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ช่วงนีเ้ ป็นช่วงสิน้ ปีการศึกษา 2554 และอยูใ่ นระหว่างการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา และจะประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงานในเดือนกรกฎาคม ในการประเมินคุณภาพ บทบาทของผูป้ ระเมินมีสว่ นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา QA NEWS ฉบับนีจ้ งึ ขอนำคุณลักษณะของผูป้ ระเมินภายนอกที่ สมศ. กำหนดมานำเสนอ เพือ่ เป็นแนวทางสำหรับผูป้ ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และผูส้ นใจต่อไป
การประเมินคุณภาพการศึกษาทีผ่ า่ นมา ทัง้ การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ใช้หลักของกัลยาณมิตร
เป็นกรอบคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน อันได้แก่ ความน่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง การรูจ้ กั พูดให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยคำ สามารถอธิบาย
ให้เข้าใจ และไม่แนะนำเรือ่ งเหลวไหล ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ถือว่าผูป้ ระเมินภายนอกเป็น “ฑูตคุณภาพ”
เป็นกัลยาณมิตรในการแนะนำและให้ขอ้ เสนอแนะในการร่วมสร้างคุณภาพให้กบั สถานศึกษา สมศ. ได้นำหลักกัลยาณมิตรธรรม 7
ประการมาปรับขยายเป็นมาตรฐานคุณลักษณะของผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย คุณธรรม 9 ประการ ศีลและธรรม และ
เบญจลักษณ์ของผูป้ ระเมินภายนอก ดังนี้

  
คุณธรรม 9 ประการ ประกอบด้วย
1. วินัย เรื่องเวลา การนัดหมายสถานศึกษา การส่งงาน
ตามเวลาทีก่ ำหนด ความรับผิดชอบ ทำงานด้วยตัวเอง
2. สติ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ตัวว่ากำลังทำอะไร การรับ
อามิ ส สิ น จ้ า งหรื อ ผลประโยชน์ จ ากสถานศึ ก ษาเป็ น สิ ่ ง ที ่
ไม่ควรทำ
3. กตั ญ ญู ผู ้ ป ระเมิ น ต้ อ งกตั ญ ญู ต ่ อ ชาติ บ ้ า นเมื อ ง
การทำงานประเมินเป็นงานบุญ ทำเพื่อแผ่นดิน กตัญญูต่อ
แผ่นดิน
4. เมตตา ระบบเมตตาธรรม ความรักปรารถนาดี
5. อดทน ทำงานด้วยความอดทน อดทนต่อสิง่ เร้า อดทน
ทำงานให้แล้วเสร็จ
6. ซือ่ สัตย์ ยึดมัน่ ในคุณธรรม การระมัดระวังเรือ่ งประโยชน์
ทับซ้อน
7. ประหยัด พอเพียง โดยหมายรวมถึงประหยัดเวลาด้วย
8. ขยัน ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านให้สำเร็จลุลว่ ง
9. ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอาแต่ใจ ไม่เอาเปรียบใคร ไม่เอาตัวรอด
และรูจ้ กั เกรงใจต่อส่วนรวม

⌫  (ข้อห้าม และข้อควรปฏิบตั )ิ
ศีล ได้แก่
1. ห้ามทุจริต รับอามิสสินจ้าง ของขวัญ รับเลีย้ ง ประโยชน์
ทับซ้อนธุรกิจอื่นใด

2. ห้ามเห็นแก่ตวั มักง่าย ไหว้วานให้ผอู้ น่ื ช่วยดำเนินการ
ละทิ้งหน้าที่
3. ห้ามข่มขู่ ก้าวร้าว ประพฤติในทางเสือ่ มเสีย
4. ห้ามมีอคติ กลัน่ แกล้งผูอ้ น่ื เหตุจาก 4 อคติ ทัง้ ทีเ่ กิดจาก
ความรัก ความเกลียดชัง ความไม่รู้ และความกลัว
5. ห้ามประมาท เผยแพร่ขอ้ มูลของสถานศึกษา นำบุคคล
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปประเมิน
ธรรม ได้แก่
1. ต้องสุจริตซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด
2. ต้องรับผิดชอบ ทุม่ เท ศึกษา และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็ม
ศักยภาพ วิเคราะห์ เสนอแนะตามศักยภาพของตนเอง
3. ต้ อ งรั ก ษามารยาท ปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข อง
สถานศึกษา
4. ต้องเป็นธรรม เทีย่ งตรง เป็นธรรม รายงานสิง่ ทีค่ น้ พบ
ตามความจริงอย่างแจ้งชัด
5. ต้องรักษาความลับ ไม่เปิดเผย หรือนำข้อมูลที่ได้จาก
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่บคุ คลภายนอกทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง


เบญจลักษณ์ ประกอบด้วย
1. เข้าใจ...มนุษย์ รับฟังผู้อื่น/สามารถทำให้ผู้อื่นรับฟัง
และเข้าใจผู้อื่น/สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจ

   ⌫      

2. เมตตา...สถานศึกษา ผิดคือผิด ถูกคือถูก ถ้าดี ชม
ถ้าไม่ดี แนะนำ
3. ศรัทธา...การประเมิน รู้และเข้าใจ ไม่ดูแต่เอกสาร
ไม่ตำหนิ ไม่กล่าวร้ายต่อระบบการประเมิน จิตใจยึดมั่น ไม่มี
ข้อโต้แย้ง
4. เจตนา...บริ ส ุ ท ธิ ์ ปราถนาดี มี ส ั จ จะ มารยาทดี
มีความห่วงใย
5. รักษา...คุณภาพ ดำเนินชีวติ ด้วยจริยธรรม ทำงานอย่าง
มีจรรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ยังมีกรอบมาตรฐานในมิตดิ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานด้านการครองคน ครองตน และ
ครองงาน ที่จะช่วยเชื่อมประสานคุณภาพของผู้ประเมินให้เป็น
กัลยาณมิตรแท้ที่เข้มแข็ง และมีพลังที่จะแนะนำและร่วมสร้าง
คุณภาพให้กบั สถานศึกษา ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม หรือการครองคน คือ การปราศจาก
อคติ 4 ได้แก่ ฉันทาคติ ความรัก โทสาคติ ความเกลียด โมหาคติ
ความไม่รู้ และภยาคติ ความกลัว นั่นคือ 1) ไม่ช่วยเหลือใคร
เพราะรัก 2) ไม่กลั่นแกล้งใคร เพราะเกลียด 3) ไม่ทำให้ใคร
เดือดร้อน เพราะความไม่รู้ และ 4) ไม่ปล่อยให้ใครเข้าใจผิด
เพราะกลัว่ ไม่กล้าตำหนิ
1. ด้านจริยธรรม หรือการครองตน คือ การมีกริ ยิ าและ
ปฏิกิริยาที่ถูกต้อง กล่าวคือ 1) เมื่อได้รับการปฏิบัติและดูแล
เอาใจใส่ ต้อนรับเป็นอย่างดี ให้มมี ารยาทและสำรวมพฤติกรรม
2) เมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ให้อดทน อดกลั่นและ
ให้อภัย 3) เมือ่ ได้รบั การร้องขอให้ชว่ ยเหลือ ให้หนักแน่นมัน่ คง
ครองตนโดยปราศจากอคติ 4) เมือ่ ได้รบั การทักท้วงตำหนิ วิพากษ์
วิจารณ์ ให้เปิดใจรับฟัง หากผิดให้ขออภัยและพิจารณาปรับปรุง
ด้วยจิตเบิกบาน และ 5) เมือ่ ได้รบั การเสนอประโยชน์และธุรกิจ
อืน่ ใด ให้มสี ติรคู้ ดิ และซือ่ สัตย์ ตัดสินใจโดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
3. ด้านจรรยาบรรณ หรือการครองงาน คือ มาตรฐาน
งาน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกรอบสามทุกคนจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลัง เต็มศักยภาพ เต็มใจ และเต็มเวลา เพือ่ ให้ได้งาน
ได้เวลา และได้ใจ
ทีม่ า : ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์. “ฑูตคุณภาพ
กัลยาณมิตรแท้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษา”
เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555
‘การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้รม่ พระบารมี’ วันที่ 10-11
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
บางนา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ถาม ผลงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง
อะไร
ตอบ หมายถึงบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์
ถาม การเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะใด
ตอบ หมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะของบทความวิจัย
ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือ
สิง่ พิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ต้องเป็นผลงานทีผ่ า่ นการกลัน่ กรอง (Peer Review) โดยมีบคุ คล
ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย และบุคคล
ภายนอกสามารถเข้าถึงการเผยแพร่นน้ั ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
และตัวบ่งชีท้ ่ี 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
ถาม บทความวิจยั ทีน่ ำเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการหากตีพมิ พ์
เพียงบทคัดย่อจะสามารถนับเป็นผลงานได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถนับได้ การส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณา
คัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องเป็นบทความวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รบั การตีพมิ พ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึง่ สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่
ถาม กรณีอาจารย์อยู่ประจำคณะหนึ่ง แต่ไปทำงานวิจัย
ให้กับคณะหรือหน่วยงานอื่น การนับผลงานวิจัยของอาจารย์
จะนับทีค่ ณะใด
ตอบ ให้นับที่คณะที่อาจารย์สังกัด และนับได้เมื่ออาจารย์
ปรากฏชือ่ ในผลงานทีต่ พี มิ พ์และ/หรือเผยแพร่
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