อมไดท้าํหนงัสือขอเล่ือนประเมินมา เช่น โรงเรียนท่ีประสบ
ภยัพิบัติต่างๆ รวมถึงโรงเรียนไม่มีผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นกลุ่มโรงเรียนท่ี สมศ. พิจารณาให้เล่ือน            

ป ิ ไ ้การประเมนได

๕. โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร  จะเป็นกลุ่มแรกที่รับการประเมินทั้งในรอบแรก 
รอบสองและรอบสาม  อยากทราบว่ารู้สึกอย่างไร และโรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
อย่างไร

ป ั ี ไ ่ ้ ึ ิ ั ป็ ํ ี่ ํ ป็ ป ํ ่นางปภาดา  อัศวธีรากุล : ไม่รู้สึกวิตกกงัวล เพราะเป็นการทาํงานของพวกเราทีทาํเป็นประจาํอยู่
แลว้ ซ่ึงสถานศึกษาไดท้าํประเมินภายในตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดงันั้น จะตอ้งทาํ
ใหเ้ป็นเร่ืองประจาํ ทาํทุกวนั และการประเมินจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองเช่นกนั หยดุน่ิงไม่ได ้เพราะคิดวา่
การประเมินจะช่วยทาํให้เกิดการพฒันา ฉะนั้นการทาํงานเร่ืองใดของเราไม่ดีก็จะบอกไปเลยว่า 
ไม่ดีแล้วจะแก้ไขกันจะไม่มีผักชีโรยหน้า เ กิด ข้ึน  โดยเฉพาะปัญหาของโรงเ รียนใน
กรุงเทพมหานครคือ ไม่สามารถเลือกเด็กได ้เด็กจะมีทุกกลุ่ม หลากหลายความสามารถ รวมถึง
กลุ่มเด็กพิเศษดว้ย ทางโรงเรียนจะใชว้ิธีทาํงานร่วมกบัชุมชน ผูป้กครอง เครือข่าย สถานศึกษา 
และบุคลากรภายใน เพ่ือแกปั้ญหาร่วมกนั



๖. บุคลากรของโรงเรียนมีทศันคตทิีด่ต่ีอการประเมินหรือไม่  

นางปภาดา  อัศวธีรากุล : บุคลากรของโรงเรียนราชบพิธเม่ือไดรั้บมอบหมายงานให้ทาํงาน 
ทุกคนจะมีการกาํกบั และติดตามการทาํงานเพื่อตรวจสอบและแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการ 
PDCA ของการประเมินผลภายในสถานศึกษา จะทาํให้มีการพฒันาและปรับปรุงงาน ตอ้ง
ยอมรับวา่ การประเมินทุกคร้ังจะเหมือนการถูกจบัตา ดงันั้นยอ่มมีความเครียดเกิดข้ึน แต่ถา้
เราทาํทกอยา่งใหเ้ป็นอตัโนมติัและมองการประเมินเป็นงานประจาํ กจ็ะกลายเป็นความสาํเร็จเราทาทุกอยางใหเปนอตโนมตและมองการประเมนเปนงานประจา กจะกลายเปนความสาเรจ

๗. รู้สึกอย่างไรต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

นางปภาดา  อัศวธีรากุล : จาํนวนมาตรฐานและตัวบ่งช้ีน้อยกว่ารอบท่ีผ่านมามาก คือ                  
๔ มาตรฐาน ๑๒ ตวับ่งช้ี ช่วยลดภาระในการทาํงาน เม่ือศึกษารายละเอียดของเกณฑ์แลว้          
ทาํให้เขา้ใจถึงความตอ้งการของ สมศ  คือ  สถานศึกษาตอ้งเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง และ          ทาใหเขาใจถงความตองการของ สมศ. คอ  สถานศกษาตองเกดการพฒนาอยางแทจรง และ          
มีความยัง่ยนื 

๘. ส่ิงที่  สมศ .  จะประเมินคือ  ผลลัพธ์  (Output)  และผลผลิต  (Outcome)  แล้ว
สถานศึกษามีเข้าใจหรือไม่ อย่างไร

ศ  ดร ชาญณรงค์  พรร่งโรจน์  จากการท่ี สมศ  ไปจดัอบรมพบวา่สถานศึกษาต่างๆ มีความศ. ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน : จากการท สมศ. ไปจดอบรมพบวาสถานศกษาตางๆ มความ
เขา้ใจ ดว้ยหัวใจของการพฒันาคุณภาพ คือการประเมินภายใน ท่ีเน้น Input และ
Process ประเมินภายนอกโดย สมศ. เนน้ท่ี Output และ Outcome หากสถานศึกษา
สามารถประสานการประกนัภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของการทาํงาน จะทาํให้เกิดวิถีชีวิต
คุณภาพข้ึน ดงันั้น ไม่วา่จะมีผูม้าเยือนมาเยี่ยมชมสถานศึกษาเม่ือใดก็ตาม ก็จะมีความพร้อม

ไ ้ ึ ืทุกเวลา โดยไม่มีความรู้สึกกลวัหรือกงัวลแต่อยา่งใด 



๙. อตัลกัษณ์ของโรงเรียนราชบพธิ คอือะไร

ป ั ี ั ั ์ โ ี ิ ื ป็ ไ ใ ่ในางปภาดา  อัศวธีรากุล : อตัลักษณ์ของโรงเรียนราชบพิธคือ “คงความเป็นไทย ใส่ใจ
ธรรมะ”  มีเป้าหมายใหเ้ดก็ทุกคนเป็นคนดี และเม่ือประมวลผลแลว้กพ็บวา่ มีผลความสาํเร็จ
เป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง โดยกระบวนการนั้นโรงเรียนได้
ใชอ้ตัลกัษณ์กาํหนดไวใ้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ ตวัอยา่งเช่น เดก็ต่ืนมาเก็บท่ีนอน กราบ
คุณพ่อคุณแม่ก่อนนอน การไหวห้รือการทาํความเคารพ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเด็กรุ่นใหม่จะรู้สึกอาย
่ ่ ้เม่ือตอ้งยกมือไหว ้โรงเรียนจึงตอ้งมาสร้างอตัลกัษณ์ในเร่ืองการไหว ้ส่ิงเหล่าน้ีโรงเรียน       

จะมีการเก็บขอ้มูลโดยการจดบนัทึก เพ่ือนํามาประเมินผลพฤติกรรมเด็กในทุกกิจกรรม            
โดยจะให้คุณพ่อคุณแม่เขา้มามีส่วนร่วมด้วยการลงลายมือช่ือรับรอง ซ่ึงช่วงแรกคุณพ่อ            
คุณแม่จะรู้สึกเครียด ไม่อยากลงช่ือ เพราะกลัวลูกจะถูกตัดคะแนน แต่หลังกิจกรรม 
ความรู้สึกเปล่ียนไปในทางท่ีดี และมาขอบคุณทางโรงเรียนในท่ีสุด เช่น ลูกต่ืนมาเก็บ          ู ุ ุ ู
ท่ีนอนเรียบร้อย ขอเงินเพ่ือไปใส่บาตร ซ่ึงการใส่บาตรน้ีเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียน           
จะมีทั้งใส่บาตรแบบปกติและ ใส่บาตรผลไม ้ข้ึนกบัความสะดวกของเดก็ เป็นตน้ 

๑๐. สมศ. จะไปประเมินและเกบ็ข้อมูลในตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์อย่างไร

ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรร่งโรจน์ :  อตัลกัษณ์คือ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผเ้รียน ตามปรัชญา ปณิธาน ศ. ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน :  อตลกษณคอ ผลทเกดขนกบผูเรยน ตามปรชญา ปณธาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา ถา้หากโรงเรียนราชบพิธ กาํหนด “คงความ
เป็นไทย  ใส่ใจธรรมะ” ควรตอ้งระบุให้ชดัว่า ลกัษณะใดคือคงความเป็นไทย อาจจะเป็น          
การไหว ้มารยาทไทย หรือยิ้มสยาม หรือการใส่ใจธรรมะ สมศ. จะไดไ้ปดูในลกัษณะตาม         
ท่ีกาํหนดนั้นท่ีเกิดข้ึนในตวัเด็ก จากแนวคิดของอตัลกัษณ์ โรงเรียนตอ้งสร้างกระบวนการ
ต่างๆ กบันกัเรียน แลว้จึงประมวลผลความสาํเร็จ ตางๆ กบนกเรยน แลวจงประมวลผลความสาเรจ 

๑๑. สถานศึกษามีกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์อย่างไร 

นางปภาดา  อัศวธีรากุล : โรงเรียนจะตอ้งกาํหนดอตัลกัษณ์ก่อน ซ่ึงไดด้าํเนินการอยู่แลว้ 
จากนั้นจะประชาสัมพนัธ์และทาํสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรภายในสถานศึกษาและ
้ ี่ ้ ใ ื่ ั ั ์ ึ ้ ื่ ี่ ้ ใ ่ ้ ีผูเ้กียวขอ้งในเรืองอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาดว้ยการสือสารภาษาทีเขา้ใจง่าย และเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการและวิธีการสร้างความสาํเร็จตามอตัลกัษณ์ท่ีกาํหนดดว้ย เน่ืองจาก
ผลลพัธ์ของอตัลกัษณ์จะตอ้งเกิดข้ึนในภาพรวมดงันั้นการขบัเคล่ือนจะตอ้งมาจากพลงั ความ
พยายามและการมีส่วนร่วมพร้อมกนัทั้งองคก์ร ตอ้งยอมรับวา่เป็นเร่ืองยากและตอ้งใชเ้วลาจึง



ซ่ึงในช่วงแรกของโรงเรียนราชบพิธนั้น ผูป้กครองจะรู้สึกเบ่ือและไม่เขา้ร่วม เช่น ในเร่ือง
่ทาํบุญ พ่อแม่ของเด็กบางคนต้องทาํงาน ๗ วนั   ไม่รู้ว่าวนัไหนเป็นวนัพระ จนกระทัง่ลูก     

ตวัเองไปขอเงินเพ่ิมเพ่ือนาํไปใส่บาตร นัน่จึงเป็นจุดเร่ิมตน้

ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  : ต้องขอชมเชยโรงเรียนราชบพิธ ซ่ึงประสบผลสําเร็จใน                
๒ เร่ือง คือเร่ืองทศันคติ และการมีส่วนร่วมของครูอาจารย ์อานิสงส์จะเกิดข้ึนจะกบัลูกหลาน
ของเราของเรา

๑๓. หลงัจากสถานศึกษาได้รับการประเมินฯ รอบสามแล้ว จะทําให้เกดิความยัง่ยนืในระยะยาว
ได้อย่างไร
 

นางปภาดา  อัศวธีรากุล : คงตอ้งทบทวนและดูจากขอ้เสนอแนะของ สมศ. ว่าส่ิงท่ีไดท้าํไปมี
ความสําเร็จในระดับใด และต้องมีการปรับปรงให้เหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์  ความสาเรจในระดบใด และตองมการปรบปรุงใหเหมาะสมตามบรบทหรอสถานการณ  
ปัจจุบนัต่ออยา่งไร ส่ิงท่ีดียงัคงดาํรงรักษาไว ้และจะตอ้งทาํเร่ืองใดต่อ อาจมีการนาํเร่ืองต่างๆ          
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมาปรับเปล่ียนให้เขา้กับหลกัสูตร การสร้างมาตรการส่งเสริมข้ึนมาให้
เกิดผลสาํเร็จในระดบัท่ีดีข้ึน เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การประเมินนั้นเป็นเร่ืองของ
กระบวนการพฒันาท่ีไม่หยดุน่ิง 

๑๔. โรงเรียน ๔๓๖ โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการยอมรับการประเมิน
รอบสามเหมือนโรงเรียนราชบพธิหรือไม่

นางปภาดา  อัศวธีรากุล : ดิฉันขอขอบคุณ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจาก
โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ มีความโชคดี คือ มีมาตรฐานการประเมินโรงเรียนในกรอบ Smart

้ ้ ่ ้School ดงันั้นทุกตน้ปีจะมีการประเมินเกณฑ์ Smart School ดงันั้นเช่ือมัน่วา่ โรงเรียนทั้ง ๔๓๖ 
แห่งน่าจะมีความพร้อมเช่นกนั



ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรร่งโรจน์  : เกณฑข์อง สมศ. เป็นมาตรฐานขั้นตํ่า เป็น Minimum  ศ. ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน  : เกณฑของ สมศ. เปนมาตรฐานขนตา เปน Minimum  
Standard เท่านั้น โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายของโรงเรียนวา่ ทุกโรงเรียนตอ้ง
ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. จึงอยากกาํหนดโจทยใ์นการประเมิน 
รอบส่ี ใหทุ้กโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพดีมาก

๑๕. โรงเรียนที่ได้รับประเมินเป็นกล่มแรกของรอบสาม มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบุ
อย่างไร

ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  : เห็นดว้ยกบั ผอ. ปภาดา ท่ีว่าหัวใจของการประเมิน คือ   
วิถีชีวิต  และผมก็เช่ือว่าการจดัการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนมีการประเมินภายในอยู่
แล้ว ส่วน สมศ. จะเข้าไปประเมินอย่างน้อย ๑ คร้ังในทุก ๕ ปี ดังนั้ นคุณภาพจึงต้อง          
ิ ึ้ ป็ ิ ี ี ิ ํ ่ ไป ้ ั ั ้ ไ ่ ่ ้ ไปเกิดขึนเป็นวิถีชีวิต หากทาํงานร่วมไปพร้อมกบัการพฒันาแลว้ ไม่วา่ สมศ. จะเขา้ไปตรวจ

เยีย่มเม่ือใด สถานศึกษากจ็ะมีความพร้อมตลอดเวลา 
         ส่วนสถานศึกษาท่ีไดรั้บประเมินเป็นกลุ่มแรกของการประเมินฯ รอบสาม กไ็ม่น่ากลวั
อะไร ประเมินเร็ว เสร็จเร็ว หรืออาจกลายเป็นตน้แบบให้โรงเรียนอ่ืนก็ได ้แต่หากประเมิน
แลว้ไม่ผา่น  ก็มีโอกาสไดแ้กต้วัได ้ โดยเสนอแผนพฒันามายงั สมศ.  ภายใน  ๓๐ วนั เพ่ือ

้ ่ขอรับการประเมินซํ้ าภายใน ๒ ปี ซ่ึงกรอบระยะเวลาในการประเมินกาํหนดให้ดาํเนินการ
เสร็จส้ินภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ ดงันั้น สถานศึกษาท่ีประเมินในปีทา้ยๆ จะเหลือ
เวลาน้อยในการแก้ตัว หากผลการประเมินไม่ผ่านการรับรอง ก็จะได้ผลไม่รับรอง    
มาตรฐานในรอบสามเป็นประวติัของสถานศึกษา

่ ื ื๑๖.  สถานศึกษาทรัีบประเมินฯ รอบสาม เป็นกลุ่มหลงัหรืออยู่ช่วงหลงัปี ๕๘ แก้ตวัหรือไม่

ศ. ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  : จากการประเมินฯ รอบสอง ท่ีมีสถานศึกษาท่ีขอประเมิน
ซํ้ า ทาํให้เกิดการคร่อมรอบมาในช่วงเวลาของการประเมินฯ รอบสาม  ทาํให้วิเคราะห์ผล
ประเมินในภาพรวมได ้      ไม่ครบทั้งหมด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร สมศ.ไดก้าํหนดการ



ประเมินซํ้ าในรอบสองให้เสร็จส้ินภายในเดือนมิถนายน ๒๕๕๔ สําหรับรอบสาม               ประเมนซาในรอบสองใหเสรจสนภายในเดอนมถุนายน ๒๕๕๔ สาหรบรอบสาม               
มติคณะกรรมการบริหาร สมศ. กําหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินกําหนดให้
ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ หากเกินกาํหนดน้ีถือว่าหมดรอบ
การประเมินฯ รอบสาม ถา้หากสถาบนัใดจะประเมินปี ๒๕๕๘ อาจหมดโอกาสแกต้วั 
เพราะฉะนั้นสถาบนัตอ้งลุกข้ึนมาแข่งกนั ประเมินเร็ว ทาํงานเร็วข้ึนกวา่เดิม 


