
รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

สมศ. ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้ อนคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศซึ่งเป็นกลไกส าคัญของรัฐ หลังจากการประเมินผลการจัดการศึกษาแล้ว จะจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อ 
ให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเครื่องมือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในทุกภาคส่วนทางการศึกษา ตาม
วิสัยทัศน์ของ สมศ. คือเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ของ สมศ. ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผ่านแผนงานกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 
เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว สมศ. จึงก าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา 2) 
เครือข่ายนิสิต นักศึกษา 3) เครือข่ายนักคิด ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องถิ่น 4) เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา 5) 
เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 6) เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา และ 7) เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ รวมถึงให้การสนับสนุนงานประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ.ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการด าเนินกิจกรรมแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
 1. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการ “การด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก” ตามบันทึกข้อความที่ ภสส. 309/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561  
 2. ได้ด าเนินการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ประเภทก าหนดการ แผ่นพับ และทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
ส านักงาน เช่น เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์  
 3. ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ตามบันทึก
ข้อความที่ ภสส. 44/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมสมาชิก
เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
 4. ได้สรุปผลการด าเนินกิจกรรมประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ ตามบันทึกข้อความที่ ภสส. 130/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
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แผนการด าเนินงานต่อไป  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก คิดเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 253,537 (สองแสนห้าหมื่นสามพันหา้ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมถอดบทเรียน 

1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
1.2 การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
1.3 การติดตามผลการด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมถอดบทเรียน 
 3. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอผู้อ านวยการ 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปรายงาน 
กิจกรรมประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันจันทรท์ี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

 

1. วันที่ :  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น.  
2. สถานที่ : ณ ห้อง จามจุรี บอลรูมเอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ 
3. จัดโดย : ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์  
4. ผู้เข้าร่วมประชุม :  
 4.1 เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา จ านวน 12 คน 
 4.2 เครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษา จ านวน 17 คน 
 4.3 เครือข่ายนักคิดผู้น าชุมชนผู้น าท้องถิ่น จ านวน 7 คน 
 4.4 เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 คน 
 4.5 เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ จ านวน 29 คน 
 4.6 เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา จ านวน 12 คน 
 4.7 เครือข่ายสื่อมวลชน จ านวน 1 คน 
 4.8 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. จ านวน 10 คน 
5. ผู้รับผิดชอบจากภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ : นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน ์
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรม เป็นการบรรยายประกอบข้อมูลน าเสนอ Power point ดังนี ้
 6.1 การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการสร้างเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกให้ประสบ
ผลส าเร็จ” โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 6.2 การน าเสนอโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (กรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และคณะกรรมการ)  
 6.3 การบรรยาย หัวข้อ “การประเมินคุณภพาภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ ” และบทบาทหน้าที่การ
ด าเนินงานเครือข่ายฯ  โดย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย (รักษาการผู้อ านวยการ สมศ.) 
7. ภาพรวม  

กล่าวเปิดการประชุมโดย  
 นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย (รักษาการผู้อ านวยการ สมศ.) 

เริ่มประชุมเวลา 08.45 น. 
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8. หัวข้อบรรยาย 
เวลา 08.45 – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการสร้างเครือข่ายการประเมินคุณภาพ

ภายนอกให้ประสบผลส าเร็จ” โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

เครือข่ายคือการเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือองค์กรโดยสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ท ากิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเครือข่าย โดยที่สมาชิกแต่ละคนมีความเป็นอิสระและ  
เท่าเทียมกัน เครือข่ายที่ดีควรมีการบริหารในแนวราบในรูปแบบของเครือข่าย (Network) ซึ่งในแต่ละ
เครือข่ายจะมีบริบทและส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ต่างกัน แต่วัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอกคือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการสนับสนุนงานประประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
ซึ่งหลักในการด าเนินงานเครือข่ายคือต้องท าตนเองให้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีจากภายในและเข้มแข็ง 
แล้วจึงขยายไปยังกลุ่มอื่นด้วยการชักชวน องค์ประกอบของเครือข่ายต้องประกอบด้วย 1) สมาชิกเครือข่าย
ที่เป็นปัจจุบัน 2) แต่ละเครือข่ายควรมีจุดศูนย์รวมของเครือข่าย จัดท าเป็นท าเนียบของแต่ละเครือข่าย  
3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันถึงแม้พื้นฐานที่แตกต่างกันแต่ควรมีเป้าหมายหรือความสนใจ หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
4) มีกระบวนการที่เสริมสร้างส่งเสริมและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ในเครือข่าย 5) มีการสื่อสาร 
ซึ่งกันและกันในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งนิยมใช้ แนวคิดการรวมพลั งมาใช้
กล่าวคือการท าหลายคนย่อมประสบความส าเร็จมากกว่าท าคนเดียว ใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน โดยยึดหลัก
ใช้ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน มีการพัฒนากลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์  ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้
เครือข่ายไม่สามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยนั้นได้แก่ปัจจัยด้านความร่วมมือ ซึ่งจ าเป็น  
ที่ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีผู้น าที่เข้มแข็งสามารถสร้างแรงจูงใจร่วมกัน มีการด าเนิน
นานที่เป็นเอกภาพและมีกิจกรรมที่สม่ าเสมอ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารในด าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันรวมถึงมีนวัตกรรมที่เกิดจากการท างานเครือข่าย และมีการสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อน าผล  
ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายต่อไป 

 เวลา 10.30 – 12.00 น. การน าเสนอโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ดร.รังสรรค์ มณี
เล็ก (กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ) 
 เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ได้น าเสนอการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาซึ่งเครือข่ายพ่อแม่และผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการจัดท า
คู่มือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการประเมิน
ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิดส านึก สร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้ รวมถึงจัดท าท าเนียบเครือข่าย
พ่อแม่ผู้ปกครองและสถานศึกษา และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคู่มือพัฒนาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการประเมินภายนอกในรูปแบบของอีบุ๊คและรูปเล่ม 
โดยมีเนื้อหาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองและ
กรรมการสถานศึกษาโดยเนื้อหาครอบระดับการศึกษาทั้ง 4 ระดับ เพื่อให้เห็นถึงแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
งานประเมินคุณภาพภายนอก และการขับเคลื่อนเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างยั่ งยืนต่อไป  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา จะขยายไปสู่เครือข่ายพ่อ
แม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษาประเภทของโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้กรรมการได้ให้
ค าแนะน าดังนี้  
 1) ควรจัดท าคู่มือการพัฒนาเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในรูปแบบที่มีถ้อยค าและภาษาที่เข้าใจง่าย 
ไม่เป็นภาษาทางวิชาการจนเกินไปเพ่ือให้ครอบคลุมผู้อ่านในทุกระดับความรู้   
 2) ควรขยายเครือข่ายไปสู่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และพ่อแม่ผู้ปกครองในทุกระดับ
การศึกษา ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการสื่อสาร เช่น Line Application รวมถึงเพิ่มจ านวนสมาชิก 
 เครือข่ายนิสิต นักศึกษา ได้น าเสนอโครงการในรูปแบบเวที เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนา
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
สถานศึกษามีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ  
3) พัฒนาแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดย
จะมีการขับเคลื่อนในสองระยะ ระยะแรกจะเป็นการจัดกิจกรรมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง  
สมศ. เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ระยะที่สองเป็นการบูรณาการโดยน าเอาทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และระยะที่สามเป็นการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการน าเสนอ
โครงการดังกล่าวพบว่า เครือข่ายนิสิตนักศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้กรรมการได้มีข้อเสนอแนะดงันี้  
 1) ควรแยกบทบาทระหว่างศูนย์เครือข่าย กับเครือข่าย ซึ่งมีบริบทในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน 
แต่สามารถท างานร่วมกันได้  
 2) ส าหรับเครือข่ายนิสิตนักศึกษา ควรพัฒนาตนเองในด้านมาตรฐานผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข 
สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงขยายเครือข่ายโดยเริ่มจากการชักชวนผู้อื่น และขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และควรสร้าง
ระบบการสื่อสารที่เช่ือมโยงเครือข่ายนิสิตนักศึกษาให้เช่ือมโยงในทุกสังกัดและภูมิภาคของประเทศ 

เครือข่ายนักคิดผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ได้น าเสนอโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมในการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีคุณภาพและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานปฐมวัน และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานฉบับเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมไป
ถึงนายก อบต. และศึกษาธิการจังหวัด โดยจะจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการประกัน
คุณภาพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระหว่างเครือข่ายต่างๆ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การสร้างขวัญและก าลังใจ และการประเมินผล 
ทั้งนี้กรรมการได้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้



6 
 

1) เครือข่ายนักคิดผู้น าชุมชนผู้น าท้องถิ่นควรมีการขยายเครือข่ายไปสู่ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
ผู้น าด้านจิตวิญญาณ หรือผู้น าทางศาสนา ไม่อยู่เพียงแค่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น 

2) ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมิใช้เพียงแค่เครือข่ายภาครัฐ และขายไปยังระดับการศึกษาประเภท
ต่างๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักคิดผู้น าชุมชนผู้น าท้องถิ่นจากการศึกษาในแต่ละประเภทและแต่ละระดับ เช่น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยสามารถขยายไปได้ทั้ งในเครือข่ายเดียวกัน
หรือขยายไปสู่เครือข่ายอื่นๆ และขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ไม่อยู่เพียงแค่จังหวัดลพบุรี 

เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ได้เสนอโครงการ “การขับเคลื่อนระบบงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยใช้ 
5 Model” โดยเริ่มต้นที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้แก่ สพป. และ สพม. โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) 
คู่มือขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5 Model 2) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาคกลางและภาค
ตะวันออก 3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกระดับรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เขตพื้นที่ละ 2 แห่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิง
คุณภาพคาดว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 จะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้
ยกระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ส าหรับคู่มือต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ทางด้าน
วิชาการในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้กรรมการได้มีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1) ควรแยกให้ชัดเจนระหว่างงานประจ า และงานในบทบาทของเครือข่ายให้ชัดเจน 
 2) โจทย์...ท าอย่างไรให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอื่นๆ สามารถด าเนินงานได้อย่าง สพม. เขต 2 
 3) ขยายเครือข่ายไปสู่เครือข่ายเขตพื้นที่อื่นๆ 
 4) ควรใส่ชื่อความเป็นเจ้าของในนามของ เขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อย้ าความเป็นเจ้าของ ของทุกเขตที่
ร่วมด าเนินงาน 
 5) ควรปรับโครงการให้มีขั้นเตรียมการ ขั้นระหว่างการด าเนินการ และการสรุปผลหรือถอด
บทเรียน 

เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้รับเงินทุนสนับสนุนใน
การขับเคลื่อนโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิจัยในปีที่ผ่านมา คือการมีส่วนร่วม
ในการให้แนวทางพัฒระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรม 5 
ภูมิภาคผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประกอบด้วยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ชมรม สมาคม
นักวิจัย เครือข่ายนักวิจัยต่างๆ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในทุกระดับ ร่วมให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะอันน าไปสู่ประเด็นการวิจัยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็นวิจัย 

http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/
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เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ โครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์  
1) ขยายเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการด าเนินงานประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และ 3) เพื่อเป็นภาคีความร่วมมือในการสนับสนุนงานประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจากสถานศึกษาทุกระดับ จ านวนกว่า 
100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีที่ผ่านมาได้มีการด าเนิน
กิจกรรม 1 ครั้ง 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. เครือข่าย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพมีแผนการด าเนินงานโดยจะขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ โดยใช้ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
เป็นโหนดและศูนย์กลางในการประสานงานและด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

เวลา 13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ
บทบาทการด าเนินงานเครือข่ายฯ 

จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 
หน่วยงานต้นสังกัดมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา โดยภาครัฐมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่ ผู้เรียน  
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่ เข้มแข็ง กล่าวคือการศึกษาในทุกช่วงวัย ถูกร้อยเรียงจาก
การศึกษาปฐมวัยด้วยรากฐานที่แข็งแรง ก่อนส่งต่อผู้ เรียนไปยังระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา จากมาตรฐานชาติสังเกตุได้ว่าทิศทางการจัดการศึกษามุ่งเน้นการสร้างอาชีพ และการมี
งาน ซึ่งในบริบทของเครือข่ายจึงต้องท าความเข้าใจในเป้าหมายของมาตรฐานชาติ และรูปแบบวิธีการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่แตกต่างกัน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 
2561 ซึ่งมีสาระส าคัญคือเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอันหมายถึงการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับแต่ละประเภท 
นิยามของค าว่าการประกันคุณภาพ นิยามของค าว่าส านักงานอันหมายถึง สมศ. และบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแก่
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่สถานศึกษา และ
จัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลแก่ 
สมศ.   

จุดเปลี่ยนการประเมินคุณภาพาภายนอกรอบสี่ คือการลดภาระงานด้านเอกสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ การประเมินคุณภาพภายนอกจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด ลดจ านวนวันการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบของการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพเน้น
ร่องรอยการด าเนินงานของสถานศึกษาด้วยวิธีสังเกตุ สัมภาษณ์ โดยผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
บริบทของสถานศึกษา เป็นการประเมินแบบองค์รวม โดยใช้การวิเคราะห์โดย 3P ในระยะที่สองจะเป็น
ระยะการติดตามเพื่อพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  หลังจากที่สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอก
แล้ว สมศ. มีระบบ QC100 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก  
ที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพและจรรยาบรรณผู้ประเมินภายนอก ด้วยการให้สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ 
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และข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ภายหลังจากการที่ผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่สถานศึกษา
แล้ว  

สมศ. จึงมีแนวคิดว่าเครือข่ายทุกเครือข่ายต้องร่วมมือกัน ร่วมสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนา  
ในบทบาทของเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จ าต้องมีผู้น าหรือตัวหลักเพื่อให้เครือข่าย
สามารถขับเคลื่อนด าเนินการได้อย่างยั้งยืน ยกตัวอย่าง เครือข่ายนิสิตนักศึกษาควรมีบทบาทเสมือน 
“Watch dog” และขยายไปสู่เครือข่ายนิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ เป็นต้น  

การด าเนินงานสร้างเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือข่าย สร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของสมาชิก
เครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมคุณภาพ
ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาวิเคราะห์และน าผลที่ได้ไป
พัฒนางานเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อไป โดยเครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 
เครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้

1. เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  
บทบาทหน้าที่คือรับทราบข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกและน าไปใช้ประโยชน์ในการร่วม

ติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของบุตรหลาน และประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้แก่
บุตรหลาน 

2. เครือข่ายนิสิต นักศึกษา  
บทบาทหน้าที่คือมีส่วนร่วมในการน าหลักการของการประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมและการเรียนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และร่วมขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันให้มีความเข็มแข็ง และร่วมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

3. เครือขา่ยนกัคิด ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
บทบาทหน้าที่คือมีส่วนร่วมในการให้แนวทาง เสนอทัศนะในเรื่องของการสร้างคนที่มีคุณภาพ  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายผลการสร้างความเข้าใจสู่ชุมชนและสังคมที่จะมีบทบาทในการ
ก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
บทบาทหน้าที่คือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสื่อกลางที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข้อมูลข่าวสาร 

ข้อมูลของสถานศึกษา และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพไปสู่
เขตพื้นที่ และขยายผลไปยังสถานศึกษาในความดูแล เพื่อร่วมกันในภารกิจการประกันคุณภาพภายนอก
และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

5. เครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
บทบาทหน้าที่คือเป็นภาคีความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานของ สมศ. ที่จะรับทราบ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเข้าใจหลักคิดและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ และ



9 
 

สร้างความเชื่อมั่นภายในสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายนอก อันเป็นกลไกส าคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายนอกใน
สถานศึกษาต่อไป 

6. เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา 
บทบาทหน้าที่คือมีส่วนร่วมในการให้แนวทาง เสนอทัศนะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งทั้งในระดับสถานศึกษาทุกระดับและระดับ
หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้ง บทบาทส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยหรือ
กระบวนการทางวิชาการ โดยมีฐานความคิดจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นข้อมูลส าคัญ 

7. เครือข่ายสือ่มวลชน 
  บทบาทหน้าที่คือรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสาธารณชนในวงกว้าง และสร้าง 
Agenda ที่จะกระตุ้นให้สังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสสถานศึกษาเพื่อเป็นการ
ยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น รวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากทุกภาค
ส่วน  

9. ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม :  
จากการสัมมนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
ตลอดจนการขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมคุณภาพด้านการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สมศ.จึงเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการ หรือแผนงานทั้ง 7 เครือข่ายฯ โดย สมศ.จะมีงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 
300,000.- บาท ทั้งนี้สามารถจัดท าโครงการเพื่อน าเสนอ สมศ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยส่งทาง
ช่องทางต่างๆดังนี ้

9.1 ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทว กทม. 10400 วงเล็บมุมซอง (คุณภูมิพัฒน์  ศรีวชิรพัฒน์)  

9.2 ส่งด้วยตนเอง ที่ สมศ. ชั้น 24 
9.3 ส่งทาง Email poomipat.s@onesqa.or.th 

 

 
 

 

 
 


