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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในยุคของทุนโลกาภิวัตน์ที่เปรียบเสมือนโลกไร้พรมแดน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม ประชากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีการเคลื่อนย้ายประชากร เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและเสรีมากขึ้น ท าให้คนต้องกระตือรือร้น แข่งขัน รู้เท่าทันกัน  ดังนั้นในการ
บริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้ ก้าวข้ามขีดจ ากัดที่มีอยู่ เพ่ือสามารถน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าแก่ประชาชนและบริหารจัดการต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพขององค์กร ตลอดจนต้องมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน และ
เครื่องมือที่ส าคัญ คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือเป็นเข็มทิศหรือแผนที่น าทางให้องค์กรด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  จัดตั้งขึ้นตาม 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ซึ่งได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อ
ว่า "สมศ." มีฐานะเป็นองค์การมหาชน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทั้งนี้เพ่ือ
คุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษาต่อไป 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สมศ. ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ นี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ของ สมศ. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายภาครัฐ นโยบายด้านการศึกษา รวมถึงบริบทของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องต่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจุบัน สมศ. ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๔) การศึกษาและการเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ ๔.๑ “จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษา...สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้...ลดความเหลื่อมล้ า...” อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยยัง
ด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ยัง
ยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักที่มีได้เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่เชื่อมโยงในทุก
มิติของการพัฒนา เน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ จ านวนการศึกษาเฉลี่ยของคน
ไทย และผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
 ส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ ที่เน้นน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลกเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด 
“คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑) โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในข้อ ๑) “พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลัก
ของการพัฒนา” และแนวนโยบาย (๑) “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับประเภท
การศึกษา” และที่ส าคัญ คือ (๕) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก” ซึ่งสอดรับกับแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ



ที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีพอย่างมีคุณภาพ โดยแผนจะปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระบบอ่ืน ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สาธารณสุข การจ้างงาน ซึ่งภายในปี ๒๕๖๑ 
การปฏิรูปจะต้องด าเนินตามเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เด็กปฐมวัยมีความพร้อม ก าลังแรงงานและผู้สูงอายุได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ผู้ด้อยโอกาส ชนต่างวัฒนธรรมได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

กรอบการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนั้นมี ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. พัฒนาครูให้มีความสามารถและ
มีความม่ันคงในอาชีพ ๒. พัฒนาคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

ทั้งนี้ เมื่อผนวกเข้ากับข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ของ สมศ. ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักงานกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร จึงก าหนดทิศทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์องค์กรได้ดังนี้ 

 
ปรัชญา  ก้าวข้ามขีดจ ากัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ 
 
ปณิธาน  การตรวจสอบด้วยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม  ....น าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรทางเชี่ยวชาญด้านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพภายนอกสถานศึกษา และเป็น
แหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล  

“คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพ่ิมความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน” 
พันธกิจ  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
มาตรา ๘ ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักของส านักงาน ซึ่งหน่วยได้ยึดถือเป็นพันธกิจหลักในการด าเนินงานดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 
๔. ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก 

รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานอาจด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 

๕. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ   

๖. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส านักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาใน

(ก) 



การก าหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพ่ือพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา และมี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (หมวด ๑ มาตรา ๗ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 การจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ได้ค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงบประมาณ และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
 การจัดท ายทุธศาสตร์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ได้ค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงบประมาณ และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ คู่ความเชี่ยวชาญ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา 
 แผนงาน/โครงการ 

(๑) การอบรม การประชุม สัมมนาให้สถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจความพร้อมพัฒนา
สู่มาตรฐานและพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา 

(๒)   การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วิวัฒนาองค์ความรู้พัฒนางาน 
 แผนงาน/โครงการ 
  (๓) การวิจัยประเมินและการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบและสรรหาผู้เชี่ยวชาญ 

แผนงาน/โครงการ 
 (๔)  การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย เพ่ือเตรียมความ

พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 (๕)    การพัฒนาและรับรองผู้ประเมินภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  ทูตคุณภาพสานงานกัลยาณมิตร 
แผนงาน/โครงการ 
 (๖)   การจัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

(ข) 



 (๗)   การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น าผลสู่การใช้และพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  น าฐานข้อมูลชี้ทิศการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ 
 (๘) การพิจารณารับรองและเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒  ข้อเสนอแนะมีคุณค่า 
แผนงาน/โครงการ 

(๙)     การน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๑๐)   การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภายใน

และการประกันคุณภาพภายนอก 
 (๑) การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๒) การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 (๓) การจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นวัตกรรมน าพาสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ทั้งริเริ่มและสร้างสรรค์ 

แผนงาน/โครงการ 
 (๑๑)   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล 

 (๑๒)   การบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใสรวดเร็ว โดยสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และต้องตรวจสอบได้
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างขององค์การมหาชนที่บริหารโดย
คณะกรรมการจ้างเหมาบริการและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 
แผนงาน/โครงการ 
 (๑๓)  การบริหารจัดการภารกิจหลักด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์ 

 

(ค) 



๑. บทน ำ  
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  จัดตั้งขึ้นตำม 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรำ ๔๙ ซึ่งได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดยย่อว่ำ "สมศ." มี
ฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ 
โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปี นับตั้งแต่กำรประเมิน
ครั้งสุดท้ำยและเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญคือเพ่ือ
กระตุ้นให้สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีดี ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม 

จำกปรัชญำขององค์กำร คือก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภำพและวิสัยทัศน์ที่จะสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของประชำชนและประชำคมโลก เพ่ือรับมือกับสภำพ
สังคมที่มีควำมเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน เต็มไปด้วยควำมหลำกหลำย และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำไม่เท่ำเทียมกัน 
กำรศึกษำในปัจจุบันจึงต้องเสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้เรียนในกำรคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ แก้ปัญหำ ประชำกรวัย
ท ำงำนมีทักษะฝีมือสูงและผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้วยภำรกิจที่มีควำมส ำคัญครอบคลุมทั่วประเทศ ส ำนักงำนฯ จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สมศ. ประจ ำปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือเป็นแม่บทส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว โดยกรอบแนวคิดใน
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์นี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของหน่วยงำน โดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ของ 
สมศ. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของส ำนักงำน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบำย
ภำครัฐ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ รวมถึงบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

 
แผนภำพที่ ๑  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ สมศ. ระหว่ำงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศำสตร์    

สมศ. 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย

รัฐบำล นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ 

อ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำยของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ  

สมศ. 
บริบทสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก (ภำยใน

และภำยนอกประเทศ) 



 

แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๒ 

 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร  
๒.๑ อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๔๒ 
โดยในหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๙ ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดยย่อว่ำ "สมศ." มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน ซึ่งประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๙๙ก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของ
สถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฏหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกห้ำปี นับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชน  

ทั้งนี้ ในกำรจัดกำรศึกษำนั้น จ ำเป็นต้องใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรเช่นเดียวกับกำรบริหำรหรือด ำเนิน
กิจกำรต่ำงๆ ที่ต้องมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรประเมิน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำว่ำบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้เพียงใด 
รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหำในเรื่องใดบ้ำงที่ต้องปรับปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้กำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนระยะ
ต่อไปบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี้ได้ก ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำลว่ำจะต้องจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
ทุกแห่ง ภำยในหกปีนับตั้งแต่วันที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใช้บังคับ คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๔๓ 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๓ จ ำนวน ๑๑ 
ท่ำน โดยให้มีกรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน ๓ ท่ำน ได้แก่ปลัดกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ ำ ๔ ท่ำน 
จำกกำรสรรหำผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบริหำร มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง 

พระร ำชกฤษฎี ก ำ จั ด ตั้ ง ส ำ นั ก ง ำน รั บ ร อ งม ำต รฐ ำนและประ เ มิ น คุณภ ำพกำ รศึ กษ ำ  
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในมำตรำ ๘ ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่หลัก ดังนี้  

๑. พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด  

๒.  พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   
๓. ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก   
๔. ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประเมิน

ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  
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๕. พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

๖. เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และส ำนักงบประมำณ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำใน
กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

๒.๒  โครงสร้ำง อัตรำก ำลังของส ำนักงำนและงบประมำณ ดังนี้ 
โครงสร้ำงกำรบริหำรขององค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมกำร ๔ ชุด ได้แก่  ๑) คณะกรรมกำรบริหำร        

๒)คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ๓) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณภำพด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  และ ๔) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพระดับอุดมศึกษำ   
ส่วนอัตรำก ำลังของส ำนักงำนฯ ในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๘๓ อัตรำ (ไม่รวมผู้อ ำนวยกำร) รำยละเอียดดังแผนภำพที่ ๒ 
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แผนภาพที่ ๒ โครงสร้างของส านักงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการ 

บริหารงานบุคคล 

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ด้านการอาชีวศึกษา  

รองผู้อ านวยการ สมศ.  รองผู้อ านวยการ สมศ.  รองผู้อ านวยการ สมศ.  รองผู้อ านวยการ สมศ.  

คณะกรรมการบริหาร  

ผู้อ านวยการ สมศ.  

ภารกิจ กปพ. 

ภารกิจ กปศ. 

ภารกิจ กปอ. 

 

ภารกิจพฒันาระบบ
ประเมนิ 

ภารกิจส่งเสริมและ
พฒันาสัมพนัธ ์

ส านัก 

ประเมินและรับรอง 
 

ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริม 

 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

ส านักสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจวิจยัและจดัการ
ความรู ้

ภารกิจพฒันานโยบาย
และยทุธศาสตร ์

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานนโยบายและแผน 

ภารกิจอ านวยการ 

 
งานบริหารทั่วไป 

 
งานการเงนิและบัญช ี

 

งานทรัพยากรมนุษย์ 

งานนิติการ  

 

ภารกจิเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

งานระบบสารสนเทศ 

 

งานระบบสนับสนุน 
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งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรนับตั้งแต่ปีจัดตั้งส ำนักงำนจนถึงปีงบประมำณ  ๒๕๕๘ 

 ทุนประเดิม (รวมทรัพย์สินที่โอนมำ  ๓๕.๐๐๐ ล้ำนบำท) 

 ทุนรับจำกงบประมำณแผ่นดิน   ๒๗.๔๓๔  ล้ำนบำท 
 

ตำรำงท่ี ๑  จ ำนวนงบประมำณท่ี สมศ. ได้รับกำรสนับสนุนระหว่ำงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 สมศ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมหมำย หลักกำร 
และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติให้มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปี นับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย และเสนอ
ผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ซึ่ งผลงำนที่ผ่ำนมำแสดงให้เห็นว่ำส ำนักงำนฯ ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงดี สัมฤทธิ์ผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้ในผลผลิตส ำคัญที่ได้รับงบประมำณ ดังนี้ 

ปีงบประมำณ งบประมำณ (ล้ำนบำท) 
  ๑) ปี พ.ศ.ที่จัดตั้ง ๒๕๔๓ และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖๒.๔๓๔ 
  ๒) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๖๘.๘๖๐ 
  ๓) ปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
    (เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ SAL) 

๗๑.๔๐๐ 

  ๔)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๔๙.๘๓๓ 
  ๕)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๙๘.๓๕๙ 
  ๖)  งบกลำง ๒๕๔๗ ๓๔๓.๕๘๕ 
  ๗)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕๑๔.๐๗๑ 
  ๘)  งบกลำง ๒๕๔๘ ๑๘.๗๖๐ 
  ๙)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๓๘๒.๔๖๔ 
๑๐)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๗๗.๔๑๙ 
๑๑)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๘๘.๐๗๓ 
๑๒)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔๑๘.๙๘๔ 
๑๓)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๒๓.๐๙๙ 
๑๔)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๖๓.๓๖๙ 
๑๕)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๑๒.๖๔๖ 
๑๖)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔๓๑.๐๖๔ 
๑๗)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๕๓.๐๕๒ 
๑๘)  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗๕๔.๖๓๕ 
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 กำรประเมินผลรอบแรก (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) เป็นช่วงเวลำ ๕ ปีแรกของกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ซึ่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจและหวำดกลัวต่อกำรประเมิน 
(Evaluation Phobia) ดังนั้น สมศ. จึงได้ก ำหนดรูปแบบกัลยำณมิตรประเมินขึ้น และเน้นเป็นกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกที่ไม่มีกำรตัดสินผลกำรประเมิน แต่เป็นกำรประเมินเพ่ือยืนยันสภำพจริงของสถำนศึกษำ 
ขณะเดียวกันถือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับสถำนศึกษำเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมหลักกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 ส่วนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เป็นกำรประเมินตำมสภำพจริงของ
สถำนศึกษำ โดยมุ่งให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งปรับปรุงพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม
หลักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ยังยึดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสอง และได้เริ่มด ำเนินกำรประเมินตำมรูปแบบกำรประเมินโครงกำรคุณภำพเชิงพ้ืนที่ (Area-Based 
Assessment) หรือเรียกโดยย่อว่ำ ABA Model เป็นกำรประเมินภำยนอกในระดับจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้เห็นภำพ
ในระดับจังหวัดที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งสิ้น ๖๐,๑๒๔ แห่ง  ด ำเนินกำรแล้ว  ๖๐,๑๒๔ แห่ง  รำยละเอียดดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๒  จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ด ำเนินกำรแล้ว (แห่ง) ร้อยละ 
๑. ศูนย์พัฒนำเด็ก ๒๑,๓๑๘ ๒๑,๓๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
๒. วัตถุประสงค์พิเศษ ๒,๗๘๔ ๒,๗๘๔ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ขั้นพื้นฐำน ๓๔,๐๕๕ ๓๔,๐๕๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔. กศน. ๙๒๘ ๙๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
๕. ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ๗๗๙ ๗๗๙ ๑๐๐.๐๐ 
๖. อุดมศึกษำ ๑,๖๔๖ คณะ 

(๒๖๐ แห่ง) 
๑,๖๔๖ คณะ 
(๒๖๐ แห่ง) 

๑๐๐.๐๐ 

รวม ๖๐,๑๒๔ ๖๐,๑๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

 
๒.๔  กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโดยหน่วยงำนภำยนอก 
 สมศ. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้แนวคิดเชิงนโยบำยเชิงนโยบำยใน
กำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณภำยนอกรอบสำมไว้ ๓ ประกำร คือ “ลดภำระ สร้ำงสรรค์ และเป็นกัลยำณมิตร” 
 กำรด ำเนินงำนของ สมศ. ได้ยึดหลักกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรประกันคุณภำพ PDCA  ซึ่ง สมศ. ได้รับ
กำรประเมินคุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ 
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๑) คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ สมศ. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สมศ. ได้ ๔ มิติ 
ได้แก่ มิติที่ ๑ ด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน มิติที่ ๒ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติที่ ๓ ด้ำน
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ และมิติที่ ๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กร 

๒) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
งบประมำณ ซึ่งประเมินใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ ด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  มิติที่ ๒ ด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร มิติที่ ๓ ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน และมิติที่ ๔ ด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำองค์กร ทั้งนี้ ผลกำรประเมินในปี ๒๕๕๖ มีคะแนนรวมในทุกมิติเท่ำกับ 
๔.๗๒๘๓ 

๓) การตรวจสอบบัญชี โดย สมศ. ได้จัดจ้ำงบริษัท นิลสุวรรณ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ ำทุกปี 
 

ตำรำงท่ี ๓  ผลกำรประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สมศ. โดย ก.พ.ร. 
 

ปีประเมินตำม 
ค ำรับรอง 

มิติที่ ๑    
ประสิทธผิลของกำร

ปฏิบัติงำน 

มิติที่ ๒         
คุณภำพกำร
ให้บริกำร 

มิติที่ ๓ 
ประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำน 

มิติที่ ๔            
กำรก ำกับดูแล
กิจกำรและกำร
พัฒนำองค์กร 

รวมทุกมิติ 

๒๕๕๒ ๖๐ ๔.๗๘๘๐ ๑๐ ๓.๔๓๕๖ ๑๐ ๓.๕๐๐๐ ๒๐ ๓.๗๘๓๐ ๑๐๐ ๔.๓๒๒๙ 
๒๕๕๓ ๕๒ ๔.๖๙๑๕ ๑๐ ๓.๓๐๔๐ ๑๕ ๓.๖๖๖๗ ๒๓ ๔.๒๐๘๓ ๑๐๐ ๔.๒๘๗๙ 
๒๕๕๔ ๖๐ ๔.๓๘๙๓ ๑๐ ๔.๑๐๔๐ ๑๐ ๓.๘๐๐๐ ๒๐ ๔.๔๗๐๐ ๑๐๐ ๔.๓๑๘๐ 
๒๕๕๕ ๖๐ ๔.๖๗๓๓ ๑๐ ๓.๑๕๒๐ ๑๐ ๔.๗๖๖๐ ๒๐ ๔.๘๒๐๐ ๑๐๐ ๔.๕๕๙๘ 
๒๕๕๖ ๖๐ ๔.๖๙๒๙ ๑๕ ๔.๗๑๗๓ ๑๐ ๔.๖๕๐๐ ๑๕ ๔.๙๓๓๓ ๑๐๐ ๔.๗๒๘๓ 
๒๕๕๗ ๖๐ ๔.๘๑๔๓ ๑๓ ๓.๙๙๘๘ ๑๐ ๕.๐๐๐ ๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๑๐๐ ๔.๗๕๘๔ 

 
๒.๕ นวัตกรรมขับเคลื่อนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   

จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สมศ. ได้เล็งเห็นนวัตกรรมที่จะช่วยในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำอย่ำงได้ประสิทธิภำพและเกิดผลดีในอนำคตอันใกล้  ประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ   กำรประเมิน
คุณภำพเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Assessment หรือ ABA) โครงกำร “๑ ช่วย ๙ ” และ ระบบกำรประเมินผู้
ประเมิน หรือ QC ๑๐๐ ดังนี้ 

 ตัวบ่งช้ี ๓ มิติ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ตำมหลักสำกล ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เป็นกำรวัด
ในลักษณะล่ำง-บน (Bottom-Up) และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ซึ่งสำมำรถน ำนโยบำยของรัฐบำลมำ
ก ำหนดเป็นตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมได้ และมีกำรเทียบเคียงเพ่ือให้ยืดหยุ่นรับกับสถำนศึกษำทุกระดับ
ทุกประเภท 
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 กำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment หรือ ABA) ซึ่งกำรประเมินเชิงพ้ืนที่ จะช่วย
ให้มองเห็นภำพที่ชัดขึ้น สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำ กำรมีสวนร่วมของทุกภำคส่วนได้ และรัฐบำล
สำมำรถน ำไปใช้ส ำหรับในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดได้ 

 โครงกำร “๑ ช่วย ๙”   เป็นโครงกำรหลักกำรที่ส ำคัญ คือ สถำนศึกษำ ๑ แห่งที่ได้รับผลกำรประเมิน
จำก สมศ. ในระดับที่ดีมำก ไปช่วยสถำนศึกษำอีก ๙ แห่งที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินให้เกิดกำรพัฒนำ 
โดยกำรช่วยเหลืออำจเกิดขึ้นในระดับเดียวกัน/ ต่ำงระดับกัน หรือ คละระดับกัน อำจอยู่ในเขตหรือ
นอกเขตหรือคละเขตกันก็ได้ รวมถึงในประเทศหรือต่ำงประเทศก็ได้ ซึ่งจะเกิดเป็นห่วงโซ่คุณภำพ เพ่ือ
กำรขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำร่วมกันพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้ดีขึ้น ในลักษณะของโครงกำรที่
ด ำเนินงำนโดยไม่อำศัยงบประมำณ (Zero Budget) ปัจจุบันได้มีกำรขยำยผลไปยังภำคเอกชน ปีนี้ได้
ต้ังมีเป้ำหมำยที่จะรณรงค์ให้ได้ ๙๙ แห่ง โดยมีก ำหนดที่จะมีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกัน
ในระหว่ำงวันที่ ๘-๙ ธันวำคม ๒๕๕๗  

 ระบบกำรประเมินผู้ประเมิน หรือ  Quality Control ๑๐๐% (QC ๑๐๐)  เป็นแนวคิดที่ต้องกำรแก้ไข
ปัญหำผู้ประเมิน  ซึ่งอำจมีคุณภำพที่แตกต่ำงกัน จำกจ ำนวนทั้งหมดกว่ำ ๓,๐๐๐ คน ที่สังกัดอยู่ใน
หน่วยประเมินที่จดทะเบียนอยู่ในรูปของนิติบุคคล  โดยสถำนศึกษำสำมำรถประเมินผู้ประเมินเป็น
รำยบุคคลและส่งผลกำรประเมินมำยัง สมศ. โดยตรง เพ่ือน ำข้อมูลกลับมำพัฒนำผู้ประเมินต่อไป 

๓. นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
๓.๑ นโยบำยรัฐบำล  

จำกสรุปค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ซึ่งนโยบำยรัฐบำล ๑๑ ด้ำน คือ   ๑) กำร
ปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  ๒) กำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ๓) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม
และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ   ๔) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ๕) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน ๖) กำรเพ่ิมศักยภำพทำง
เศรษฐกิจของประเทศ ๗) กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน ๘) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม ๙) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ๑๐) กำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ๑๑) ปรับปรุง
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

โดยนโยบำยด้ำนกำรศึกษำได้ก ำหนดไว้ในข้อที่  ๔. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบำลจะน ำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ และควำม
เป็นไทย มำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กัน มีทั้งหมด ๑๐ ข้อดังนี้ 

 
๑. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ และกำรศึกษำ

ทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบ
อำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ 
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โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร 

๒. ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 

๓. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป มีโอกำส
ร่วมจัดกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำม
พร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 

๔. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ   กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

๕. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน  เพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะ โดยเฉพำะใน
ท้องถิ่นท่ีมีควำมต้องกำรแรงงำน และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ 

๖.  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๗. ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์
ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม 

๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และ
ควำมเป็นไทย น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

๙. สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล และ
กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนและ
เพ่ือกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก 

๑๐. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ  เพ่ือเปิดพ้ืนที่สำธำรณะให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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๓.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักกำรปฏิบัติตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทำงปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภำคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มีกำรเชื่อมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ งในระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ขณะเดียวกัน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในสังคม
ในกระบวนกำรพัฒนำประเทศกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์และ
ควำมเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภำยในประเทศ โดยเฉพำะภำวะผันผวนด้ำนเศรษฐกิจ
พลังงำน และภูมิอำกำศ ที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ 

ดังนั้น ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรประเทศภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว จึงเป็นกำรใช้จุดแข็งและศักยภำพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศที่เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตภำคเกษตร และกำรประกอบกำรของวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ขณะเดียวกัน จ ำเป็นต้องปรับตัวในกำรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภำค ซึ่ง
ประเทศไทยมีพันธกรณีภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ เพ่ือสำมำรถใช้โอกำสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่
มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสม พร้อมก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน จ ำเป็นต้อง
สร้ำงควำมพร้อมส ำหรับเชื่อมโยงด้ำนกำยภำพทั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับกำรยกระดับ
คุณภำพคน กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้
เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย 

กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  ๑๑ จึงเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่ำงๆ เพ่ือให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน โดยน ำทุนของประเทศที่มีศักยภำพมำใช้ประโยชน์อย่ำง
บูรณำกำรและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้ำงให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญได้แก่ กำร
เสริมสร้ำงทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภำพ มุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง และปรับตัว
เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
ธรรม ส ำหรับกำรเสริมสร้ำงทุนเศรษฐกิจ (ทุนกำยภำพ ทุนทำงกำรเงิน) มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจภำยในประเทศให้
เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้ควำมส ำคัญกับกำ รปรับ
โครงสร้ำงกำรค้ำและกำรลงทุนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกำรเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ บนพ้ืนฐำนกำรพ่ึงพำซึ่งกันและกัน ใน
ส่วนกำรเสริมสร้ำงทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตร มุ่งสู่กำรเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำง
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ธรรมชำติ รวมทั้งกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนกำรค้ำจำกเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมบทบำทไทยในเวที
ประชำคมโลก 

ขณะเดียวกัน จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรประเทศเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำระบบรำชกำรและข้ำรำชกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนำระบบและกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำง
มีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชำชนทุกระดับมีโอกำสเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมและสร้ำงควำมเป็น
ธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยมประชำธิปไตยและธรรมำภิบำลแก่ประชำชนทุก
กลุ่ม 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่ชี้น ำทิศทำงกำรพัฒนำประเทศระยะกลำง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยำว ที่ทุกภำคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก ำหนดไว้
ว่ำ “คนไทยภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชำธิปไตย 
และหลักธรรมำภิบำล กำรบริกำรสำธำรณะขั้นพ้ืนฐำนที่ทั่วถึง มีคุณภำพ สังคมมีควำมปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภำวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออำทรซึ่งกันและกัน ระบบกำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรและพลังงำน อยู่บนฐำนทำงเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สำมำรถอยู่ในประชำคมภูมิภำค
และโลกได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี”แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูง ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 
 
พันธกิจ 
๑) สร้ำงสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภำพ ทุกคนมีควำมมั่นคงในชีวิต ได้รับกำรคุ้มครองทำง

สังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค ทุก
ภำคส่วนได้รับกำรเสริมพลังให้สำมำรถมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่
ละช่วงวัย สถำบันทำงสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนำฐำนกำรผลิตและบริกำรให้เข้มแข็งและมีคุณภำพบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และภูมิ
ปัญญำ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 

๔) สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้ำงสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
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๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่ำงเป็นองค์รวมทั้งทำงกำย ใจ สติปัญญำ อำรมณ์คุณธรรม จริยธรรม 
และสถำบันทำงสังคมมีบทบำทหลักในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ 

๓) เพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ คุณภำพ และยั่งยืน มีควำมเชื่อมโยงกับเครือข่ำยกำร
ผลิตสินค้ำและบริกำรบนฐำนปัญญำ นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคอำเซียน มีควำมมั่นคงทำง
อำหำรและพลังงำน กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น ำไปสู่กำรเป็นสังคมคำร์บอนต่ ำ 

๔) เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐำนที่มั่นคงของกำรพัฒนำประเทศ 

 
เป้าหมายหลัก 
๑) ควำมอยู่เย็นเป็นสุขและควำมสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่

ใต้เส้นควำมยำกจนลดลง และดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่นไม่ต่ ำกว่ำ ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถำบันทำงสังคมมีควำม

เข้มแข็งมำกขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตรำที่เหมำะสมตำมศักยภำพของประเทศ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพรวม

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือรักษำสมดุลของระบบนิเวศ 

 
ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีควำมอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีควำมสงบสุข สัดส่วนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้สูงสุดร้อย

ละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรำยได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่
สำมำรถเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคม และดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่น 

๒) จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชำกร
ที่เข้ำถึงโครงข่ำยคมนำคมและอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ อัตรำกำรป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีควำมอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อ ผลิตภำพกำรผลิตรวม อันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภำพน้ ำและอำกำศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่ำไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับล ำดับขั้นกำรพัฒนำที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
๓.๓ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ เป็นแผนระยะยำวภำยใต้บทบัญญัติของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ เน้นน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว ยึดทำงสำยกลำงบนพ้ืนฐำนของควำมสมดุลพอดี รู้จักประมำณอย่ำงมีเหตุผล มี
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ควำมรอบรู้เท่ำทันโลกเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และควำมอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบำย ดังนี้  

๑) พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพื่อเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ มีแนวนโยบำย (๑) พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ  (๒) ปลูกฝังและเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม มีจิตส ำนึกและมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
รังเกียจกำรทุจริต ต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียง (๓) เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้ประชำชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิตได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ 
ยำกจน อยู่ในท้องถิ่นห่ำงไกล ทุรกันดำร (๔) ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน และร่วมมือกับนำนำประเทศ (๕) พัฒนำมำตรฐำนและระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก (๖) ผลิตและพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน มีคุณธรรมและคุณภำพชีวิตที่ดี  

๒) สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ มีแนวนโยบำย (๑) ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ อบรม และเรียนรู้ของสถำบันศำสนำ และสถำบันทำงสังคม ทัง้กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (๒) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม พลศึกษำ กีฬำ เป็นวิถีชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและตลอดชีวิต (๓) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และสร้ำงกลไกกำรน ำผลกำรวิจัยไป
ใช้ประโยชน์  

๓) พัฒนำสภำพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำคน และสร้ำงสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำและ
กำรเรียนรู้ มีแนวนโยบำย (๑) พัฒนำและน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ เพ่ิมโอกำสทำง
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (๒) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยเร่งรัดกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำไปสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคเอกชน ประชำชน ประชำสังคม และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และสนับสนุน
ส่งเสริมกำรศึกษำ (๔) ระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆ และกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ ตลอดจนบริหำรจัดกำร และ
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (๕) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำควำมเป็นสำกล
ของกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กระแสโลกำ
ภิวัตน์ ขณะเดียวกันสำมำรถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่ำงสันติสุข มีกำรพ่ึงพำอำศัยและเกื้อกูลกัน (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, ๒๕๕๓) 

 
๓.๔ แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  

กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่  ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำระส ำคัญดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นคนดี มีควำมสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทัน ในเวทีโลก” 
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พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล 
๒. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึงเท่ำเทียม 
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค

ส่วน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ
ประเทศ 

ในอนำคต 
๒. เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
๓. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
๔. เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำคส่วน 
เป้าหมายหลัก 

๑. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
๒. สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 
๓. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 
๔. ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภำพได้รับกำรเผยแพร่ น ำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือกำรพัฒนำสังคม 
ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
๕. ผู้เรียนและก ำลังแรงงำนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชำคมอำเซียน 
๖. ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติเพิ่มข้ึน 
๒. ร้อยละของสถำนศึกษำทุกระดับ/ประเภทที่เข้ำรับกำรประเมินในแต่ละปีและได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
จำก สมศ. 
๓. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน 
๔. ร้อยละของก ำลังแรงงำนมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป 
๕. จ ำนวนผลงำนวิจัยและนวตักรรมที่เผยแพร่ในวำรสำร หรือน ำไปใช้อ้ำงอิงในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
หรือน ำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ 
๖. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและกำรอุดมศึกษำที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้ และมีงำนท ำภำยใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอำชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 
๗. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ 
๘. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำของรัฐต่อเอกชน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ก ำหนดไว้ 

กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
๒. ผลิตและพัฒนำคุณภำพก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
๓. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ข้อ ๓.๕ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๓.๕ พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะจำก สมศ. มำใช้เป็นฐำนของกำรพัฒนำ 

 
๓.๕  บทวิเครำะห์เกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง (จำกข้อ ๓.๑-๓.๔) 
 ปัจจุบัน สมศ. ปฏิบัติงำนอยู่ภำยใต้นโยบำยของรัฐบำล ข้อ ๔) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ ๔.๑ “จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  ทั้งในระบบและนอกระบบ
กำรศึกษำ...สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้...ลดควำมเหลื่อมล้ ำ...” อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยยังด ำเนินงำนอยู่
ภำยใต้กรอบของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ยังยึดแนวคิด 
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักที่มีได้เน้นคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงในทุกมิติของกำร
พัฒนำ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสมใน
แต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ อำทิ จ ำนวนกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทย และผู้เรียนทุก
ระดับกำรศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
 ส่วนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ ที่เน้นน ำ “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ยึดทำงสำยกลำงบนพ้ืนฐำนของควำมสมดุลพอดี รู้จักประมำณอย่ำงมีเหตุผล มีควำมรอบรู้เท่ำทันโลก
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑) โดยในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ในข้อ ๑) “พัฒนำคนอย่ำงรอบด้ำนและสมดุลเพ่ือเป็นฐำนหลักของกำรพัฒนำ” 
และแนวนโยบำย (๑) “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในทุกระดับประเภทกำรศึกษำ” และที่ส ำคัญ คือ 
(๕) พัฒนำมำตรฐำนและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและระบบ
ประกันคุณภำพภำยนอก” ซึ่งมีควำมสอดคล้องกันกับ แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 
๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็น
คนดี มีควำมสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันในเวทีโลก” และมียุทธศำสตร์ในเรื่องคุณภำพกำรศึกษำที่ระบุไว้ใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ “ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียน ครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ” 
อีกท้ังยังก ำหนดจุดมุ่งหมำยไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “เพ่ือมุ่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มำตรฐำนและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสำมำรถ
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ด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งพัฒนำสถำนศึกษำทุกระดับและประเภทให้มีคุณภำพและมำตรฐำนได้รับกำรรับรอง
จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)” 
 ด้ำนแผน กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ก็ยัง
มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีพอย่ำงมีคุณภำพเช่นเดียวกัน โดยผ่ำนกรอบของกำรปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ และได้เน้นประเด็นเรื่องคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำที่ปรำกฏในข้อ ๑. “คุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย โอกำศทำงกำรศึกษำและเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำ แหล่ง
เรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหำ พัฒนำวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพที่มีคุณค่ำ สำมำรถดึงดูดคนเก่งดีและมี
ใจรักมำเป็นครูคณำจำรย์ได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ” และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
คือ “ยุทธศำสตร์ที่ ๑  คนไทยและกำรศึกษำไทยมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล” รวมถึง แนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนอย่ำงย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่กำรพัฒนำคุณภำพ 
เพ่ิมโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงยังมีส่วหนึ่งที่ได้กล่ำวถึงบทบำทและวิธีกำร
ประเมินของ สมศ. อีกด้วย 
 จำกข้อมูลข้ำงต้นทั้งหมดจะพบว่ำแผนพัฒนำต่ำงๆ ในเรื่องกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกัน และมุ่ งให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีมำตรฐำน และมีบำงส่วนที่เสนอให้มีกำรทบทวนบทบำทและวิธีกำรประเมินของ 
สมศ. ดังนั้น จึงถือเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยในกำรปฏิบัติงำนห้วงเวลำต่อไปในอนำคต เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก
และยอมรับจำกสังคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมำกขึ้นด้วย 
๔. บริบทและสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

๔.๑  บทวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนของ สมศ.  

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  จัดตั้งขึ้นตำม 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรำ ๔๙ ซึ่งได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดยย่อว่ำ "สมศ." มี
ฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓ โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยให้มี
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปี นับตั้งแต่กำรประเมินครั้ง
สุดท้ำยและเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป 

(๑) สภำพกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

 ควำมพยำยำมด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปฏิรูปกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท ำให้มีสถำนศึกษำเพ่ิมปริมำณมำกขึ้น (จำกจ ำนวนประมำณ 
๓๕,๐๐๐ แห่ง เป็นประมำณ ๖๑,๕๐๐ แห่ง) และมีควำมหลำกหลำยประเภทเพ่ิมมำกขึ้นด้วย เช่น สถำนศึกษำที่
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมอัธยำศัย  ฯลฯ เป็นต้น องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทั้งด้ำนกำรพัฒนำครู  คุณภำพ
ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำก็เกิดกำรตื่นตัวในกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถรองรับ
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ปริมำณงำนและรูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนได้ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด   ในขณะเดียวกัน 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ก็เพ่ิมควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คุณภำพ
ผู้เรียนที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับประเทศและต่ำงประเทศ  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ดังต่อไปนี้   

 ประกำรแรก  หลักกำรประเมินที่แปลงเปลี่ยนไป  ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่สี่ตำม
นโยบำยของรัฐบำลชุดปัจจุบัน สมศ.ต้องตั้งรับควำมเปลี่ยนแปลงในกำรจัดกำรประเมิน ๒ มิติ ได้แก่ กำรประเมิน
แบบ Compulsory และกำรประเมินแบบ Voluntary เมื่อหลักกำรประเมิน (APPROACH) ที่เปลี่ยนไป จะมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเป็นอย่ำงมำก และระบบประเมินที่ต้องค ำนึงถึงหลักกำรที่ต้องเพ่ิมขึ้น 
ควำมซับซ้อนที่เพ่ิมขึ้น อันมีผลกับกำรจัดโครงสร้ำง และกำรจัดระบบงำนภำยในส ำนักงำน เพ่ือรองรับปริมำณ
และควำมซับซ้อนของงำนที่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัว  

รวมทั้งควำมพร้อมของระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ และประกำรส ำคัญคือปริมำณและคุณภำพของ
บุคลำกรภำยส ำนักงำนท่ีสอดคล้องกับภำระงำนใหม่ๆ 

 ประกำรที่สอง ควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ของทุกภำคส่วน (Policy Alignment) เป็นสิ่งส ำคัญมำก  ส ำนักงำนควรเร่งพิจำรณำแนวทำงน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยระดับสูงของประเทศให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม
ชัดเจน  โดยเฉพำะในช่วงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ซึ่งได้ก ำหนดเป้ำหมำย
หลักไว้สำมประกำร ได้แก่ ประกำรแรก มุ่งพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย พัฒนำ
ผู้เรียน สถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ สภำพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหำ และพัฒนำวิชำชีพครู ภำยใต้ระบบบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  ประกำรที่สอง มุ่งเพ่ิมโอกำสกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ เพ่ือให้คน
ไทยทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และประกำรที่สำม มุ่งส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็น
โอกำสที่ส ำนักงำนจะมีบทบำทเป็นผู้น ำส ำคัญในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กำร
ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงนโยบำยเกี่ยวกับกำรประเมินกำรศึกษำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรสร้ำงมำตรฐำนและระบบกำรควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภำพ ภำยใต้กฎข้อบังคับที่ปฏิบัติได้เคร่งครัด ทั้งใน
ภำครัฐและเอกชนในระยะยำวอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  

ประกำรที่สำม กำรสร้ำงกำรยอมรับต่อองค์กร ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับในชุมชน/สังคม/ประเทศ เป็นสิ่งจ ำเป็นมำก จำก
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ส ำนักงำนยังได้รับกำรยอมรับอยู่ในวงจ ำกัด เพรำะปัจจุบันควำมไม่เข้ำใจบทบำท
ของ สมศ. ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงที่กระทบองค์กรอย่ำงชัดเจน กำรมีบทบำทผู้น ำกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำของประเทศได้ จะต้องมีอ ำนำจทำงสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้กำรยอมรับจำกชุมชนต่ำง ๆ ทั่ว
ประเทศมำกขึ้น โดยส ำนักงำนสำมำรถสร้ำงโครงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ให้หลำกหลำย เข้ำถึงชุมชน 
สังคมอย่ำงทั่วถึงเพ่ิมมำกขึ้น เป็นต้น อีกประกำรหนึ่ง  กำรประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
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สถำนศึกษำต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง จะส่งผลให้สถำนศึกษำนั้น ๆ  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเกิดผลกระทบรวมไป
ถึงครู อำจำรย์ นักเรียน และชุมชนรอบข้ำง  ซึ่งนับเป็นผลกระทบที่ดีต่องำนของส ำนักงำน และสะท้อนชื่อเสียงให้
ส ำนักงำนอีกด้วย 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร โดย SWOT Analysis 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร มีบทบำทส ำคัญ ๓ ประกำร ได้แก่ ๑) บทบำทในกำรก ำหนด
นโยบำยหรือกลยุทธ์ขององค์กรจำกกำรศึกษำแนวโน้มของสภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นโดยรวม ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อองค์กร ๒) บทบำทในกำรประสำนแผนงำนขององค์กรจำกกำรศึกษำแนวโน้มของสภำพแวดล้อมที่จะมี
ผลกระทบต่อหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กร ๓) บทบำทในกำรก ำหนดหน้ำที่ขององค์กร ทั้งกิจกรรมหลักขององค์กร
และกิจกรรมเฉพำะของหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กร 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร ประกอบด้วย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และภัยคุกคำม (Threats) ของส ำนักงำนโดย
พิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อนภำยใต้กรอบ ๒S ๔M ได้แก่ Structure, Service, Man, Money, Material, and 
Management โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำน จะได้ดังนี้ 

๑. จุดแข็ง (Strengths) 
๑.๑) โครงสร้ำงและนโยบำย (Structure): 

 มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือให้ส ำนักงำน
สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 นโยบำยในกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน 
๑.๒) ผลผลิตและบริกำร (Service): 

 ภำรกิจในกำรรับรองและประเมินคุณภำพกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกระดับมีเพียงแห่งเดียว 

 กำรให้บริกำรของส ำนักงำนได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
๑.๓) บุคลำกร (Man): 

 ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (ช่วงอำยุประมำณ ๒๕-๔๐ ปี) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ
ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 บุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมเชี่ยวชำญและได้รับควำมเชื่อถือจำกหน่วยงำนภำยนอกเป็นอย่ำงดี 

 บุคลำกรภำยนอกที่สนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักงำน (ผู้ประเมินภำยนอก) มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญ 

๑.๔) กำรเงิน (Money): 

 รำยได้หลักของส ำนักงำนมำจำกงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนท ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้จ่ำย
สูง 

 ส ำนักงำนมีระเบียบข้อบังคับของตนเองท ำให้สำมำรถบริหำรงบประมำณได้โดยไม่ต้องยึดตำม
แบบอย่ำงหน่วยรำชกำร 
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๑.๕) Material: 

 ส ำนักงำนมีคลังควำมรู้จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
กว้ำงขวำง 

๑.๖) กำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management):  

 ส ำนักงำนมีแผนควำมก้ำวหน้ำบุคลำกรที่ชัดเจน ท ำให้บุคลำกรมีเป้ำหมำยและมีควำมตั้งใจใน
กำรผลักดันผลงำนขององค์กร  

๒. จุดอ่อน (Weaknesses)  
๒.๑) โครงสร้ำงและนโยบำย (Structure):  

 ระเบียบและข้อบังคับด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนยังต้องมีกำรน ำมำพัฒนำและปรับปรุงให้ทันสมัย  
๒.๒) ผลผลิตและบริกำร (Service) :  

 ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งเป็นผลงำน
หลักของส ำนักงำนยังมีไม่มำกนัก  

๒.๓) บุคลำกร (Man):  

 กำรจัดสรรบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนไม่สมดุลต่อกำรด ำเนินงำน 

 อำยุเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงำนถือว่ำน้อยมำก ท ำให้อำจมีข้อจ ำกัดด้ำนประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกำรประเมินและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

๒.๔) กำรเงิน (Money):  

 งบประมำณแผ่นดินที่ได้รับค่อนข้ำงจ ำกัด 

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  
 

๒.๕) Material:  

 ระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำเพื่อช่วยกำรประเมินยังมีกำรใช้อยู่ในวงจ ำกัด 

  พ้ืนที่ส ำนักงำนมีค่อนข้ำงจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรขยำยกำรด ำเนินงำน  
๒.๖) กำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management):  

 ขำดกำรวำงระบบหรือแนวทำงในกำรถ่ำยทอดงำนระหว่ำงบุคลำกรใหม่และบุคลำกรเก่ำ 
(ลำออก) 

 ยังขำดกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่ดีและเป็นระบบท ำให้ภำระงำนเอกสำรของบุคลำกรเพ่ิมขึ้น
โดยไม่จ ำเป็น  

๓. โอกำส (Opportunities)  

๓.๑) นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำต้องกำรเพ่ิมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือรองรับกำรเปิดเสรี
ประชำคมอำเซียน และเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนท ำให้ส ำนักงำนสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ด้ำนกำรศึกษำต่ำงๆ ได้มำกขึ้น  

๓.๒) ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ (นักเรียน ผู้ปกครอง) มีควำมตื่นตัวต่อมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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๔. อุปสรรค (Obstacles)  

๔.๑)  คนทั่วไปไม่เข้ำใจบทบำทของส ำนักงำน 
๔.๒)  คนทั่วไปขำดทัศนคติท่ีถูกต้องต่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

(๓) กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำงำน  

 จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของส ำนักงำนไว้ แบ่งออกเป็น ๔ 
ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(๓.๑) กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดกำรประเมิน จำกกำร “ประเมินตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย”เป็น 
“ประเมินตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกำรรับรองมำตรฐำนตำมควำมสมัครใจ”  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

กำรประเมินตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยนั้น สมศ. ได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำเป็นปีที่ ๑๕ แต่เมื่อมีกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นระบบกำรประเมินตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยด้วยระบบเทคโนโลยีแบบออนไลน์ โดยเปลี่ยน
กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำมำรถประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือระบุระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือเสนอแนะสถำนศึกษำและต้นสังกัดในกำรน ำผลประเมินไปใช้
พัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งเพ่ิมระบบกำรรับรองมำตรฐำนตำมควำมสมัครใจ 
(Voluntary Accreditation) เพ่ือตรวจสอบและตัดสินผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  

 
 
 
 

Compulsory 

Assessment  

 

Compulsory 

Accreditation 

 
Voluntary 

Accreditation 
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(๓.๒) กำรปรับเปลี่ยนแนวคิด “กำรประเมินแบบใช้มำตรฐำนขั้นต่ ำแบบทั่วไป” เป็น “มำตรฐำนขั้น
สูงโดยเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำในระดับปัจเจก”  

 
 
  
 

 
 
 

 
 

กำรประเมินในแนวคิดแบบเดิมมีวัตถุประสงค์เดียว คือใช้มำตรฐำนขั้นต่ ำที่มีกำรประเมินครั้ งเดียว เพ่ือ
รับรองคุณภำพสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำทุกแห่งใช้เกณฑ์กำรประเมินเหมือนกันในระดับมหภำค ปรับเปลี่ยนเป็น
กำรประเมินโดยใช้มำตรฐำนขั้นสูงที่ทุกสถำนศึกษำ ต้องเข้ำสู่กำรประเมินควำมพร้อมตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ก่อนเข้ำสู่ระบบกำรประเมินแบบอำสำ เพ่ือเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำระดับปัจเจกในแต่ละสถำนศึกษำ   

 
(๓.๓) กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดกำรประเมิน จำกกำร “ประเมินโดยผ่ำนกำรตรวจใช้เอกสำรก่อนกำร

ลงพ้ืนที่เป็นหลัก” เป็น “กำรประเมินด้วยระบบเทคโนโลยีผ่ำนระบบออนไลน์”  
 
 
 
 
 
จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สมศ. “ประเมินโดยผ่ำนกำรตรวจใช้เอกสำรก่อนกำรลงพ้ืนที่เป็นหลัก” 

ขณะนี้จะปรับเป็น “กำรประเมินด้วยระบบเทคโนโลยีผ่ำนระบบออนไลน์” เพ่ือตัดสินควำมพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ ซึ่ง
จะท ำให้สำมำรถเก็บข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วมำกขึ้น ในขณะที่ผู้รับบริกำรยังไม่มีควำมพร้อมในกำรใช้ระบบออนไลน์
ทั้งหมด ท ำให้ สมศ. ต้องเริ่มต้นจำกตนเองด้วยกำรปรับปรุงคุณภำพ และกระบวนกำรประเมินและคุณภำพของ
วิธีกำรประเมินต้องมีมำตรฐำนที่คงที่ โดยกระท ำในสิ่งที่ส ำคัญจ ำเป็นหรือพ้ืนฐำนให้ถูกต้องก่อน ได้แก่ 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Process) ต้องมีควำมถูกต้อง ได้มำตรฐำน ปฏิบัติได้จริง ให้
ผลส ำเร็จตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของปริมำณงำนที่
เกิดข้ึน 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย รวดเร็ว ใช้ประโยชน์ได้ทันเวลำ 
ทั้งนี้ต้องประมวลผลได้ทันทีและตลอดเวลำ  

Online Base  Paper Based 

General Masses Valued individual  

Minimum Standard:  

Single Approach  

 

Advanced Standard:  

Multi Approach  

 



 

แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๒๒ 

 

 ระบบกำรก ำกับควบคุม (Controlling System) เป็นกลไกส ำคัญในกำรควบคุมคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของ สมศ. ได้จริง 

ทั้งนี้ จะต้องเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สมมติฐำนว่ำบุคลำกรมีคุณภำพ และมีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

 (๓.๔) แนวคิดกำรสร้ำงอำชีพประเมินให้เป็นอำชีพหลักส ำหรับผู้ประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อำชีพประเมินสำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นอำชีพหลักของผู้ประเมินเพ่ือหำเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
และส ำนักงำนสำมำรถสร้ำงมืออำชีพด้ำนกำรประเมินได้ (PROFESSIONISM) โดยกำรพัฒนำวิชำชีพประเมิน และ 
สร้ำงมำตรฐำนงำนประเมินให้เป็นที่ยอมรับ กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ประเมิน และเพ่ิมอ ำนำจกำรควบคุมคุณภำพผู้
ประเมินของส ำนักงำน จะท ำให้คนที่มีคุณภำพสนใจเข้ำสู่วิชำชีพ  กำรสร้ำงอำชีพผู้ประเมินให้เป็นอำชีพหลักนี้ 
ต้องรวมไปถึงกำรสร้ำงงำน กำรแจกจ่ำยงำน กำรให้รำยได้อย่ำงเหมำะสมและตรงต่อเวลำ เพ่ือให้ผู้ประเมิน
สำมำรถยึดเป็นอำชีพและสำมำรถด ำรงชีพได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีกำรให้ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรประเมินที่
ทันสมัย มีกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ เพ่ือควำมมั่นคง ควำมยั่งยืน และควำมพึงพอใจในอำชีพผู้ประเมิน เช่น  
กำรจัดประชุมทำงวิชำกำรเป็นประจ ำ กำรประชุมประจ ำปี กำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้ประเมิน เป็นต้น  
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(๓.๕) กำรสร้ำงควำมยั่งยืนและควำมอยู่รอดขององค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำนักงำนจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ  

โดยกำรพิจำรณำสร้ำง/ก ำหนดนโยบำยระดับมหภำค (Macro Policy) ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรประเมิน
กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญ มีส่วนร่วมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศ และเป็นนโยบำยที่มีควำม
เชื่อมโยงสอดคล้องกันของทุกภำคส่วน (Policy Alignment) เป็นกำรสร้ำงนโยบำยทั้งภำยในองค์กรของ
ส ำนักงำนเอง และ กำรสร้ำงนโยบำยร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรประเมินกำรศึกษำได้รับกำรยอมรับ
ว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้ำหมำยร่วมของทุกองค์กร คือ กำรพัฒนำ
กำรศึกษำไทย นโยบำยส ำคัญเหล่ำนี้จะส่งผลต่อกำรพัฒนำส ำนักงำนอย่ำงได้ผลทันที ส ำนักงำนจึงต้องมี กำร
บริหำรจัดกำรองค์กรที่มีคุณภำพ มีโครงสร้ำงองค์กรที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรประเมินกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศแบบออนไลน์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ สำมำรถรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำให้แก่ผู้ก ำหนดนโยบำยระดับประเทศได้ทรำบอย่ำงกระชับ รวดเร็ว และทันต่อกำรแก้ปัญหำเชิงนโยบำย
ได้ทันที และนอกเหนือไปจำกกำรเป็นองค์กรปฏิบัติกำรประเมินที่ต้องมีระบบและเกณฑ์มำตรฐำนที่มั่นคงแล้ว 
บุคลำกรของส ำนักงำนก็ต้องมีคุณภำพ มำตรฐำน และมีคุณธรรมที่ดี เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของส ำนักงำน 
(Image) เพ่ือกำรพัฒนำส ำนักงำนอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
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(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำระยะที่ ๔  

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ เมื่อผนวกเข้ำกับข้อมูลพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของหน่วยงำน โดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ของ สมศ. ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนกับผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร จึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและ
ยุทธศำสตร์องค์กรได้ดังนี ้

ปรัชญำ    ก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภำพ 

ปณิธำน  กำรตรวจสอบด้วยควำมเที่ยงตรง เที่ยงธรรม  ....น ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและ
เป็นแหล่งอ้ำงอิงที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและสำกล  

“คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพ่ิมความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน” 

พันธกิจ  

ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) มำตรำ ๘ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่หลักของส ำนักงำน ซึ่งหน่วยได้ยึดถือเป็นพันธกิจหลักในกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

๑. พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 

๒. พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

๓. ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก 

๔. ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก 
รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ 

๕. พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

๖. เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และส ำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำใน
กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
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วัตถุประสงค์ (Objective) 

 เพ่ือพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และมีกำร
ตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรจัดกำรศึ กษำในแต่ละ
ระดับตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ (หมวด ๑ มำตรำ ๗ ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะที ่4 (พ.ศ.2559-2563) 

 การจัดท ายุทธศาสตร์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้
ค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงบประมาณ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ คู่ความเชี่ยวชาญ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา 
 แผนงาน/โครงการ 

(๑) การอบรม การประชุม สัมมนาให้สถานศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจความพร้อมพัฒนาสู่
มาตรฐานและพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา 

(๒)   การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ วิวัฒนาองค์ความรู้พัฒนางาน 
 แผนงาน/โครงการ 
  (๓) การวิจัยประเมินและการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนางานประเมินสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาระบบและสรรหาผู้เชี่ยวชาญ 

แผนงาน/โครงการ 
 (๔)  การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 (๕)    การพัฒนาและรับรองผู้ประเมินภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  ทูตคุณภาพสานงานกัลยาณมิตร 
แผนงาน/โครงการ 
 (๖)   การจัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

 (๗)   การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ น าผลสู่การใช้และพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  น าฐานข้อมูลชี้ทิศการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ 
 (๘) การพิจารณารับรองและเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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กลยุทธ์ที่ ๓.๒  ข้อเสนอแนะมีคุณค่า 

แผนงาน/โครงการ 
(๙)     การน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๑๐)   การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภายในและ

การประกันคุณภาพภายนอก 
 (๑) การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๒) การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 (๓) การจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นวัตกรรมน าพาสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ทั้งริเริ่มและสร้างสรรค์ 

แผนงาน/โครงการ 
 (๑๑)   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สากล 

 (๑๒)   การบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใสรวดเร็ว โดยสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และต้องตรวจสอบได้
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างขององค์การมหาชนที่บริหารโดย
คณะกรรมการจ้างเหมาบริการและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 
แผนงาน/โครงการ 
 (๑๓)  การบริหารจัดการภารกิจหลักด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  1 

ส่งเสริมควำมรู้คู่ควำม
เชี่ยวชำญ 

เชื่อมโยงประสำน 

ร่วมคิด/ท ำพัฒนำ 

1.1 ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำ 

1.2 วิวัฒนำองค์ควำมรู้พัฒนำงำน  

ยุทธศำสตร์ที่  2 

พัฒนำงำนประเมิน
สถำนศึกษำ 

เชื่อมชีวิตเป็นห่วงโซ่แห่ง

คุณค่ำ 

2.1 พัฒนำระบบและสรรหำผูเ้ชี่ยวชำญ 

2.2 ฑูตคุณภำพสำนงำนกัลยำณมติร  

ยุทธศำสตร์ที่  3 

น ำผลสู่กำรใช้และพัฒนำ 

 

เชื่อมเหต-ุผลด้วยข้อมูล

สถำนศึกษำ 

3.1 น ำฐำนขอ้มูลชี้ทิศกำรพัฒนำ  

3.2 ข้อเสนอแนะมีคุณค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่  4 

นวัตกรรมน ำพำสูส่ำกล 

 

เชื่อมวัฒนธรรมพำไทยไร้

พรมแดน 

4.1 ทั้งริเริ่มและสร้ำงสรรค์  

4.2 ก้ำวทันเทคโนโลยีใหม ่



 

แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๒๗ 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
วิสัยทัศน์  
 
 
 
พันธกิจ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน/ 
โครงการ 
 
 
 
 

เป็นองค์กรที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรรับรองและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และเป็นแหล่งอ้ำงอิงที่ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับชำติและสำกล 

1.  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ แนวทำง และวธิกีำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหนว่ยงำนต้นสังกัด  

2. พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
3. ให้กำรรับรอง พัฒนำ และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดท ำหลกัสูตรกำรฝกึอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
4. ก ำกับดแูลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก  
5. เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปีต่อภำครัฐ และหนว่ยงำนที่เกีย่วขอ้ง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้ง
เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งและสำธำรณชน 

เพื่อด ำเนินกำรพัฒนำเกณฑ์และวธิีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ 

1. ส่งเสริมองค์ควำมรู้ สู่ควำมเชี่ยวชำญ 2. พัฒนำงำนประเมินสถำนศึกษำ 3. น ำผลสู่กำรใช้และพัฒนำ 4. นวัตกรรมน ำพำสู่สำกล 

1.1 ส่งเสริม พัฒนำ
สถำนศึกษำ 

1.2 วิวัฒนำองค์
ควำมรู้พัฒนำงำน 

2.1 พัฒนำระบบและ
สรรหำผู้เชี่ยวชำญ 

2.2 ทูตคุณภำพสำน
งำนกัลยำณมิตร 

3.1 น ำฐำนข้อมูลชี้
ทิศกำรพัฒนำ 

3.2 ข้อเสนอแนะมี
คุณค่ำ 

 

4.1 ทั้งริเริ่มและ
สร้ำงสรรค์ 

4.2 ก้ำวทัน
เทคโนโลยีใหม่   

(1) กำรอบรม กำรประชุม 

สัมมนำให้สถำนศึกษำเพื่อ

สร้ ำงควำมเ ข้ำ ใจควำม

พร้อมพัฒนำสู่มำตรฐำน

และพร้อมรับกำรประเมิน

ภ ำ ย น อ ก เ พื่ อ รั บ ร อ ง

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

(2)   กำรสร้ำงเครือข่ำย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

ก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ

กำรศึกษำ กำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกและกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

(4)  กำรพัฒนำและ
ท บ ท ว น ฐ ำ น ข้ อ มู ล
ส ำหรับก ำรประ เมิ น
คุณภำพภำยนอก 
(5) กำรพัฒนำและ
รั บ ร อ ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น
ภำยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 

(6) กำรจัดกำร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ
สถำนศึกษำ 
(7) กำรติดตำม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง ผู้
ประเมินภำยนอกและ
หน่วยประเมิน 
 

 
 
 
 
 

(8)  กำรพิจำรณำ
รับรองและเผยแพร่
รำยงำนกำรประเมนิ
คุณภำพภำยนอก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(9) กำรน ำผลประเมินไปใช้
ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำ  
(10) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
เ พ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งกำรประกัน
คุณภำยในและกำรประกัน
คุณภำพภำยนอก 

11 กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่สำกล 
(12) กำรบริหำรจัดกำร
ที่ ทั น ส มั ย  โ ป ร่ ง ใ ส
รวดเร็ว โดยสนองตอบ
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ผู้ รับบริกำรทั้ งภำยใน
และภำยนอก 
 
 
 
 

 
 
 

(13) กำรบริหำร
จัดกำรภำรกิจหลัก
ด้ ว ย ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส ำ ร สน เ ท ศ แ บ บ
ออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 

(3) กำรวิจัยประเมิน
และกำรพัฒนำระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินคุณภำพ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๒๘ 

 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (2559-2563) 
รวมท้ังสิ้น

2559 2560 2561 2562 2563

แผนงาน 1 การอบรม การประชมุ สมัมนาให้สถานศกึษาเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจความพร้อมพัฒนาสูม่าตรฐานและพร้อมรับ

การประเมนิภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศกึษา 

(แห่ง)

13,906 12,379 12,237 12,000 11,230 61,752

1.1  ศนูย์พัฒนาเดก็ (แห่ง) 6,332 5,000 5,000 5,000 4,000 25,332

1.2 การศกึษาขัน้พื้นฐาน (แห่ง) 7,194 7,000 7,000 7,000 7,000 35,194

1.3  การอาชวีศกึษา (แห่ง) 260 260 237 (-) 180 937

1.4  อุดมศกึษา (แห่ง) 120 119 (-) (-) 50 289

หมายเหต ุการสง่เสริมไดรั้บงบประมาณในการ

ด าเนนิการกอ่นลว่งหนา้ในปี พ.ศ. 2559-2563 จึงเป็น

เป็นการสง่เสริมลว่งหนา้กอ่นเร่ิมประเมนิทั้งหมด

แผนงาน 2 การสร้างเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา การประเมนิคุณภาพ

ภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศกึษา (เครือขา่ย) 

    -  งานเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

    - งานประชาสมัพันธ์

7 7 7 7 7 35

แผนงาน 3
การวจิัยประเมนิและการพัฒนาระบบ หลกัเกณฑ์และ

วธิีการประเมนิคุณภาพ (โครงการ)
1 1 1 1 1 5

แผนงาน 4 การพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงฐานขอ้มลูให้มคีวาม

ทันสมยั เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมนิ

คุณภาพภายนอก

1 1 1 1 1 5

แผนงาน 5  การพัฒนาและรับรองผู้ประเมนิภายนอก (คน) 4,000 1,490 1,490 1,490 1,250 9,720

5.1 ศนูย์พัฒนาเดก็ (คน) 1,000 250 250 250 250 2,000

5.2  การศกึษาขัน้พื้นฐาน (คน) 1,650 500 500 500 500 3,650

5.3 การศกึษาขัน้พื้นฐานวัตถปุระสงค์พเิศษ (คน) 100 100 100 100 100 500

5.4 การศกึษานอกระบบโรงเรียน (คน) 500 220 220 220 100 1,260

5.5 การอาชวีศกึษา  (คน) 500 220 220 220 100 1,260

5.6 อุดมศกึษา  (คน) 250 200 200 200 200 1,050

17,137 16,775 13,690 15,787 12,180 75,569

แผนงาน 6 การจัดการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา (แห่ง)

การประเมินปกติ 9,070 6,671 5,154 8,483 6,792 36,170

6.1  ศนูย์พัฒนาเดก็ (แห่ง) (-) (-) (-) 2,504 4,845 7,349

6.2  การศกึษาขัน้พื้นฐาน  (แห่ง) 8,087 5,652 3,727 4,756 1,857 24,079

6.3การศกึษาขัน้พื้นฐานที่มวีัตถปุระสงค์พเิศษ   (แห่ง) 14 375 788 807 11 1,995

6.4  การศกึษานอกระบบโรงเรียน  (แห่ง) (-) (-) 45 218 36 299

6.5 การอาชวีศกึษา (แห่ง) 179 124 112 108 20 543

6.6 อุดมศกึษา (แห่ง) 49 81 69 42 23 264

     อุดมศกึษา (คณะ) 741 439 413 48 (-) 1,641

 กลยุทธ์ย่อย 2.2 ฑูตคุณภาพสานงานกัลยาณมิตร

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พัฒนางานประเมินสถานศึกษา

 กลยุทธ์ย่อย  2 .1 พัฒนาระบบและสรรหาผู้เชีย่วชาญ

กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสรา้งความพรอ้มรบัการประเมินคุณภาพภายนอกและการน าผลประเมินไปใช้

กลยุทธ์ /แผนงาน
เปา้หมายการด าเนนิงาน

ยุทธศาสตรท่ี์  1 ส่งเสรมิความรูคู่้ความเชีย่วชาญ

กลยุทธ์ย่อย 1.1 ส่งเสรมิ พัฒนาสถานศึกษา

 กลยุทธ์ย่อย 1.2 วิวัฒนาองค์ความรูพ้ัฒนางาน

 
 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๒๙ 

 

รวมท้ังสิ้น

2559 2560 2561 2562 2563

การประเมินคุณภาพภายนอกเชงิพื้นท่ี 8,067 10,104 8,536 7,304 5,388 39,399

6.1  ศนูย์พัฒนาเดก็ (แห่ง) 3,744 4,318 3,671 2,248 (-) 13,981

6.2  การศกึษาขัน้พื้นฐาน  (แห่ง) 3,685 4,896 4,135 3,498 4,846 21,060

6.3 การศกึษาขัน้พื้นฐานที่มวีัตถปุระสงค์พเิศษ   (แห่ง) 220 185 165 1,070 159 1,799

6.4  การศกึษานอกระบบโรงเรียน  (แห่ง) 188 190 144 113 115 750

6.5 การอาชวีศกึษา (แห่ง) 99 125 107 94 89 514

6.6 อุดมศกึษา (แห่ง) 20 45 36 32 23 156

     อุดมศกึษา (คณะ) 111 345 278 249 156 1,139

แผนงาน 7 การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้ประเมนิ

ภายนอกและหนว่ยประเมนิ (แห่ง)
17,137 16,775 13,690 15,787 12,180 75,569

7.1 ศนูย์พัฒนาเดก็ (แห่ง) 3,744 4,318 3,671 4,752 4,845 21,330

7.2 การศกึษาขัน้พื้นฐาน  (แห่ง) 11,772 10,548 7,862 8,254 6,703 45,139

7.3 การศกึษาขัน้พื้นฐานที่มวีัตถปุระสงค์พเิศษ (แห่ง) 234 560 953 1,877 170 3,794

7.4 การศกึษานอกระบบโรงเรียน  (แห่ง) 188 190 189 331 151 1,049

7.5 การอาชวีศกึษา (แห่ง) 278 249 219 202 109 1,057

7.6 อุดมศกึษา (แห่ง) 921 910 796 371 202 3,200

แผนงาน 8 การพจิารณารับรองและเผยแพร่รายงานการประเมนิ

คุณภาพภายนอก  (แห่ง)
17,137 16,775 13,690 15,787 12,180 75,569

8.1 ศนูย์พัฒนาเดก็ (แห่ง) 3,744 4,318 3,671 4,752 4,845 21,330

8.2 การศกึษาขัน้พื้นฐาน  (แห่ง) 11,772 10,548 7,862 8,254 6,703 45,139

8.3 การศกึษาขัน้พื้นฐานที่มวีัตถปุระสงค์พเิศษ (แห่ง) 234 560 953 1,877 170 3,794

8.4 การศกึษานอกระบบโรงเรียน  (แห่ง) 188 190 189 331 151 1,049

8.5 การอาชวีศกึษา (แห่ง) 278 249 219 202 109 1,057

8.6 อุดมศกึษา (แห่ง) 921 910 796 371 202 3,200

แผนงาน 9
การน าผลประเมนิไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

(โครงการ)
1 1 1 1 1 5

แผนงาน 10 การสร้างองค์ความรู้เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา

ทั้งการประกนัคุณภายในและการประกนัคุณภาพ

ภายนอก

 (1) การวจิัยดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา

 (2) การสงัเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก

 (3) การจัดการความรู้

5 5 5 5 5 25

แผนงาน 11 การแลกเปลีย่นเรียนรู้สูส่ากล  (โครงการ) 1 1 1 1 1 5

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 นวัตกรรมน าพาสู่สากล

กลยุทธ์ย่อย 4.1 ท้ังรเิริม่และสรา้งสรรค์

กลยุทธ์ /แผนงาน

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 น าผลสู่การใชแ้ละพัฒนา

  กลยุทธ์ย่อย 3.1 น าฐานขอ้มูลชีทิ้ศการพัฒนา

 กลยุทธ์ย่อย  3.2 ขอ้เสนอแนะมีคุณค่า

เปา้หมายการด าเนนิงาน

 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๐ 

 

รวมท้ังสิ้น

2559 2560 2561 2562 2563

แผนงาน 12 การบริหารจัดการที่ทันสมยั โปร่งใสรวดเร็ว โดย

สนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการทั้งภายในและ

ภายนอก ภายใตท้รัพยากรที่มอียู่และตอ้งตรวจสอบได้

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์การ

มหาชนที่บริหารโดยคณะกรรมการการจ้างเหมาบริการ

 และการสร้างเครือขา่ยพนัธมติรในการปฏบิัตงิาน

P P P P P

แผนงาน 13 การบริหารจัดการภารกจิหลกัดว้ยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบออนไลน ์ระบบ Automated QA  และ

สนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังาน Automated QA 

และภารกจิสนบัสนนุการด าเนนิงานของส านกังาน

P P P P P

กลยุทธ ์/แผนงาน
เปา้หมายการด าเนนิงาน

กลยุทธย์่อย 4.2 ก้าวทันเทคโนโลยใีหม่

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๒ 

 

ภำคผนวกที่  ๑ 
ผู้ประเมินภำยนอกและหน่วยประเมินภำยนอก 

  
กำรประเมินภำยนอกกระท ำโดยหน่วยประเมินที่ได้รับกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนก ำหนด โดย

หน่วยประเมินจะต้องมีผู้ประเมินภำยนอกปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน ซึ่งเป็นคู่สัญญำกำรจ้ำงงำนกับส ำนักงำน
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 ผู้ประเมินภำยนอก หมำยถึง บุคคลทั้งที่เป็นนักวิชำกำร/ วิชำชีพ หรือผู้ปกครอง/ผู้แทน ชุมชนที่มี
คุณสมบัติตำมที่   สมศ. ก ำหนด และได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ให้ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
ทั้งนี้ ผู้อบรมจะต้องผ่ำนกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอก รวมถึงมีจรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก ซึ่งผู้ประเมิน
จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยยึดถือบทบำทในลักษณะ “เพ่ือนร่วมวิชำชีพ” และเป็น “กัลยำณมิตร” กับ
สถำนศึกษำและชุมชนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงเรียนรู้จำกกันและกัน 

กำรที่จะเป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. นั้น จะต้องสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือ
เป็นผู้ประเมินภำยนอก โดยจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตำมที่ สมศ. ก ำหนด พร้อมทั้งยื่นใบสมัครเพ่ือรับกำร
คัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

คุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นผู้ประเมินภายนอก 
              ๑. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร 
              ๒. มีสัญชำติไทย 
              ๓. สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำ 
              ๔. มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
กำรท ำงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพเปนที่ยอมรับและไม่เคยถูกลงโทษทำงจริยธรรม 
              ๕. ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำร ต้องได้รับหนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำหรือต้นสังกัดให้สำมำรถยื่นใบ
สมัครเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือท ำกำรประเมินภำยนอกได้ 
              ๖. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมมุ่งหมำย หลักกำร แนวกำร จัดกำรศึกษำ กำรจัดกระบวนกำร
เรียนรตู้ ระบบกำรประกันคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระบบ 
              ๗. มีควำมรู้ และมีทักษะด้ำนกำรประเมินผล ได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุป
และให้ข้อเสนอแนะ และกำรเขียนรำยงำน 
              ๘. มีทักษะในกำรสื่อสำรด้วยวำจำ 
              ๙. มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ รอบคอบ และสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
            ๑๐. มีบุคลิกภำพ สุภำพเรียบร้อย 
            ๑๑. มีเจตคติที่ดีต่อสถำนศึกษำ เป็นกัลยำณมิตร มีเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน และมี
ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน 
 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๓ 

 

ลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ประเมิน 
             ๑. เป็นผู้มีกำยพิกำรหรือจิตบกพร่อง อันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภำพในกำรเป็นผู้ประเมิน
ภำยนอก 
             ๒. เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
             ๓. อยู่ในระหว่ำงลงโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 
             ๔. เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
             ๕. ในกรณีของผู้ที่เคยรับรำชกำรต้องไม่เคยได้รับโทษ ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ทั้งนี้ นอกจำกจะผ่ำนคุณสมบัติเบื้องต้นข้ำงต้นแล้ว ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประเมินภำยนอกจะต้องเข้ำรับกำร
อบรมหลักสูตร "กำรอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน" และผ่ำนกำรทดสอบ
คัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก จึงจะได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. โดย สมศ.ได้ก ำหนด
ระยะเวลำเกี่ยวกับกำรรับรองกำรเป็นผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครำวละ ๓ ปี 

 
ตำรำงท่ี ๕ จ ำนวนผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน(คน) 

๑ ผู้ประเมินขั้นพ้ืนฐำน ๒,๕๕๙ 

๒ ผู้ประเมินศูนย์พัฒนำเด็ก ๗๘๙ 

๓ ผู้ประเมินกำรศึกษำนอกโรงเรียน ๓๐๓ 

๔ ผู้ประเมินระดับอำชีวศึกษำ ๒๔๔ 

๕ ผู้ประเมินในระดับอุดมศึกษำ ๓๑๙ 

๖ ผู้ประเมิน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๑๐๑ 

๗ ผู้ประเมินประสงค์พิเศษ ๑๕๓ 

๘ ผู้ประเมินอภิมำนภำยนอกขั้นพ้ืนฐำน ๓๘๗ 

๙ ผู้ประเมินอภิมำนภำยนอกวัตถุประสงค์พิเศษ ๒๓ 

  รวม ๔,๘๗๘ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
 

หน่วยประเมินภำยนอก คือ หน่วยงำนหรือนิติบุคคลที่ท ำหน้ำที่ประเมินภำยนอก มี ๓ ประเภทคือ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๔ 

 

๑. หน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญนิติบุคคล  สมำคม  มูลนิธิหรือหน่วยงำนสำธำรณประโยชน์อื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

๒. บุคคลที่รวมตัวกันเป็นคณะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน 
๓. สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำทำงด้ำนกำรวิจัยกำรศึกษำ กำรวัดผล

และประเมินผลทำงกำรศึกษำ สถิติทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรกำรศึกษำ หรือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
หน่วยประเมินภำยนอกต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
๑. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยที่ยังด ำเนินกำรอยู่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ และมีผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินนั้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน 
๒. กรณีเป็นคณะบุคคล ต้องเป็นบุคคลที่รวมตัวกันโดยจดทะเบียนเป็นคณะบุคคลตำมประมวลรัษฎำกร 

และมีผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินนั้น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน  
๓. มีคุณสมบัติอื่นตำมท่ีส ำนักงำนประกำศก ำหนด 
เมื่อผ่ำนคุณสมบัติตำมที่ สมศ. ก ำหนดแล้ว สำมำรถยื่นหนังสือแสดงควำมจ ำนงขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

ประเมินภำยนอกขั้นพ้ืนฐำน พร้อมแนบหลักฐำนกำรจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยประเมิน มำยัง สมศ. ได้ เพ่ือให้กำร
รับรองต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมศ. มีหน่วยประเมินภำยนอก จ ำนวน ๓๔ หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๕ 

 

 
 

ภำคผนวก ๒ 
สถำนศึกษำที่ต้องประเมินระหว่ำงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

  
ในระหว่ำงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจะเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

สถำนศึกษำรอบ ๔ ตำมหลักกำรประเมินเชิงพ้ืนที่ Area-Based Assessment (ABA) ซึ่ง สมศ. ได้มีแนวคิด
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรประเมินจำกที่เดิมที่ผ่ำนมำซึ่งซึ่งเป็นกำรลักษณะกำรประเมินแบบกระจำยสถำนศึกษำทั่ว
ทั้งประเทศในทุกระดับกำรศึกษำตำมรอบกำรประเมิน โดยสถำนศึกษำแต่ละแห่งจะได้รับกำรประเมินและทรำบ
ผลกำรประเมินอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปีทยอยกันไป กำรสรุปภำพรวมในแต่ละพ้ืนที่จะต้องรอจนกว่ำกำร
ประเมินภำยนอกเสร็จสิ้นทุกสถำนศึกษำในทุกห้ำปี ซึ่งอำจไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบำยทำงกำรศึกษำ และบริบทของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอำจเปลี่ยนไป แนว
ทำงกำรพัฒนำก็ต้องเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ ด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือให้สำมำรถน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช้พัฒนำปรับปรุงสถำนศึกษำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทันต่อสถำนกำรณ์ และสอดคล้องกับบริบทหรือควำมต้องกำรของพ้ืนที่อย่ำงแท้จริง สมศ. จึงได้
ริเริ่มโครงกำร “กำรประเมินคุณภำพเชิงพ้ืนที่ หรือ Area-Based Assessment (ABA) ในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพ่ือให้สำมำรถสรุปภำพรวมของผลกำรประเมินจำกเดิมระดับประเทศให้
เล็กลองเป็นระดับจังหวัด ภำยใต้วัตถุประสงค์ส ำคัญ ๓ ประกำร คือ 

1) เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนของข้อมูลที่เป็นสภำพจริงของสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดว่ำมีคุณภำพ
มำตรฐำนเป็นอย่ำงไร 

2) เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ในกำรน ำผลประเมินไปใช้ร่วมกับแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพของจังหวัด 

3) เพ่ือสร้ำงผลกระทบสู่กำรพัฒนำ กระตุ้นให้ทุกภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ระดับทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพของจังหวัดในทุกๆ ด้ำน รวมทั้ งด้ำนกำรศึกษำอันน ำจะไปสู่
กำรคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของ พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ 

 
กำรประเมินคุณภำพเชิงพ้ืนที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย สมศ. ได้จัดกำรประเมิน

น ำร่องใน ๘ จังหวัด ได้แก่ แพร่ ชุมพร พังงำ สิงห์บุรี ชัยนำท ตรำด สมุทรสงครำม และอ ำนำจเจริญ ส่วน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ สมศ. ได้จัดกำรประเมินคุณภำพเชิงพ้ืนที่รวม ๒๐ จังหวัด และในปี ๒๕๕๗ รวมกับกำร
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกจ ำนวน ๓๕ จังหวัด  
 ทั้งนี้ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจะเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำรอบ ๔ ระหว่ำงปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ มีจ ำนวนสถำนศึกษำที่ต้องเข้ำรับกำรประเมินรวมทั้งสิ้น ๗๔,๗๑๙ แห่ง ๒,๓๐๙ คณะ 
รำยละเอียดดังนี้ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๖ 

 

ตำรำงที่ ๖ สถำนศึกษำท่ีต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

ประเภทสถำนศึกษำ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

แห่ง คณะ แห่ง คณะ แห่ง คณะ แห่ง คณะ แห่ง คณะ 

ศูนย์พัฒนำเด็ก ๓,๗๗๙  - ๔,๓๔๖  - ๓,๖๙๘  - ๔,๔๕๕  - ๔,๘๖๓  - 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ทั่วไป) ๑๑,๗๗๒  - ๑๐,๕๔๘  - ๗,๘๖๒  - ๘,๒๕๔  - ๖,๗๐๓  - 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(พิเศษ) ๒๓๔   ๕๖๐   ๙๕๓   ๑,๘๗๗   ๑๗๐   

ด้ำนอำชีวศึกษำ ๒๗๘  - ๒๔๙  - ๒๑๙  - ๒๐๒  - ๑๐๙  - 

กำรศึกษำนอกโรงเรียน ๑๘๘   ๑๙๐   ๑๘๕   ๓๑๗   ๑๔๗   

ระดับอุดมศึกษำ ๖๙ ๘๕๒ ๑๒๖ ๗๘๔ ๑๐๕ ๖๙๑ ๗๔ ๒๙๗ ๔๖ ๑๕๖ 

รวม ๑๖,๓๒๐ ๘๕๒ ๑๖,๐๑๙ ๗๘๔ ๑๓,๐๒๒ ๖๙๑ ๑๕,๑๗๙ ๒๙๗ ๑๒,๐๓๘ ๑๕๖ 

รวมทั้งสิ้น ๗๔,๗๑๙ ๒,๓๐๙ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๗ 

 

 
ภำคผนวกที ่๓ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 
ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้
ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง” 
ในขณะที่มำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ไว้ว่ำ “ให้มีส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน ท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของ
สถำนศึกษำ” 

จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ปกติที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำรตรวจสอบติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภำพภำยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่ำงจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่เน้นกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น ได้แสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงตำมแผนภำพ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีกำรกระจำยอ ำนำจบริหำรกำรศึกษำ
ไปยังระดับท้องถิ่นและสถำนศึกษำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีระบบกำรประกันคุณภำพเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ 
ผู้เรียนไม่ว่ำจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตำมจะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ต้องมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำและกำรประเมินภำยนอก เป้ำหมำยของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกนั้น ไม่ใช่เพ่ือกำร
ลงโทษ แต่เป็นกำรสะท้อนให้สถำนศึกษำได้น ำไปพิจำรณำจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่ำงเต็มที่ 
ฉะนั้น กำรประกันคุณภำพจึงเป็นกำรประกันคุณภำพเพ่ือผู้เรียน โดยกำรประกันคุณภำพภำยในกระท ำผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ส่วนกำรประกันคุณภำพภำยนอกด ำเนินกำรผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ดังมี
รำยละเอียดตำมแผนภำพด้ำนล่ำง 

 
แผนภำพที่ ๔ แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก 

 
 
 
 
 

 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๘ 

 

 
 
จำกแผนภำพ จะเห็นว่ำ เมื่อสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในแล้วจ ำเป็นต้องจัดท ำ

รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นผลจำกกำรประกันคุณภำพภำยในหรือเรียกว่ำ 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
รับผิดชอบก ำกับดูแลสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชนเอกสำรดังกล่ำวจะเป็นเอกสำร
เชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรติดตำมตรวจสอบ โดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถำนศึกษำจ ำ 
เป็นต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ มีสำมำรถสะท้อนภำพที่แท้จริงของสถำนศึกษำในทุกองค์ประกอบ
คุณภำพ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๓๙ 

 

 
ภำคผนวกที ่๔ 

บทบำท สมศ. ในระดับสำกล 
  
 ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกและมุ่งมั่นสร้ำงควำมเข้มแข็งและเชี่ยวชำญให้ทัดเทียมกับคุณภำพในระดับสำกล จึงได้มีกำรท ำควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภำค รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในระดับ
องค์กรดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
๑) เครือข่ำยควำมร่วมมือ  
๑.๑) ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 

AQAN เป็นเครือข่ำยในกำรสนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เริ่มต้นโดยกลุ่มประเทศอำเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน   

สมศ. เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ AQAN ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีผู้บริหำรของ สมศ. เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรของ AQAN และร่วมพัฒนำกำรจัดท ำกรอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework) ซึ่ง AQAN ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของตน ตลอดจนมีกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำอีก ๓ ประเทศ (ASEAN Plus Three) 
ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐเกำหลี และประเทศญี่ปุ่น  

เครือข่ำยควำมร่วมมือของ AQAN ส่งผลให้ประเทศสมำชิกได้ศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และยังน ำไปสู่กำรพัฒนำกรอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของอำเซียน ซึ่ง
จะเอ้ือให้เกิดกำรยอมรับมำตรฐำนคุณวุฒิของแต่ละประเทศและสอดรับต่อกำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียนและกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีท่ำมกลำงกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  
๑.๒) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)  

INQAAHE เป็นเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับนำนำชำติ โดยมี
สมำชิกกว่ำ ๒๕๐ องค์กรจำกหลำยทวีปทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่และเผยแพร่องค์
ควำมรู้ด้ำนทฤษฏีและแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
ระหว่ำงประเทศ และด้ำนกำรพัฒนำแผนงำนด้ำนกำรเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียน
ระหว่ำงสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ   

สมศ.  เข้ ำร่ วม เป็นสมำชิกของ INQAAHE ตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๑ ท ำให้ ได้ รั บองค์ควำมรู้ 
ที่ทันสมัยและควำมเคลื่อนไหวของกำรประกันคุณภำพภำยนอกทั่วโลก ผ่ำนกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ เอกสำร
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เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และฐำนข้อมูลด้ำนวิธีกำรปฏิบัติที่ดี เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทยให้เทียบเท่ำสำกล 
๑.๓) Asia-Pacific Quality Network (APQN)  

APQN เป็นเครือข่ำยในกำรสนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของประเทศสมำชิก รวมทั้งขยำยขอบเขตควำมร่วมมือไปยังภูมิภำคอ่ืนๆ ทั่วโลก  

สมศ. เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ APQN ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.
ชำญณรงค์ พรรุ่ ง โรจน์ ) ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรบริหำร (Board Member) ของ APQN  
จำกกำรออกเสียงเลือกตั้งโดยประเทศสมำชิก จ ำนวน ๔๘ ประเทศ โดย APQN ได้ประกำศผลกำรเลือกตั้งใน
เดือนมีนำคม ๒๕๕๖ และได้เชิญให้ผู้อ ำนวยกำร สมศ. เข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร APQN ประจ ำปี เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๕๖ ณ Howard International House  
กรุงไทเป ไต้หวัน 

นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำร สมศ. ยังได้รับรำงวัลด้ำนนวัตกรรมคุณภำพจำก APQN (APQN’s Quality 
Champions Award) เมื่อวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Grand Hotel กรุงไทเป ไต้หวัน จำกกำรน ำ
แนวคิดและนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทยเผยแพร่สู่เวทีระหว่ำงประเทศ อำทิ 
นโยบำยหมื่นมิตร ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ หลักกำร BTS โครงกำร ๑ ช่วย ๙ และกำรประเมินคุณภำพเชิงพ้ืนที่ (Area-
Based Assessment) เป็นต้น 

APQN มีประเทศสมำชิกกว่ำ ๓๐ ประเทศซึ่งมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันอย่ำง
มำก ท ำให้สมำชิกได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยและเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกวิธีกำรปฏิบัติที่ดีของประเทศสมำชิก  

 
๒) ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร  
๒.๑) Malaysia Qualification Agency (MQA) 

MQA เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประเทศมำเลเซีย จัดตั้งขึ้นใน
ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ บันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมือระหว่ำง สมศ. และ MQA มีวัตถุประสงค์ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของทั้งสองประเทศ กำรสร้ำงกำรยอมรับด้ำนคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของทั้งสอง
ประเทศ กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำงสององค์กร และควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 

สมศ. ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจเพ่ือควำมร่วมมือกับ Malaysian Qualifications Agency (MQA) เป็น
ครั้งแรกในวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับเป็นระยะเวลำ ๓ ปีนับแต่วันที่มีกำรลงนำม โดยหมดอำยุ
ในวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ และได้ลงนำมต่ออำยุบันทึกควำมเข้ำใจ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐  
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๒.๒) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) 
HEEACT เป็นหน่วยงำนอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยได้รับกองทุนสนับสนุนจำกรัฐบำล มี

ภำรกิจหลักด้ำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับหลักสูตรและให้กำรรับรองมำตรฐำนในระดับสถำบันของ
มหำวิทยำลัยในไต้หวัน และกำรท ำวิจัยตั้งแต่ปี ๒๐๐๖ เป็นต้นมำ HEEACT เริ่มด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของสถำบันอุดมศึกษำตำมนโยบำยของรัฐ จ ำนวนประมำณ ๘๐ แห่งต่อปี โดยประเมินใน ๒ ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร (program) และระดับสถำบัน (institution)   

สมศ. ไดล้งนำมบันทึกควำมเข้ำใจเพ่ือควำมร่วมมือด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำกับ 
HEEACT ของไต้หวัน เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๕๖    

บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง สมศ. และ HEEACT มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอกระดับอุดมศึกษำ โดยทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ข้อมูล ข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยนผู้
ประเมิน บุคลำกร และร่วมกำรวิจัยโดยกำรร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพมหำวิทยำลัยร่วมกัน   
๒.๓) Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) 

TWAEA เป็นหน่วยงำนเอกชนที่ไม่หวังผลก ำไร (Non- Profit Organization) จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๖ โดย
กำรร่วมมือกันของบุคลำกรทั้งจำกภำคกำรศึกษำและภำคธุรกิจ เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจในเรื่องนี้ โดยในปี ๒๕๔๗ TWAEA ได้ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำบันกำรศึกษำภำยใต้พันธกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร (program) และระดับ
สถำบัน (institution)   

สมศ.  ได้ ลงนำมบันทึ กควำมเข้ ำ ใจเ พ่ือควำมร่ วมมื อด้ ำนกำรประ เมินคุณภำพกำรศึ กษำ 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ กับ TWAEA เมื่อวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๖ 

บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง สมศ. และ TWAEA มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์ในกำรประเมินคุณภำพด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร กำรร่วมมือในกำรจัดประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำกำรประเมินคุณภำพด้ำน
กำรอำชีวศึกษำ 
๒.๔) Akkreditierungsagentur für Studiengänge derIngenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik e.V. (ASIIN) 

ASIIN  เป็นหน่วยงำนของเยอรมนีที่ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกและให้กำรรับรองวิทยฐำนะ
สถำบันอุดมศึกษำเยอรมัน ที่จัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 
วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ คณิตศำสตร์ และรับรองคุณวุฒิอำจำรย์ที่ท ำหน้ำที่สอนในสำขำวิชำเหล่ำนี้  

สมศ.  ได้ ลงนำมในควำมตกลงควำมร่ วมมื อกับ  ASIIN เมื่ อ วั นที่  ๒๖  พฤษภำคม ๒๕๕๗  
ในควำมตกลงดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ รวมทั้งเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๔๒ 

 

ในกำรปรับเกณฑ์และมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงยุโรปและเอเชียให้อยู่ในระนำบเดียวกัน ตลอดจน
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ 
๒.๕) Joint Accreditation with Overseas Accrediting Agencies for International Schools in 
Thailand 

สมศ. ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกับองค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำต่ำงประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ 
มีนำคม ๒๕๕๕ โดยได้ร่วมรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำร่วมกันในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำหรับสถำนศึกษำที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ  ในบันทึกควำมเข้ำใจมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือ
ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ โรงเรียนนำนำชำติ พร้อมทั้งร่วม
พัฒนำผู้ประเมินภำยนอกของ สมศ. ด้วยกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโดยไม่แสวงหำผลก ำไร (Two not-for-Profit Parties) และไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
(No Additional Charge) ปัจจุบัน สมศ. มีองค์กรต่ำงประเทศที่ได้รับกำรพิจำรณำให้ร่วมรับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำ ของโรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทย จ ำนวน ๔ องค์กร ดังนี้ 

(๑) CfBT Education Trus (CfBT)  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำผลก ำไร  ได้รับกำรยอมรับจำก
รัฐบำลของประเทศสหรำชอำณำจักร (United Kingdom) และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เป็นองค์กรที่ท ำงำน
ร่วมกับหน่วยงำนกำรศึกษำทั้งในประเทศสหรำชอำณำจักรและทั่วโลก โดยด ำเนินกิจกรรมกำรรับรองมำตรฐำน
และบริกำรทำงศึกษำ อำทิ กำรจัดฝึกอบรมผู้สอนและบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ  ปัจจุบันมีองค์กรเครือข่ำยมำกกว่ำ 
๘๐ ประเทศทั่วโลก มีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำ ๓,๓๐๐ คน และ
นอกจำกกำรร่วมรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยแล้ว สมศ. ยังท ำบันทึกควำม
ร่วมมือกับ CfBT เมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๖ ส ำหรับด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร ๑ ช่วย ๙ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในประเทศไทย และด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตำม
ควำมสนใจร่วมกัน 

(๒) Council of International Schools (CIS) เป็นองค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำที่ไม่
แ ส ว ง ห ำ ผ ล ก ำ ไ ร ใ น ร ะ ดั บ ส ำ ก ล  ที่ มี เ ป้ ำ ห ม ำ ย เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ น ำ น ำ ช ำ ติ   
มีส ำนักงำนที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศสหรัฐอเมริกำ ด ำเนินกิจกรรมกำรศึกษำเกี่ยวกับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดฝึกอบรมผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปัจจุบันให้กำรรับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำและท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ๖๖๐ แห่ง ด้ำน
กำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน ๔๙๐ แห่ง และมหำวิทยำลัยทั่วโลก จ ำนวนกว่ำ ๑๐๔ แห่ง และในประเทศไทย CIS ได้
ร่ ว มรั บ รองมำตรฐ ำนกำรศึ กษำกั บ องค์ ก รกำรศึ กษำต่ ำ งป ระ เทศ อ่ืนๆ  อีกหลำยอ งค์ ก ร  อำทิ   
New England Association of Schools and Colleges (NEASC),Western Association of Schools and 
Colleges (WASC),International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นต้น 

(๓) New England Association of Schools and Colleges (NEASC) เป็นองค์กรรับรอง
มำตรฐำนกำรศึกษำเก่ำแก่ท่ีสุดของประเทศสหรัฐอเมริกำ มีที่ตั้งอยู่ที่มลรัฐแมสซำชูเสท (Massachusetts) ให้กำร
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รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำกับสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน กว่ำ ๒,๐๐๐ แห่ง  ทั้งในระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำใน ๖ มลรัฐ ได้แก่ Massachusetts, Connecticut, Maine, 
Rhode Island, New Hampshire และVermont ตลอดจนโรงเรียนระบบอเมริกันและโรงเรียนนำนำชำติทั่วโลก
มำกกว่ำ ๖๐ ประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และเป็นหนึ่งในหกขององค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่ส่งเสริมควำมร่วมมือเพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำกับภูมิภำคอ่ืนๆ และยังให้กำรรับรอง
มำตรฐำนกำรศึกษำร่วมกับองค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำต่ำงๆ อำทิ Council of International Schools 
(CIS), Western Association of Schools and Colleges (WASC), International Baccalaureate 
Organization (IBO) 

(๔) Western Association of Schools and Colleges (WASC) 
เป็นองค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ ที่ตั้งอยู่ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสำกลและเป็นหนึ่งในหกขององค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำในสหรัฐอเมริกำ ที่ได้รับกำรยอมรับและ
ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐภำยใต้ U.S. Department of Education ในกำรท ำหน้ำที่รับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน กว่ำ ๔,๕๐๐ แห่ง อำทิ ในมลรัฐ  California, Hawaii, Guam, 
the Commonwealth of the Northern Marianas, American Samoa, the Federated State of 
Micronesia, the Republic of Marshall Island ฟิจิ และประเทศในเอเชียตะวันออก (East Asia) ทั้งนี้ยังให้
กำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำร่วมกับองค์กรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำต่ำงๆ อีก ๑๖ แห่ง อำทิ Council of 
International Schools (CIS), Association of Christian Schools International (ACSI) และ East Asia 
Regional Council of Schools เป็นต้น  

 
๓) บทบำทผู้บริหำร   

National Testing Service - Pakistan (NTS)  
NTS ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. ๒๐๐๒ มีสถำนะเป็นองค์กำรมหำชน ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนมำตรฐำน

กำรศึกษำของประเทศปำกีสถำน โดยกำรจัดให้มีกำรทดสอบและกำรประเมินทำงกำรศึกษำตำมนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของรัฐบำล ซึ่งถือว่ำกำรทดสอบและกำรประเมินทำงกำรศึกษำเป็นเรื่องส ำคัญในกำรรับนักเรียนเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับวิทยำลัย มหำวิทยำลัย และสถำบันทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรเพ่ิมอัตรำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรแข่งขันของทรัพยำกรบุคคลในประเทศ โดย NTS ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กรต่ำงๆ ที่มีบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรประเมินคุณภำพ รวมทั้งกำรเป็นสมำชิกของ Asia-Pacific Quality Network: 
APQN เช่นเดียวกับ สมศ.  

ผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์  พรรุ่งโรจน์) ได้รับเกียรติจำกประเทศปำกีสถำน แต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริหำร (Governing Board) ของ NTS พร้อมกับ Mr. Marten Rorda, Chief Executive Officer, 
Cito International Netherlands ซึ่งเป็นกรรมกำรชำวต่ำงชำติเพียง ๒ คน ที่ได้รับเกียรติและได้รับกำรแต่งตั้ง
จำก NTS ให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญระดับสูง โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
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ภำคผนวกที ่๕ 
ประชำคมอำเซียนและกำรศึกษำ 

 
ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community- AC) จะเป็นกำรรวมของประเทศในภูมิภำคเอเซียน ๑๐ 

ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์  อินโดเนเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนำม ลำว พม่ำ และกัมพูชำ ซึ่งจะมี
ประชำกรรวมกันเกือบ ๖๐๐ ล้ำนคน ซึ่งประกอบด้วยเสำหลัก ๓ ด้ำน ทั้งนี้ กำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน
จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำซึ่งเป็นรำกฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อทุกๆ ด้ำน 

ประชำคมอำเซียนประกอบด้วยควำมร่วมมือ ๓ เสำหลักคือ ประชำคมกำรเมืองควำมมั่นคงอำเซียน 
(ASEAN Security Community – ASC) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community – 
AEC) และประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC) เสำหลักแต่
ละด้ำนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

- กำรเมืองและควำมม่ันคงอำเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะท ำให้ประเทศในภูมิภำคอยู่อย่ำงสันติสุขโดยกำร
แก้ไขปัญหำในภูมิภำคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักควำมมั่นคงรอบด้ำน ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่ นคง
อำเซียนจะ (๑) ใช้ข้อตกลงและกลไกของอำเซียนที่มีอยู่แล้วในกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำท
ภำยในภูมิภำค รวมทั้งกำรเผชิญหน้ำกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ เช่น กำรก่อกำรร้ำย  กำรลักลอบค้ำยำเสพติด 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมข้ำมชำติ อ่ืนๆ และกำรขจัดอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (๒) ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ใน
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและก ำหนดรูปแบบใหม่ส ำหรับควำมร่วมมือด้ำนนี้ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ป้องกันกำรเกิดข้อพิพำท กำรแก้ไขข้อพิพำท และกำรสร้ำงเสริมสันติภำพภำยหลังกำรยุติข้อพิพำท (๓) ส่งเสริม
ควำมร่วมมือทำงทะเล ทั้งนี้ ควำมร่วมมือข้ำงต้นจะไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของประเทศสมำชิกในกำรด ำเนิน
นโยบำยกำรต่ำงประเทศและควำมร่วมมือทำงทหำรกับประเทศนอกภูมิภำค และไม่น ำไปสู่กำรสร้ำงพันธมิตรทำง
กำรทหำร 

- ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีควำมมั่นคง มั่ง
คั่ง และสำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอ่ืนๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดกำรไหลเวียนอย่ำงเสรีของสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน 
เงินทุน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และกำรลดปัญหำควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมภำยในปี ๒๕๕๘ 
(๒) ท ำให้อำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไก
และมำตรกำรใหม่ๆ ในกำรปฏิบัติตำมข้อริเริ่มทำงเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศสมำชิก
ใหม่ของอำเซียนเพื่อลดช่องว่ำงกำรพัฒนำและช่วยให้ประเทศเหล่ำนี้เข้ำร่วมกระบวนกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของ
อำเซียน (๔) ส่งเสริมควำมร่วมมือในนโยบำยกำรเงินและเศรษฐกิจมหภำค ตลำดกำรเงินและตลำดทุน กำร
ประกันภัยและภำษีอำกร กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคม พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๔๕ 

 

กำรเกษตร พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรยกระดับกำรศึกษำและกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

- ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน มีจุดมุ่งหมำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน และเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของอำเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติกำรประชำสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนซึ่งครอบคลุมควำมร่วมมือในหลำยสำขำเช่น ควำมร่วมมือด้ำน
กำรปรำบปรำมยำเสพติด กำรพัฒนำชนบท กำรขจัดควำมยำกจน สิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ วัฒนธรรม สตรี 
สำธำรณสุข โรคเอดส์ และเยำวชนเป็นต้น เป็นกลไกส ำคัญเพ่ือกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยของประชำคมนี้ และรองรับ
กำรเป็นประชำคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) กำรสร้ำงประชำคมแห่งสังคมที่เอ้ืออำทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อ
สังคมอันเนื่องมำจำกกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ (๓) ส่งเสริมควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชนในระดับรำกหญ้ำ กำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งกำรรับรู้ข่ำวสำรซึ่งเป็นรำกฐำนที่จะน ำไปสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

บทบำทกำรศึกษำต่อเสำหลักด้ำนกำรเมืองและควำมม่ันคง 
๑. กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและตระหนักถึงคุณค่ำของกฎบัตรอำเซียน โดยให้บรรจุควำมรู้เรื่องอำเซียนใน

หลักสูตรโรงเรียน และให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องกฎบัตรอำเซียนด้วยกำรแปลเป็นภำษำประจ ำชำติของประเทศ
ต่ำงๆ ในอำเซียนด้วย 

๒. ให้ควำมส ำคัญต่อหลักกำรประชำธิปไตยและกำรเคำรพต่อหลักกำรสิทธิมนุษยชน และคุณค่ำของ
สันติภำพโดยให้บรรจุเนื้อหำดังกล่ำวไว้ในหลักสูตรโรงเรียน 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีควำมเข้ำใจอันดีและตระหนักถึงคุณค่ำของวัฒนธรรม และจำรีตประเพณีท่ีแตกต่ำง 
ตลอดจนควำมศรัทธำของศำสนำต่ำงๆ ในภูมิภำค ด้วยกำรจัดกำรฝึกอบรมและจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนครู รวมทั้ง
กำรจัดท ำฐำนข้อมูล online เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว 

๔. จัดกำรประชุมผู้น ำโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนประเด็นต่ำงๆ เกี่ยวกับ
อำเซียนในภูมิภำค ด้วยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้น ำโรงเรียนและจัดท ำเครือข่ำยระหว่ำงกัน 

๕. จัดงำนฉลองวันอำเซียน (วันที่ ๘ สิงหำคม) ในช่วงเดือนสิงหำคม ด้วยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำร
ร้องเพลงอำเซียน กำรจัดกำรแข่งขันตอบปัญหำเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมอำเซียน กำรแสดงตรำสัญลักษณ์
อำเซียน กำรจัดค่ำยเยำวชนอำเซียน กำรจัดเทศกำลอำเซียน และกำรจัดวันเด็กอำเซียน 

บทบำทกำรศึกษำในเสำหลักด้ำนเศรษฐกิจ 
๖. พัฒนำกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรเพ่ือจัดท ำกรอบกำรพัฒนำทักษะในอำเซียน ด้วยกำรจัดท ำ ASEAN 

Benchmarking และระบบกำรเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้ควำมส ำคัญกับสถำบันกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีวศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในภูมิภำค 

๗. ส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยโอนนักเรียนด้วยกำรจัดท ำระบบแสดงข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่ก ำลังเปิดสอนในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน 
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๘. สนับสนนุกำรถ่ำยโอนแรงงำนทมีควำมช ำนำญกำรในภูมิภำคอำเซียน ด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรร่วม
ปฏิบัติงำนหรือฝึกอบรมในภำคอุตสำหกรรมและหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมทั้งกำรจัดตั้งเครือข่ำยสำรสนเทศอำเซียน
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 

๙. พัฒนำมำตรฐำนอำชีพที่เน้นศักยภำพในอำเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทรัพยำกรมนุษย์ให้มี
ศักยภำพในระดับภูมิภำคและระดับโลก พร้อมทั้งสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

บทบำทกำรศึกษำในเสำหลักด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
๑๐. สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในชุมชนชนบท ด้วยกำรจัดโครงกำรชุมชนอำเซียนส ำหรับ

เยำวชนอำสำสมัครเพ่ือสนับสนุนศูนย์กำรเรียนรู้ในชนบทและชนพ้ืนเมืองในประเทศสมำชิก 
๑๑. สนับสนุนหลักสูตรระดับปริญญำตรีเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอำเซียนในมหำวิทยำลัย 
๑๒. สนับสนุนภำษำอำเซียนให้เป็นวิชำเลือกในกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศในโรงเรียน 
๑๓.ส่งเสริมโครงกำรระดับภูมิภำคโดยมุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับอำเซียนในหมู่เยำวชน

เช่น โครงกำร ASEAN Schools Tour โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมอำเซียน โครงกำรวัฒนธรรมส ำหรับ
เยำวชนอำเซียน โครงกำรประชุมสุดยอดผู้น ำเยำวชนอำเซียนโครงกำรกำรศึกษำเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน 
และกำรประกวดสุนทรพจน์อำเซียน 

๑๔. จัดกำรประชุมด้ำนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในอำเซียนด้วยกำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยร่วมกันและกำร
พัฒนำด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำในภูมิภำค เพื่อให้เป็นเวทีส ำหรับนักวิจัยในอำเซียนในกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ในภูมิภำค 

๑๕. ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี และกำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและประเด็น
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในอำเซียน ด้วยกำรบูรณำกำรควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน และให้มี
กำรมอบรำงวัลโครงกำรโรงเรียนสีเขียวในอำเซียน 

๑๖. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมำชิกอำเซียนเพื่อสนับสนุนโครงกำรกำรศึกษำเพ่ือปวงชน 
๑๗. จัดท ำเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียนร่วมกันส ำหรับใช้ในโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งอ้ำงอิงส ำหรับกำร

ฝึกอบรมและกำรสอนของครู ที่ประชุมยังได้เสนอแนะให้ประเทศสมำชิกร่วมแบ่งปันทรัพยำกรและจัดตั้งกองทุน
เพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำในภูมิภำคเพ่ือเป็นหลักประกันเกี่ยวกับงบประมำณด ำเนินกำรในกำรเริ่มต้นโครงกำร
ต่ำงๆ ข้ำงต้นด้วย 
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ภำคผนวกที ่๖ 
กรอบแนวคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ที่แสดงผลลัพธ์ของผู้เรียนหรือนักเรียนและปัจจัย

ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
แผนภำพที่ ๕  กรอบแนวคิดเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century Learning Framework) 
 

 
 ที่มำ: http://www.qlf.or.th 

 
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส ำหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เป็นที่ยอมรับในกำรสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ (Model of ๒๑st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้ำนควำมรู้สำระ
วิชำหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมควำมพร้อมในหลำกหลำยด้ำน 
รวมทั้งระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ ได้แก่มำตรฐำนและกำรประเมิน หลักสูตรและกำรเยนกำรสอน กำรพัฒนำครู 
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องก้ำวข้ำม “สำระวิชำ” ไปสู่กำรเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” (๒๑
st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบกำร
เรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) ในกำรเรียนรู้แบบ PBL 
(Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้คือ ชุมชนกำรเรียนรู้ครู



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๔๘ 

 

เพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจำกกำรรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 

ทั้งนี้ ครูผู้สอนนอกจำกเป็นผู้มอบควำมรู้ผ่ำนกำรสอนให้กับนักเรียนเพียงอย่ำงเดียว  แต่ครูยังต้องเป็น
ผู้ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ที่จะท ำให้นักเรียนเกิดทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง นอกจำกควำมรู้ในแต่
ละสำขำวิชำแล้ว นักเรียนยังต้องมีทักษะที่ส ำคัญ ๓ ด้ำน คือ  

๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ กำรคิดวิเครำะห์เป็น รู้จักกำรแก้ไขปัญหำ และมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์  
๒. ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเน้นกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบ มีทักษะทำง
สังคมและเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม  
๓. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี คือ ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในกำรค้นหำ

ข้อมูลรวมทั้งกำรผลิตสื่อ หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์  
ซึ่งทั้ง ๓ ทักษะนี้เรียกรวมกันเป็นทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งถือเป็นทักษะของก ำลังคนที่ประเทศท่ัว

โลกและประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน มีควำมต้องกำรและให้กำรยอมรับ  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century Skills) วิจำรณ์ พำนิช (๒๕๕๕: ๑๖-๒๑) ได้กล่ำวถึงทักษะ

เพ่ือกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ 
สำระวิชำหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภำษำแม่ และภำษำส ำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศำสตร์ 

กำรปกครองและหน้ำที่พลเมือง เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภูมิศำสตร์ และวิชำประวัติศำสตร์ 
โดยวิชำแกนหลักนี้จะน ำมำสู่กำรก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศำสตร์ส ำคัญต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน

เนื้อหำเชิงสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำวิชำแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เข้ำไปในทุกวิชำแกนหลัก ดังนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
 ควำมรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
 ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) 
 ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

 
ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก ำหนดควำมพร้อมของนักเรียนเข้ำสู่โลกกำรท ำงำนที่มี

ควำมซับซ้อนมำกข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ 
 ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
 กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ 



 

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)                            หน้ำ ๔๙ 

 

 กำรสื่อสำรและกำรร่วมมือ 
 

ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อ
และเทคโนโลยีมำกมำย ผู้เรียนจึงต้องมีควำมสำมำรถในกำรแสดงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและปฏิบัติงำน
ได้หลำกหลำย โดยอำศัยควำมรู้ในหลำยด้ำน ดังนี้ 

 ควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ 
 ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อ 
 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 

 
ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ ในกำรด ำรงชีวิตและท ำงำนในยุคปัจจุบันให้ประสบควำมส ำเร็จ นักเรียน

จะต้องพัฒนำทักษะชีวิตที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว 
 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข้ำมวัฒนธรรม 
 กำรเป็นผู้สร้ำงหรือผู้ผลิต (Productivity) และควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 

ภำวะผู้น ำและควำมรับผิดชอบ (Responsibility)  
 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ กำรเรียนรู้ ๓R x ๗C โดย ๓R คือ 
Reading (อ่ำนออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน ๗C ได้แก่  

 Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ) 

 Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 
 Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวน

ทัศน์) 
 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม 

และภำวะผู้น ำ) 
 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ 

และรู้เท่ำทันสื่อ) 
 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร) 
 Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้) 
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ทั้งนี้ จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป็นเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ดังแผนภำพที่ ๕ 
ภำพที่ ๖  เป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ: สมเกียรติ  ตั้งกิจวำนิชย์ และคณะ. ๒๕๕๖. กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เกิด

ควำมรับผิดชอบ.  
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