
  
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๔. การศึกษา
แ ล ะ เ รี ย น รู้ 
การทะนุ บ ารุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลผลิตท่ี ๑ การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
กิ จ ก ร ร ม ที่  ๑  ก า ร
เสริมสร้างให้สถานศึกษา
พร้อม รับการประ เมิน
คุณภาพภายนอก 
 

ไตรมาสที ่๑ = ๔,๓๕๙ แห่ง 
ไตรมาสที ่๒ = ๔,๓๕๙ แห่ง 

      ไตรมาสที ่๓ = ๐ แห่ง 
      ไตรมาสที ่๔ = ๐ แห่ง 

รวมทั้งสิ้น *๘,๗๑๘ แห่ง 
(*ปรับเป้าหมายแต่ละระดับ 
ตามแผนรอบ ๖ เดือนหลัง) 

๘,๙๘๕ แห่ง 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 

๑๐๓.๐๖) 

- ส านักงานไม่สามารถด าเนินการตาม 
พันธกิจหลักในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ตามพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เนื่องจาก 
    (๑) ตามมติที่ประชุมของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑  มี ม ติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบกรอบกา ร 
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ทั้งระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการอาชีวศึกษา  
และระดับอุดมศึกษา และแจ้งให้ สมศ. 
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงฉบับใหม่  โดยชะลอการ
ประเมินไปก่อน 
    (๒) กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 
ก า ร ศึ ก ษ า  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  เ มื่ อ วั น ที่  
๒๓ กุ มภาพัน ธ์  ๒๕๖๑ ก า หนด ให้ 
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่งให้สถานศึกษาก่อนส่งให้ สมศ.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    (๓) ตามหนังสือที่ นร ๐๔๐๓/(กร๒)/
๓๑๐๒ ลงวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
มีข้อสั่ งการแต่งตั้ งคณะกรรมการโดย 
ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
และมอบอ านาจให้ก ากับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
และก าหนดแนวทางประเมินเป็น ๓ ระยะ  
โดยระยะที่ ๑ เป็นการประเมินรูปแบบ
เฉพาะกิจ จะต้องมีการหารือแผน ๓ ระยะ

ผลผลิตท่ี ๒ จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒  
๒ . ๑ จั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายนอกสถาน 
ศึกษา 
(*ได้ รับอนุมั ติปรั บแผนการ
ปฏิบัติงานจากเดิม ๘,๗๑๘ แห่ง 
เป็ น  ๗๒๑ แห่ ง  จากคณะ 
กรรมการ สมศ .  เมื่ อวั นที่  
๒๗ ม.ีค.๖๑ ) 
(* * ได้ รั บอนุ มั ติ ปรั บแผนฯ  
จาก ๗๒๑ แห่งเป็น ๒๖๐ แห่ง 
จากคณะกรรมการ  สมศ .  
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๑) 

      ไตรมาสที่ ๑ = ๐ แห่ง 
ไตรมาสที่ ๒ = ๔,๓๕๙ แห่ง 
ไตรมาสที่ ๓ = ๔,๓๕๙ แห่ง 

      ไตรมาสที่ ๔ = ๐ แห่ง 
รวมทั้งสิ้น *๘,๗๑๘ แห่ง 

*๘,๗๑๘ แห่ง (ปรับแผนเป็น ๗๒๑ แหง่) 
**จาก ๗๒๑ แห่ง (ปรับแผนเป็น ๒๖๐ แห่ง) 
*หมายเหตุ ปรับเป้าหมายตามหนังสือที่ 
นร ๐๔๐๓/(กร๒)/๓๑๐๒ ลว ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ มีข้อสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
และมอบอ านาจให้ก ากับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
และก าหนดแนวทางประเมินเป็น ๓ ระยะ 
โดยระยะที่ ๑ เป็นการประเมินรูปแบบ
เฉพาะกิจ โดยจะเริ่มในเดือน พ.ค.๒๕๖๑ 
ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณน้ีจะด าเนินการ
ได้เพียงบางส่วน (๗๒๑ แห่ง)  

๒๒ แห่ง 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ ๘.๔๖) 

- 



๒ 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในคณะกรรมการก าหนดหลัก เกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการประเมิน  
๓ ระยะ ก่อนจะด าเนินการต่อไป 
    (๔) ส านักงานอยู่ระหว่างการเตรียม 
การน าร่องการประเมินสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา  

กิจกรรมที่  ๓ คัดเลือก 
พั ฒ น า  รั บ ร อ ง แ ล ะ 
ต่ออายุผู้ประเมิน 

ไตรมาสที ่๑ = ๑,๑๐๐ คน 
ไตรมาสที ่๒ =   ๔๕๐  คน 
ไตรมาสที ่๓ =   ๒๗๐  คน 
ไตรมาสที ่๔ =   ๒๐๐  คน 
รวมท้ังสิ้น *๒,๐๒๐ คน 

(*ปรับแผนรอบ ๖ เดือนหลัง 
เป็น ๑,๙๖๐ คน) 

๒,๑๗๑ คน 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ 

๑๑๐.๗๗) 
 
 

  

- สรุปผลการอบรมคัด เลือก 
เป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่
การศึ กษาปฐมวัย  ครั้ งที่  ๓ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .
๒๕๖๑ และเสนอรายช่ือต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) 
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อให้ 
การรับรองรายช่ือผู้ประเมิน
ภายนอกรอบสี่การศึกษาปฐมวัย
ต่อไป 

- 

กิจกรรมที่  ๔  ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบั ติ 
งานของผู้ประเมิน 
   

     ไตรมาสที ่๑ = ๐ แห่ง 
     ไตรมาสที ่๒ = ๐ แห่ง 

ไตรมาสที ่๓ = ๔,๓๕๙ แห่ง 
ไตรมาสที ่๔ = ๔,๓๕๙ แห่ง 

รวมทั้งสิ้น *๘,๗๑๘ แห่ง 
(ปรับเป้าหมายจากจ านวน ๘,๗๑๘ แห่ง 
เป็นจ านวน ๑ โครงการ) 
 
 

๑ โครงการ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- 
 
 
 
 

 

- 



๓ 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

กิ จ ก ร ร ม ที่  ๕  ส ร้ า ง
เค รื อข่ ายแลก เปลี่ ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายนอกและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ไตรมาสที่ ๑ =  ๒  เครือข่าย 
ไตรมาสที ่ ๒ =  ๒  เครือข่าย 
ไตรมาสที่ ๓ =  ๒  เครือข่าย 
ไตรมาสที ่๔ =  ๑  เครือข่าย 

รวมทั้งสิ้น *๗ เครือข่าย 
(ปรับเป้าหมายจากจ านวน  
เป็นจ านวน ๑ โครงการ) 

๑ โครงการ 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- - 

กิ จ ก ร ร ม ที่  ๖  ก า ร
สั ง เคราะห์  วิ จั ย  และ
พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ 
กลยุทธ์ทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า นก า ร ศึ ก ษ า 
ของชาติ 

 ๖ โครงการ 
 

- 
(คณะอนุกรรมการ

พิจารณา
ทุนอุดหนุน 

การวิจัยฯ ให ้
ปรับแผนเป็น 

การให้ทุนอุดหนุน 
การวิจัยทั้งหมด  

เมื่อวันท่ี  
๑๖ ก.ค.๖๑) 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

- 
 
 
 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการ จึงไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้ งที่  ๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบให้ปรับแผนการวิจัยในส่วนของ
การจัดจ้างท าวิจัย เป็นการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีแผนงานวิจัยเป็นการ 
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 

กิจกรรมที่  ๗ พิจารณา
และรับรองรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
 

      ไตรมาสที ่๑ =  ๐  แห่ง 
      ไตรมาสที ่๒ =  ๐  แห่ง 
      ไตรมาสที ่๓ =  ๐  แห่ง 

 ไตรมาสที่ ๔ =  ๘,๗๑๘ แห่ง 
รวมทั้งสิ้น *๘,๗๑๘ แห่ง 

*(ปรับแผนเป็น ๗๒๑ แห่ง และจาก  
๗๒๑ แห่ง ปรับแผนเป็น ๒๖๐ แห่ง) 

(ปรับเป้าหมายเป็น จ านวน ๒๖๐ แห่ง
เนื่องจากการพิจารณารายงานการ
ประเมินจะด าเนินการภายหลังจากที่ได้
มีการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา) 
 
 

*๒๑ แห่ง 
*(๓ แห่ง ของ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

- การตรวจอ่านรายงานจะด าเนินการภายหลัง
จากที่ได้มีการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา 



๔ 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ ๘ โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สมศ. 
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
  - AQA ระยะที่ ๑ ๑ ระบบ ๑ ระบบ 

(๙๕.๐๐) 
(ส่งมอบงาน 

การพัฒนาระบบ 
แอปพลิเคชัน 

AQA ระยะที่ ๑  
เสร็จสิ้น) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ในการด าเนินงาน AQA ระยะที่ ๑ เนื่องจาก 
อยู่ระหว่างการพัฒนาเกณฑ์/วิธีการการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จึงส่งผลให้
กระบวนงานบางอย่างของระบบ AQA  
มี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม /ป รั บ เ ปลี่ ย น / แ ก้ ไ ข 
อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน 
ที่มีอยู่เดิมได้ 

  - AQA ระยะที่ ๒   ๑ ระบบ ๑ ระบบ 
(๙๐.๐๐) 

(ส่งมอบงาน 

งวดที่ ๑-๔ และ
จัดท าหน้าจอ

ต้นแบบเสร็จสิ้น) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ในการด าเนินงาน AQA ระยะที่ ๒ ระยะ 
เวลาในการปรับปรุงห้องระบบเครือข่าย
ของ สกอ. ล่าช้าออกไปจากเดิมที่ เคย
ประสานงานกันไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เป็นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
ท าให้ต้องปรับแผนด าเนินงานโครงการฯ  
และกระทรวง ศึกษาธิการประกาศใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ท าให้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามี การ เปลี่ ยนแปลง  
ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ของ สมศ. 

๒ .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 
ระบบส านั กงานอิ เ ล็ ก  
ทรอนิกส์ (e-Office) 
 
 
 

๔ ระบบ  
 

๔ ระบบ เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 
 
 
 
 

ตรวจรับงานในงวดที่ ๔ 
 

- 



๕ 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมที่ ๙ นวัตกรรมองค์กร 
๑. น าระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
มาประยุกต์ใช้ 

๑ โครงการ ๑ โครงการ เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

น า โ ค ร ง ร่ า ง อ ง ค์ ก ร 
(Organizational Profile: OP) 
ที่ ไ ด้ จั ด ท า ม า เ ป็ น ข้ อมู ล ใ น 
การพัฒนาการบริหารจัดการ 
ภ า ค รั ฐ ร า ย ห ม ว ด ใ น ปี ง บ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

- 

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบบริ หา รคุ ณภาพ 
มาตรฐานสากล (ISO 9001: 
2015) 

๑ โครงการ ๑ โครงการ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เ ริ่ ม ใ ช้ ร ะบบบริ หารคุณภาพ 
มาตรฐานสากล (ISO 9001: 2015)
เมื่ อวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  
โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จะท าการตรวจประเมินภายใน 
(Internal Audit) หลังจาก 
ที่ได้จัดท าและปรับปรุงเอกสาร 
ใ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ 
ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน  
ISO 9001:2015  

- 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของ สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) 

************************* 
 
ผลผลิตที่ ๑ การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
        วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมจ านวน ๒๐ แห่ง ดังนี้   
          - เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จ านวน ๒ แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 
(สกอ.) วิทยากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. 
          - เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ 
เคไอเอส โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี (หทัยราษฎร์)  โรงเรียนนานาชาติเกรซ  และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 
         - เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จ านวน ๑๔ แห่ง  

            การศึกษาปฐมวัย จัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ : ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน ๕ ครั้ง และด าเนินการจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก 
ที่ไม่เข้าร่วม รวมจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กทั้งสิ้น ๘,๔๒๖ แห่ง ดังนี้  
           - ครั้งที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  
กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และโรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี มีศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน ๑,๑๙๑ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑,๙๑๖ คน 
           - ครั้งที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  มีศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน ๕๖๓ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๙๓๖ คน 
           - ครั้งที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมโฆษะ 
จ.ขอนแก่น และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังหอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
มีศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน ๑,๑๖๖ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑,๘๗๕ คน 
           - ครั้งที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคใต้) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจบีหรรษา จ.สงขลา  
และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังหอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช   
มีศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน ๘๑๕ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑,๔๒๗ คน 
           - ครั้งที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่  และ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย มีศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 
๑,๒๒๐ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑,๘๔๕ คน 
           - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กที่ไม่เข้าร่วม จ านวน ๓,๔๗๑ แห่ง 
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      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจ านวน ๗๑๘ คน จากสถานศึกษา 
๓๔๗ แห่ง และผู้แทนจากส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ คน ทั้งนี้ ส านักงานได้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ให้กับสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมจ านวน ๙๑ แห่ง เรียบร้อย 
ครบถ้วนทั้งสิ้น ๔๓๘ แห่งแล้ว 

      ระดับอุดมศึกษา มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมและจัดส่งเอกสารให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง โดยไดด้ าเนินการดังนี้ 

      จัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้ างความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑:ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๔๙ คน จากสถาบันอุดมศึกษา  
๘๑ แห่ง และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมฯ ให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่เข้าร่วม จ านวน ๒๐ แห่ง  

      ส าหรับสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จะเข้ารับการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน  
๓๐ แห่ง หลังจากกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ.   
โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้จัดประชุมหารือระหว่าง สมศ. กับ สอศ. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ในเรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประชุม สอศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ผลผลิตที่ ๒ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานไม่สามารถด าเนินการตามพันธกิจหลักในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เนื่องจากตามมติที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติไม่เห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ทั้งระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ สมศ. ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานต้นสังกัดทั้ง ๓ ระดับ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิงประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดก่อนส่งให้ สมศ. ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จะด าเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ส านักงานได้ด าเนินการประเมินสถานศึกษาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

     - การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ได้ด าเนินการดังนี้ 
        ด าเนินการประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษา  
ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่ประสงค์
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๕๕๓ แห่ง พร้อมรายงาน 
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การประเมินตนเอง (SAR) ทั้งนี้ ส านักงานได้คัดรายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินตามแผน จ านวน ๑๒๐ แห่ง  
เสนอในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

     - การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนนานาชาติที่ประเมินร่วมกับองค์การต่างประเทศ  
(Joint Accreditation)     
         คณะผู้ประเมินภายนอกได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ จ านวน ๑๙ แห่ง  
ครบตามแผนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
          - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ แห่ง คือ  ๑) โรงเรียนนานาชาติเปรม  
ติณสูลานนท์  ๒) โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียส์ และ ๓) โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียส์  
          - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๖ แห่ง ดังนี้ 
             - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๒ แห่ง คือ ๑) โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒) โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต  
              - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๔ แห่ง คือ ๑) โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ๒) โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 
๓) โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี (หทัยราษฎร์) และ ๔) โรงเรียนนานาชาติเกรซ  
             - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ แห่ง คือ ๑) โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน ดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์  
๒) โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา ๓) โรงเรียนนานาชาติสมุย ๔) โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน ดรูว์ส ดุสิต   
๕) โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด์ ดรูวส์ กรุงเทพฯ  ๖) โรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์  ๗) โรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์ส สามัคคี  ๘) โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์  ๙) โรงเรียนนานาชาติหัวหิน และ ๑๐) โรงเรียน
นานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา 
     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการประสานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ระยะที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมวันที่ ๒๐-๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และโรงเรียนพุทธิโศภณ ก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ทั้งนี้ ต้นสังกัด (สพฐ.) แจ้งให้ชะลอการลงพ้ืนที่ประเมินสถานศึกษาจ านวน ๒ แห่ง เพ่ือรอกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ 
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยให้ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการร่วมกันในการก าหนด
กรอบมาตรฐานการประเมินฯ และแนวทางการประเมิน  
     - ด้านการอาชีวศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ระยะที่ 1 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษารอบสี่ ระยะที่ ๑ โดยมีจ านวน
สถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมิน จ านวน 6 แห่ง ซึ่งสามารถด าเนินการประเมินและรับรองผลการประเมินเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้วจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ส่วนอีก 5 แห่ง ได้รับความเห็นชอบรูปแบบ 
การลงพ้ืนที่จากคณะกรรมการ กพศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากทางหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการประสานว่าควรรอความชัดเจนจาก 
กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพฉบับใหม่ก่อนจึงค่อยด าเนินการได้ และคณะกรรมการ สมศ.  
ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษาแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดในการพิจารณารายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
เรียบร้อยแล้ว        
        ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ระหว่างพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จึงยังไม่สามารถลงพื้นที่ประเมินได้  
     - ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ระยะที่ ๑ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะผู้ประเมินภายนอกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแล้ว จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 
           - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
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           - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ และวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 นอกจากนี้ ส านักงานได้มีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประเมิน ซ่ึงได้ด าเนินการจ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
         ๑) การศึกษาปฐมวัย ได้ด าเนินการจัดสัมมนาผู้แทนสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย  
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สมศ. ทั้งนี้ ได้เสนอสรุปผลการสัมมนาต่อคณะกรรมการ กพพ.  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
         ๒) ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เมื่อวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนสถานศึกษา 
และคณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกับคณะ กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(กพอ.) ทั้งนี้ ได้น าเสนอผลให้คณะกรรมการ กพอ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
         ๓) วัตถุประสงค์พิเศษ ได้ด าเนินการจัดสัมมนาสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติ  
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สมศ. ทั้งนี้ ได้เสนอสรุปผลการสัมมนาต่อคณะกรรมการ กพพ.  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑       
         ๔) ด้านการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ประเมินที่ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น) และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ทั้งนี้ ได้น าเสนอให้คณะกรรมการ กพศ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการประเมิน ในชื่อโครงการ “การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับ 
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”สรุปผล 
การด าเนินงานดังนี้ 
    - ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางกรอบแนวทางในการด าเนินงาน โดยได้มีการประชุมร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สพฐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 
สวชช. (๓) ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการ
พัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
    - ด าเนินการเพื่อพัฒนา (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เพ่ือศึกษา
บริบทสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ ๑ จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 
        ๑. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัดสมุทรสาคร  
        ๒. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา จังหวัดปทุมธานี  
    - เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะท างานฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 
และประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม สมศ. 
    - สร้างความร่วมมือการด าเนินงานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมศ. และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีค าสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ส าหรับโรงเรียนเป้าหมาย ประจ าปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๕ 
 

    - เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะท างานฯ ได้เข้าพบพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ และเสนอกรอบแนวทางการประเมินและเกณฑ์การประเมินฯ  

- เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมส าหรับประเมินโรงเรียนเป้าหมาย ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการพัฒนา (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

- เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและทดลองใช้ (ร่าง)  
กรอบแนวทางการประเมินฯ กับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยความร่วมมือระหว่าง สมศ. ผู้แทน สพฐ. และผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบทสถานศึกษา และทดลองใช้ (ร่าง) กรอบแนวทาง 

การประเมินฯ ณ สถานศึกษาขนาดเล็ก รวมจ านวนทั้งหมด ๓ แห่ง ได้แก่  
๑) สังกัด สพฐ. จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวัดท่าวังหิน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   
๒) สังกัด อปท. จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนบ้านก้านเหลือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
๓)  สังกัด ตชด. จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 

- เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมเทคนิคพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทาง 
การประเมินฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมศ. (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของ สปร.) ผู้แทน สพฐ. ผู้แทน
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. 

- ทดลองใช้ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินฯ โดยใช้แบบถามความคิดเห็น ซึ่งได้ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย  
ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๑๗ แห่ง จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามดังกล่าวในประเด็นความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการประชุม และประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนา พร้อมกับจัดท าสรุปรายงานผลการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินฯ จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็น   

- ปรับปรุง (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบแนวทางการ 
ประเมินฯ ณ สถานศึกษา จากการจัดประชุมเทคนิคพิจารณ์ และจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
    - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการและเสนอผู้อ านวยการ สมศ. เพ่ือรับทราบการด าเนินงานของ
โครงการเรียบร้อยแล้ว   

    (ร่าง) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011 
      - ด าเนินการจัดประชุมศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ISO 19011 : 2011 เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทุกวันพุธและศุกร์ และจัดท ารายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการ
พิจารณา 
      - เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ สมศ.  
      - เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO (ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม) จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ มาให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงการฯ 

     ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสนอรายละเอียดและขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดหาผู้เชี่ยวชาญท าการ
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาในการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานฯ 
       - เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ท าสัญญาจัดจ้างบริษัท บิสแมน อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือจัดฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาในการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานฯ 
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       - เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จัดอบรม  ISO 19011 : 2011 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยวิทยากร
จากบริษัท บิสแมน อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด คือ คุณชานินทร์ จันทร์พัฒนะ และผู้ช่วยวิทยากร คุณเบญญาพร 
เรณูสวัสดิ์ มีผู้เข้าอบรมรวม ๒๕ คน 
      - ประชุมคณะท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO (คุณเบญญาพร เรณูสวัสดิ์) จ านวน ๕ ครั้ง  
       - เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011 ณ ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีเข้า
ร่วมประชุมจ านวน ๔๗ คน จากสถานศึกษา ต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO และเจ้าหน้าที่ สมศ. 
ที่เก่ียวข้อง 
       - เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จัดส่งสรุปรายงานการจัดท า (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011 ให้กับผู้อ านวยการ    

    (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011 
    - จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะของผู้ประเมินมืออาชีพ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการจัดท ากรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011 โดยได้มี
การวางหลักสูตรการอบรมผู้ประเมินในรูปแบบ Face to face และ Online และน าเสนอต่อผู้อ านวยการ 
    - จัดประชุมน าเสนอกรอบสมรรถนะผู้ประเมิน เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรม  
ผู้ประเมินภายนอกอาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 : 2011    
    - จัดประชุมเพ่ือจัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 
19011: 2011 พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการสรรหาผู้ประเมินมืออาชีพส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก     

- เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมน าเสนอ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ 
อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011: 2011 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการ (ดร.วรวิชช  
ภาสาวสุวัศ)  หัวหน้าส านัก สปร. หัวหน้าภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

- เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกมืออาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011: 2011 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย  รศ.ดร.ศิริเดช  
สุขชีวะ รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก และ ผศ.ดร.อิทธิพัฒธ์ สุวทันพรกูล  

 - น าเสนอ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกมืออาชีพ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011: 2011 
ให้ผู้อ านวยการ สมศ. พิจารณา โดยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  

    โครงการต้นแบบ สมศ. อัจฉริยะ  ได้ด าเนินการดังนี้  
    - การวางแผนและเสนอโครงการ (ระยะเวลาเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๑) 
    ๑. จัดท า Log Frame โครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ 
    ๒. จัดท าโครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ และประชุมคณะท างานฯ ดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สมศ.  
        - เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมกลุ่มย่อยและปรับแก้ไขโครงการฯ  
        - เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมการน าเสนอโครงการฯ กับผู้อ านวยการ สมศ.  
        - เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการ สมศ. เพ่ือพิจารณาปรับแก้รายละเอียด
โครงการฯ  
          ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
- การพัฒนาโมเดล สมศ. อัจฉริยะ (ระยะเวลาเดือนเมษายน -ธันวาคม ๒๕๖๑) ด าเนินการพัฒนาโมเดล 
ในเบื้องต้นแล้ว 
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    - การพัฒนาเจ้าหน้าที่ สมศ. (ระยะเวลาเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๑) 
    ๑. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปศึกษาดูงานบทเรียนออนไลน์ MOOC และพบผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเพ่ิม 
ทางการศึกษาจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    ๒. เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมการใช้โปรแกรม Tableau จัดโดย บริษัท Stelligence 
    ๓.เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน E-Learning ครั้งที่ ๙ 
(IEC2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber 
University)      
    ๔. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research 
Expo 2018) ในหัวข้อ Academic innovation : Challenges จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
    ๕.เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Future Enterprise–Innovation for  
a Brighter Tomorrow” นวัตกรรมกับการสร้างองค์กรแห่งอนาคต ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ จัดโดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
     ๖. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุม Tableau Experience Thailand  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ 
    - ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา Dashboard ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ ได้แก่   
ภาคกลาง , ภาคใต้ และภาคเหนือ (ระยะเวลาเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
สถานศึกษาภาคกลาง เพ่ือการพัฒนา Dashboard สถานศึกษา จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว  
(ประชานุเคราะห์) จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา จ.ปทุมธานี  
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส าหรับภาคใต้และภาคเหนือ ยังไม่ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ โดยมีก าหนดการในช่วง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ๑. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  
โดยพบผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสถิติขั้นสูง จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเพ่ิมทางการศึกษาจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
    ๒. ยกร่าง Dashboard ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพิจารณาโปรแกรมที่น ามาพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีประชุมพิจารณาการน าเสนอโปรแกรม Tableau เมื่อวันที่  
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  และโปรแกรม Alteryx เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
    ๓. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขต
งาน (Term of Reference : TOR) เพ่ือด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างผลิตโปรแกรม  
    ๔. เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดข้อก าหนดโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและ
โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization โดยมีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมรับฟัง  
    ๕. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมบูรณาการข้อมูล
และโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization ผลจากการประชุมโดยมีมติท่ีประชุมดังนี้  
        จากกรณีที่มีเพียง ๑ บริษัท ที่ยื่นซองเสนอราคาถือว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถด าเนินการได้ โดยใช้การพิจารณาเกณฑ์ด้านราคา และเกณฑ์ด้าน
คุณภาพ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ส านักงานจะได้รับจากข้อเสนอของบริษัทดังกล่าว  
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่บริษัทยื่นเสนอมา ซึ่งงบประมาณสูง แต่มีความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ส านักงานได้รับ
ค่อนข้างน้อย ที่ประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง จึงมีมติไม่เห็นชอบบริษัทที่ยื่นเสนอซองโปรแกรมบูรณาการข้อมูล
และโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายละเอียดข้อก าหนดโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมแสดงผล
ในรูปแบบ Visualization และวงเงินงบประมาณอีกครั้ง เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้ส านักงาน
จัดท าประกาศเสนอราคาใหม่ต่อไป  

- เสนอผู้อ านวยการขออนุมัติปิดโครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ส านักงานก าหนดไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องปิดโครงการ
ต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ  
 
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมิน  
       ส านักงานได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จ านวน ๓ รุ่น ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๑ รุ่น การศึกษาปฐมวัย จ านวน ๖ รุ่น และระดับอุดมศึกษา จ านวน ๓ รุ่น โดยมี 
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๒,๑๗๑ คน ดังนี้ 
       ด้านการอาชีวศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกทั้งหมด จ านวน ๑๙๐ คน ดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๔๑ คน จาก
เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม จ านวน ๔๒ คน โดยมีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๔๐ คน และคณะกรรมการ สมศ. ได้ให้ 
การรับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
       - เมื่อวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่  
๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๘๗ คน จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม จ านวน  
๙๐ คน โดยมีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๘๑ คน และคณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ด้านการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
       - เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา  
รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๖๒ คน จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
จ านวน ๖๔ คน โดยมีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๖๐ คน และคณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
รอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

      การศึกษาปฐมวัย มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกทั้งหมด จ านวน ๕๐๕ คน ดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่  
๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๗๙ คน จากเป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม จ านวน ๘๑ คน 
       - เมื่อวันที่  ๕-๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่  
๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก ๘๐ คน  จากเป้าหมายผู้เข้า
อบรม  ๘๑ คน  
       - เมื่อวันที่   ๘-๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย  
รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก ๗๗ คน จากเป้าหมายผู้เข้า
อบรม ๘๑ คน  
       - เมื่อวันที่  ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่  
๔/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก ๗๖ คน จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
๘๑ คน         
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       - เมื่อวันที่  ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย  
รุ่นที่  ๕/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม ๘๕ คน จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม  
๘๑ คน   
       - เมื่อวันที่   ๑๔-๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย  
รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก ๑๐๘ คน จากเป้าหมาย 
ผู้เข้าอบรม ๑๐๙ คน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑-๔ จ านวน ๑๘๗ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และรุ่นที่ ๖/๒๕๖๑ จ านวน ๘๒ คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  

      ระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกทั้งหมด จ านวน ๓๕๑ คน ดังนี้ 
       - เมื่อวันที่  ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ 
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐๔ คน จากเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา 
๑๐๐ คน  
       - เมื่อวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๑๐ คน จากเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา ๑๑๖ คน  
       - เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาแนวใหม่  
รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๓๗ คน จากเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา 
๑๓๘ คน  
       ทั้งนี้ คณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (รุ่นที่ ๑-๓) รวมจ านวน ๓๔๐ คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกทั้งหมด จ านวน ๑,๑๒๕ คน ดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่  ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๘๐ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม จ านวน ๘๑ คน        
       - เมื่อวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านว น ๘๘ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๘๑ คน  
       - เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๑๗ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม  ๑๒๑ คน 
       - เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๔/๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๒๙ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๓๑ คน 
       - เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๕/๒๕๖๑  ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๑๕ คน จากเป้าหมายผู้เข้า
อบรม ๑๒๒ คน 
       - เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑  ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๒๔ คน จากเป้าหมายผู้เข้า
อบรม ๑๒๗ คน 



๑๐ 
 

       - เมื่อวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๗/๒๕๖๑  ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่  ฮิลล์ จ.นครสวรรค์ มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๑๖ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๒๖ คน 
       - เมื่อวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๘/๒๕๖๑  ณ โรงแรมเดอะเกรซ จ.สมุทรสงคราม มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๑๗ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๒๒ คน 
       - เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๙/๒๕๖๑  ณ โรงแรมเดอะเกรซ จ.สมุทรสงคราม มีผู้ เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๑๐๒ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๐๗ คน 
       - เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๗๒ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๗๙ คน 
       - เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือก จ านวน ๖๔ คน  
จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๗๒ คน 
       ทั้งนี้  คณะกรรมการ สมศ. ได้ให้การรับรองรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑-๒ จ านวน ๘๒ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๓-๑๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๔๕๙ คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๑ 
       นอกจากนี้ ส านักงานได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก สมศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกระดับ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมีผู้เข้าสัมมนาจ านวน ๑๒ คน  
         - เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร 
สมศ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๐ คน 

- จัดท ากรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ๕ ขั้นตอน และประสาน 
ต้นสังกดัเพ่ือขอรายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา 

- เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุมวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

-เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  
ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

-เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก การสรรหา และการพัฒนาผู้ประเมิน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

- เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมวิทยากรเพ่ือเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก 
รอบสี่ ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ ๑-๓ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

- เสนอสรุปผลการติดตามจากแบบสอบถามการอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย  
รุ่นที่ ๑-๕ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๑-๓ ด้านการอาชีวศึกษา รุ่นที่ ๑-๓ และระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๑-๓  
ต่อคณะกรรมการ กพพ. กพศ. และ กพอ. ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการอบรม
คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกในครั้งต่อไป  



๑๑ 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑ และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๓/๒๕๖๑-๑๑/๒๕๖๑ จากข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา โดยจัดให้มีการลงพ้ืนที่
ในสถานศึกษา เพ่ือฝึกปฏิบัติการประเมินเสมือนจริงในวันที่สองของการอบรม  
 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 

การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินจะด าเนินการภายหลังจากท่ีได้มีการลงพ้ืนที่ประเมินสถานศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ส านักงานได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระบบประเมินผู้ประเมิน QC100 เรียบร้อยแล้ว และ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการระบบ QC100 เพ่ือพิจารณาโครงการระบบ QC100 ดังนี้ 
        - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
        - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
        - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
        - ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

       - ด าเนินการปรับแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
โครงการระบบ QC100 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมในการติดตามผล 
การปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพและจรรยาบรรณ กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษา ๘ แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษา ๑ แห่ง อาชีวศึกษา ๑ แห่ง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์
พิเศษ โรงเรียนนานาชาติ ๑ แห่ง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ แห่ง และการศึกษาปฐมวัย ๒ แห่ง โดยมีกิจกรรม ๒ 
กิจกรรมคือ ๑) สถานศึกษาตอบแบบประเมินผู้ประเมินที่เข้าประเมิน และผู้ประเมินประเมินผู้ประเมินที่เข้าประเมิน
สถานศึกษาเดียวกัน ๒) การเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั้ง ๘ แห่ง เพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและ 
การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก โดยคณะอนุกรรมการโครงการระบบ QC100 ดังนี้ 
         - เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
         - เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบูรณะศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
โรงเรียนนานาชาติเกวลี และโรงเรียนวัดหลักสี่ 
         - เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 
         - เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร นครปฐม  
       ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖๑ จะรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานผู้ประเมินภายนอกต่อผู้อ านวยการและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่เก่ียวข้อง 
 
กิจกรรมที่ ๕ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
         - เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานได้ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ๗ เครือข่าย  
ประกอบด้วย  ๑. เครือข่ายสื่อมวลชน  ๒. เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ๓. เครือข่ายนิสิตนักศึกษา  
๔. เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา ๕. เครือข่ายนักคิด ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ๖. เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา   
๗. เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินงานโครงการเครือข่ายการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ๗ เครือข่าย โดยในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ๗ เครือข่าย โดยจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ โดยส่งหนังสือไปยัง
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค สมศ.  โดยขณะนี้ 
มีสมาชิกเครือข่ายแล้วจ านวน ๑๗๗ คน 



๑๒ 
 

         - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จัดสัมมนาเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงแรมวีโฮเทล กรุงเทพฯ 
เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และเพ่ือให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (ตามบันทึกที่ ภสส. ๑๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑) โดยเครือข่ายได้ส่งโครงการมาให้ สมศ. พิจารณา จ านวน ๑๕ โครงการ จาก ๖ เครือข่าย และได้รับการ
คัดเลือกจ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้แก่  
            ๑) เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา  
            ๒) เครือข่ายนักคิดผู้น าชุมชนผู้น าท้องถิ่น  
            ๓) เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            ๔) เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ และ  
            ๕) เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา 

      - เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ลงนามบันทึกข้อตกลง จ านวน ๔ เครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายพ่อแม่
ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ๒) เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓) เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
และ ๔) เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา 
      - เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยมีการจัดประชุม จ านวน ๒ ครั้งแล้ว ดังนี้ 
             ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ  
             ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

      - เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน 
“โครงการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก” ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ ์ชั้น ๒ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ  
      - เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานเครือข่ายฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนงานประเมินคุณภาพ
ภายนอก ณ ห้องประชุมปริ้นเซส ๒ โรงแรมเดอะสิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์  
      - เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน
เครือข่ายฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา 
      - เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจาก
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษามีวัตถุประสงค์  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
ด าเนินงานและการขับเคลื่อนเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้ง ๗ เครือข่ายอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การน าสู่การปฏิบัติของเครือข่ายอ่ืน ๆ ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้แทนจากเครือข่ายทั้ง ๗ เครือข่าย 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. 
 
กิจกรรมที่ ๖ การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ส านักงานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยจัดท า
ประเด็นวิจัย ขอบเขต และหัวข้อวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  



๑๓ 
 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส านักงานได้มีการปรับแผนการจัดท า
โครงการวิจัยจาก ๕ โครงการเป็น ๖ โครงการ ได้แก่     
          ๑. การพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
   ๒. การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐานในการตัดสินผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
Expert Judgment : การศึกษาปฐมวัย 
   ๓. การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐานในการตัดสินผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
Expert Judgment : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๔. การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐานในการตัดสินผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
Expert Judgment : การอาชีวศึกษา 
          ๕. การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือที่มีความเป็นมาตรฐานในการตัดสินผลการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ  
Expert Judgment : ระดับอุดมศึกษา 
    ๖.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีแบบ Adaptive ที่ใช้ในการอบรมผู้ประเมินภายนอก Expert Judgment 

       - จัดท าข้อก าหนดการจัดการจัดจ้าง (TOR) และเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา และได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการวิจัยจากผู้อ านวยการ จ านวน  
๖ โครงการ เรียบร้อยแล้ว   
       ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จึงไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการวิจัยในส่วนของการจัดจ้างท าวิจัย เป็นการให้ทุนอุดหนุน  
การวิจัยทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีแผนงานวิจัยเป็นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
 
กิจกรรมที่ ๗ พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ส านักงานได้ด าเนินการตรวจอ่านรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้  
  - การศึกษาปฐมวัย จ านวน ๑ แห่ง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กบูรณะศึกษา           
   - วัตถุประสงค์พิเศษ จ านวน ๑๙ แห่ง คือ  
               - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติ ท็อฟซี่ เทอร์วี่ (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
               - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต  
                 -  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียส์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
               - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๖ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ,โรงเรียนนานาชาติเกรซ, 
โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส, โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี (หทัยราษฎร์), โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส  
กรีนวัลเล่ย์, และโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส สามัคคี   
               - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๙ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐), โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด์ ดรูวส์ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติ
เซนต์แอน ดรูว์ส ดุสิต, โรงเรียนนานาชาติสมุย, โรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์, โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์, 
โรงเรียนนานาชาติหัวหิน และโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา 



๑๔ 
 

            - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้นสังกัดแจ้งให้ชะลอการลงพ้ืนที่ประเมินสถานศึกษา จ านวน ๒ แห่ง 
เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และระบบ 
AQA ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยผู้พัฒนาระบบ AQA ขอขยายเวลาจัดท าระบบจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
จึงยังไม่มีการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาผ่านระบบ AQA โดยมีแผนการด าเนินงาน
ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ 
          - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพรายงานแนวใหม่  
          - ระดับอุดมศึกษา อยู่ในขั้นตอนการจัดท ารายงานของคณะผู้ประเมินพร้อมตรวจอ่านรายงาน จ านวน  
๒ แห่ง ที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

          ส าหรับการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ มีจ านวน ๒๑ แห่ง ดังนี้ 
          - การศึกษาปฐมวัย จ านวน ๑ แห่ง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กบูรณะศึกษา  
          - วัตถุประสงค์พิเศษ จ านวน ๑๙ แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติ ท็อฟซี่ เทอร์วี่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐), 
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต, โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียส์
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐), โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์, โรงเรียนนานาชาติเกรซ, โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส, 
โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี (หทัยราษฎร์), โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์, โรงเรียนนานาชาติ
เซนต์แอนดรูว์ส สามัคคี, โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐), โรงเรียนนานาชาติ
ธาราพัฒนา, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด์ ดรูวส์ กรุงเทพ, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอน ดรูว์ส ดุสิต, โรงเรียน
นานาชาติสมุย, โรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์, โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์, โรงเรียนนานาชาติหัวหิน และ 
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา 
    - ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น           
 
กิจกรรมที่ ๘ โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สมศ.        

        แผนเดือนตุลาคม ๒๕๖๐–กันยายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
        ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ และระยะท่ี ๒  
             AQA ระยะที่ ๑ (ระบบที่ส านักงานมีอยู่ในปัจจุบัน) 
             - ปรับปรุงข้อมูลและบริหารจัดการระบบ AQA ที่ สมศ. มีอยู่ในปัจจุบันรองรับการใช้งาน ได้แก่ การรับ
สมัครผู้ประเมินภายนอก/การยืนยันเข้ารับการอบรมส าหรับผู้ประเมินภายนอก การจัดท าแผนการประเมิน เป็นต้น 
              - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน AQA ระยะที่ ๑ เสร็จสิ้น ประกอบด้วยโมดูลย่อย 
ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลและ SAR จากต้นสังกัดมายัง สมศ. การรับสมัครผู้ประเมิน การรับรองผู้ประเมิน การจัดคณะ
ผู้ประเมิน การจัดท าสัญญาประเมิน การจัดท ารายงานสารสนเทศสถานศึกษา เป็นต้น รวมทั้งคู่มือการใช้งานส าหรับ
ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ 
             ทั้งนี้ ในการด าเนินงาน AQA ระยะที่ ๑ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาเกณฑ์/วิธีการการประเมิน
คุณภาพภายนอก จึงส่งผลให้กระบวนงานบางอย่างของระบบ AQA มีการเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยน/แก้ไขอยู่ตลอดเวลา 
ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่เดิมได้ 

             AQA ระยะที่ ๒ (ระบบที่จัดจ้าง มจพ. ด าเนินการพัฒนา) 
             - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จสิ้น ได้แก่ เอกสารหลัก การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
การบริหารบุคลากรและแนวคิดการด าเนินโครงการฯ  



๑๕ 
 

             - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เสร็จสิ้น ได้แก่ เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน  รายงานการวิเคราะห์/
ออกแบบระบบงานและเอกสาร Wireframe ทุกหน้าของระบบฯ เพ่ือให้ภารกิจที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเข้าใจ 
ให้ตรงกันและรับรองความถูกต้องก่อนน าไปพัฒนาในระยะต่อไป 
             - ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เสร็จสิ้น ได้แก่  
                ๑. รายงานหน้าจอต้นแบบ (Screen Prototype) ของระบบ AQA (ระยะที่ ๒) ทั้งหมด (ตาม Wireframe  
ที่ได้จากงวดงานที่ ๒) 
              ๒. พัฒนาและส่งมอบระบบแอปพลิเคชัน AQA (ระยะที่ ๑) ที่ผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานทั้งหมด 
              ๓. รายงานการทดสอบระบบ AQA (ระยะที่ ๑) ทั้งหมด  
                ๔. คู่มือการใช้งานระบบ AQA (ระยะที่ ๑) ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (User) แต่ละระบบงาน 

             - ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เสร็จสิ้น ได้แก่  
              ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันจากหน้าจอต้นแบบ (Screen Prototype) ที่ได้จากงานงวดที่ ๓ 
              ๒. น าเข้าข้อมูลจากระบบ AQA ระยะที่ ๑ เข้าสู่ระบบ AQA ระยะที่ ๒ 
               ๓. ติดตั้ง/ก าหนดค่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ระบบฮาร์ดแวร์รองรับการใช้งาน
อย่างสมบูรณ์ 
              ๔. ทดสอบการใช้งานระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โดย สมศ. สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือท าการปรับปรุงระบบฯ ตามความเหมาะสมได้     
              ทั้งนี้ ในการด าเนินงาน AQA ระยะที่ ๒ ระยะเวลาในการปรับปรุงห้องระบบเครือข่ายของ สกอ. ล่าช้า
ออกไปจากเดิมที่เคยประสานงานกันไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ท าให้ต้อง
ปรับแผนด าเนินงานโครงการฯ   และกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ท าให้กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ ของ สมศ. 

        ๒. โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  
             ปรับปรุงและทบทวนข้อก าหนดโครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๔ ระบบ ได้แก่ 
๑. ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์  ๒. ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  ๓. ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ
อิเล็กทรอนิกส์ และ ๔. ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับนโยบาย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับระบบ AQA  
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   โดยคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบโครงการฯ   
และด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดส่งรายงานการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน 
รวมทั้งก าหนดคุณลักษณะในการจัดหาปรับแต่งระบบเสร็จสิ้น โดยได้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการออกแบบระบบ 
และทดสอบระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
             - จัดประชุมเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานตามโครงการฯ และมีการประชุม
ส ารวจความต้องการการใช้งานระบบฯ จ านวน ๖ ครั้ง  
            - เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมประชุม 
ตรวจรับงาน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม สมศ.   
             - เมือ่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบจากหน่วยงานอ่ืน และทดสอบ
การยอมรับของผู้ใช้งาน (UAT) ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 

         - เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบจากหน่วยงานอ่ืน ทดสอบการ
ยอมรับผู้ใช้งาน (UAT) รอบท่ี ๑ ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 

         - เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 



๑๖ 
 

         - เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมทดสอบการยอมรับผู้ใช้งาน (UAT) รอบที่ ๑ ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
            - เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมทดสอบการยอมรับผู้ใช้งาน (UAT) รอบที่ ๑ ระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 

         - บจก. แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓/๖ ตามหนังสือลงรับที่ ๙๓๓/๒๕๖๑ วันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และส านักงานได้ท าการตรวจรับงานเสร็จสิ้น ตามบันทึกข้อความ ภอก.๙๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่  
๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างการให้บริการพัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

         - เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมทดสอบการยอมรับผู้ใช้งาน (UAT) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม
สิกขวิวัฒน์ สมศ. 

         - เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมสรุปหน้าทดสอบการยอมรับผู้ใช้งาน ๒ ระบบ (ระบบสัมฤทธิ์ผล
โครงการ และระบบงบประมาณ) 
            - บจก.แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) ได้ส่งมอบงาน ตามหนังสือลงรับ สมศ. ที่ ๑๕๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวด ๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับงานในงวดที่ ๔ และ 
ได้ด าเนินการรายงานสรุปผลการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการภายในส านักงาน  
และเว็บไซต์ส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๙ นวัตกรรมองค์กร มีการด าเนินการดังนี้ 
   ๑) น าระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต์ใช้         
       - จัดท าโครงร่างองค์กร เพ่ือประกอบการท า Workshop ครั้งที่ ๑ “วิเคราะห์องค์กรเชิงลึก” ในวันที่ ๕-๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PMQA Criteria” ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  
       - จัดอบรมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ หัวข้อ 
“วิเคราะห์องค์กรเชิงลึก” เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม
สันถวมิตร สมศ. โดย บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด พร้อมทั้ งได้มีการจัดท าโครงร่างองค์กร
(Organizational Profile: OP) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
   ๒) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล (ISO 9001: 2015) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

            - เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”  
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดย บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมีเจ้าหน้าที่ สมศ. ทุกคน  
เข้าร่วมประชุม 

             - เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมหัวข้อ “ข้อก าหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส” กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ของ สมศ. ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารคุณภาพ  

             - เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ค าปรึกษาในการจัดท าและปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ  
(คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ เอกสาร สนับสนุน) ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการให้
ค าปรึกษาในการน าระบบไปปฏิบัติ  

            - บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าเอกสารบริหารคุณภาพแก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จ และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะท าการตรวจ
ประเมินภายใน (Internal Audit) หลังจากที่ได้จัดท าและปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ต่อไป 


