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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. การศึกษา
แ ล ะ เรี ย น รู้ 
การทะนุ บ ารุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลผลิตท่ี 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
กิจกรรมที่  1  การส่ งเส ริมสถานศึกษา 
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บกรอบแนวทาง การประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
   * (ในรอบ 6 เดือนหลัง ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ.2562 ได้มีกำรปรับแผนปฏิบัติงำนโดยขอยกเลิก
โครงกำรส่งเสริมฯ สถำนศึกษำโรงเรียนนำนำชำติ 
จ ำนวน 10 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด 1 แห่ง และ
สถำน ศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย จ ำนวน 726 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน 1 แห่ง ปรับเป็นกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน  จำก  7 ,808 แห่ ง  
เป็น 8,544 แทน) 

17,319 แห่ง  
3,372 ต้นสังกัด 

17,219 แห่ง 
(ยุบเลิก 107 แห่ง) 
2,674 ตน้สังกัด 

 
 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

(ร้อยละ 100) 

มี แ ผ น ด ำ เนิ น ก ำรจั ด โค ร งก ำร 
ส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำน
ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง ำ น 
ต้ น สั งกั ด ฯ  ส ถำน ศึ กษ ำระดั บ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ฐ ม วั ย  
(ศูนย์พัฒนำเด็ก) และสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ในเดือน
ตุลำคม 2562 

-  

ผลผลิตท่ี 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาทุกระดับ 
  *จ ำนวนในวงเล็บ คือ จ ำนวนที่ได้เจรจำกับ ก.พ.ร. 
   ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนหลัง ได้มีกำรปรับเป้ำหมำยใหม่ 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่  2/2562  
เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562) 

8,000 แห่ง 
*(5,232 แห่ง) 

Pre-Analysis 
4,170 แห่ง 

(79.70)  
ลงพื้นที ่821 แห่ง 

(15.69) 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

(ร้อยละ 79.70) 
 

- ด ำ เนินกำรจัดคณ ะผู้ป ระเมิ น 
วิ เค รำะห์ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น  (Pre-
Analysis) ของสถำนศึกษำ ตำมที่
ไ ด้ รั บ ร ำ ย ช่ื อ ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ 
และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถำนศึกษำ 
- เสน อผลกำรวิ เค รำะห์ ข้ อมู ล
เบื้องต้น (Pre-Analysis) ของสถำน 
ศึกษำต่อคณะกรรมกำร สมศ. 
 - เร่งด ำเนินกำรจัดกำรประเมิน

- กำรประกำศใช้กฏ
กระทรวงกำรประกัน
คุณ ภ ำพ กำรศึ กษ ำ 
พ .ศ . 2561 ส่ งผล ให้  
ส ม ศ . ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ
จั ด ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำได้เอง 
เนื่ อ งจำกต้ อ งรอ ให้
หน่ วยงำนต้ นสั งกั ด 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
คุณ ภ ำพภ ำยนอกสถำนศึ กษ ำ  
ด้านการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม
ในการประเมินคุณภาพภายนอก
เพิ่มเติม  
 

แจ้งรำยชื่อสถำนศึกษำ
ที่มีควำมพร้อมในกำร
ประเมิน รวมถึงจัดส่ง
รำยงำนกำรประเมิน
ตน เองและประเด็น
กำรพิจำรณำเพิ่มเติม
ให้ กับ  สมศ . เพื่ อ ให้
ด ำ เนิ นกำรประเมิ น
คุ ณ ภ ำ พ ภ ำ ย น อ ก 

ตำมขั้นตอนต่อไป  
- พรบ. มำตรำ 64 ที่
ได้ให้อ ำนำจ กมอ. ใน
กำรประกำศรับรอง
ห น่ วย งำน รั ฐ ให้ ท ำ
หน้ำที่ เป็นหน่วยงำน
ภ ำ ย น อ ก ใ น ก ำ ร
ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ ำ พ
สถำนศึกษำ ปัจจุบัน
กระทรวง อว. ยังไม่มี 
รมต.ว่ำกำรกระทรวง
อุ ด ม ฯ  แ ล ะ ยั ง ไม่ มี 
กำรเสนอช่ือแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำร กมอ. 
จึงยังไม่มีกำรรับรอง 
สมศ. เป็นหน่วยงำน
กำรประเมินคุณภำพ
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ภ ำย น อก  จึ งท ำ  ให้
ส ำนักงำนไม่สำมำรถ
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ 
เนื่องจำกหำกตีควำม
ต ำม ก ฎ ห ม ำย แ ล้ ว 

ขัดกับ พรบ.กำรศึกษำ
ช ำ ติ  ว่ ำ  ส ม ศ . ไ ม่
ส ำ ม ำ ร ถ ป ร ะ เมิ น
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษำที่ เป็นภำค

บังคับทุก 5 ปีได้ 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  
3.1 โครงการพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก 
  *ได้รับอนุมัติป รับตั วบ่ งชี้ก ำรปฏิบัติ งำนจำก 
“สัมมนำคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอก ระดับ 
อุดมศึกษำ” (จ ำนวน 100 คน) เป็น“อบรมสัมมนำ 
ผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  : 
วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนำนำชำติ โรงเรียน
ส่งเสริมควำมสำมำรถพิ เศษด้ ำนวิทยำศำสตร์  
ด้ำนกีฬำ ด้ำนนำฎศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ ดนตรี ขับร้อง) 
(จ ำนวน 100 คน)” ตำมบันทึกข้อควำมที่  ภพป. 
169/562 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 
 
 
 

 

1,475 คน 1,662 คน 
 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 116.71) 

 
  

มีแผนกำรด ำเนินงำนอบรมคัดเลือก
ผู้ประเมินภำยนอกกำรศึกษำปฐมวัย 
ในเดือนตุลำคม 2562 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3.2 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม 
ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  

1,180 คน 1,790 คน  
 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 151.69) 

 
  

- 
 
 

- 

3.3 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  

1 โครงกำร 1 โครงกำร เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

-  - 

กิจกรรมที่  4  การติดตามประเมิ นผล 
การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
 
 

1,836 แห่ง 
(ปรับเป้ำหมำยใหม ่

รอบ 6 เดือนหลังจำก  
1,836 แห่ง เป็น 617 แห่ง) 

18 แห่ง 
 

ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ 2.92) 

 
 

ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ประเมินภำยนอก ประจ ำปี
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ .ศ .2562 แ ล ะ
ด ำ เนิ น ก ำรสั ง เค ร ำะห์ ผ ล ก ำร
ประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุป 
ผลกำรประเมินผู้ประเมินภำยนอก  
และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร 

- 

กิจกรรมที่  5 การด าเนิ นงานเครือข่ าย 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

7 เครือข่ำย 7 เครือข่ำย 
 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

6.1 กำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำง 
กำรประเมิ นคุณ ภำพภำยนอกแนวใหม่
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิ เศษ  
และสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำเฉพำะทำง 

5 ระบบ 
(ปรับเป้ำหมำยใหม ่
รอบ 6 เดือนหลัง 

จำก 5 ระบบ เป็น 2 ระบบ) 

2 ระบบ 
 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- 
 

- 

6.2 โครงกำรให้ทุนวิจัยทำงกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

6 โครงกำร 6 โครงกำร เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 



5 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6.3 โครงกำรวิจั ยขับ เคลื่ อน เป้ ำหมำย  
สมศ. 

1 โครงกำร 1 โครงกำร เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

1 โครงกำร 
(เป็นไปตำมจ ำนวนที่ได้รับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำร ขณะนี้รับรอง

รำยงำนแล้ว  
จ ำนวน 615 แห่ง 

ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
 

กำรตรวจอ่ำนรำยงำนจะด ำเนินกำร
ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรลงพื้นที่ประเมิน
สถำนศึกษำแล้ว 

- 

กิจกรรมที่ 8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สมศ. 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
  - AQA ระยะที่ 1 12 เดือน 

 
ร้อยละ 100 เป็นไปตำม

เป้ำหมำย 
- - 

  - AQA ระยะที่ 2 1 ระบบ 
 

1 ระบบ  
(11 โมดูลย่อย) 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

  

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร 
9.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) 

1 โครงกำร 1 โครงกำร เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 

9.2  ก ำรพั ฒ น ำระบ บ บ ริ ห ำรคุ ณ ภ ำพ   
(ISO 9001: 2015) 

1 โครงกำร 1 โครงกำร เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 

9.3 โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกที่สอดคล้องกับ 
กำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่ใช้กำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม  

1 โครงกำร 1 โครงกำร  เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

- - 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของ สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

************************* 
ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  

         ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  ในเดือนธันวำคม  
2561- กันยำยน 2562 จ ำนวน 31 ครั้ง โดยมีสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 17,219 แห่ง (ยุบเลิก  
107 แห่ง) 2,674 ต้นสังกัด ส ำหรับสถำนศึกษำที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรส่งเสริมฯ ส ำนักงำนได้จัดส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและวิดีทัศน์ไปยังสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 1,745 แห่ง ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 1,376 แห่ง และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 320 แห่ง ซึ่งด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำร 
ให้ครบถ้วนทุกระดับแล้ว รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 17,219 แห่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
             ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

ที ่ ระดับสถานศึกษา 
จ านวน 

)ครั้ง(  
จ านวน )แห่ง(  

แผน ผล 
(ร้อยละ) 

1 กำรศึกษำปฐมวัย 14 ครั้ง 8,345 แห่ง 

3,130 ต้นสังกัด 

8,238 แห่ง  

(ยุบเลิก 107 แห่ง) 

(77.81) 

3,247 ต้นสังกัด 

(103.74) 

2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ครั้ง 8,544 แห่ง 

239 ต้นสังกัด 

8,544 แห่ง 

(100) 

317 ต้นสังกัด 

(132.64) 

3 ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 1 ครั้ง 350 แห่ง 

2 ต้นสังกัด 

350 แห่ง 

(100) 

2 ต้นสังกัด 

(100) 
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ที ่ ระดับสถานศึกษา 
จ านวน 

)ครั้ง(  
จ านวน )แห่ง(  

แผน ผล 
(ร้อยละ) 

4 ระดับอุดมศึกษำ 1 ครั้ง 80 แห่ง 

1 ต้นสังกัด 

87 แห่ง 

(108.75) 

2 ต้นสังกัด 

(200) 

 รวม 31 ครั้ง 

 

 

 

 

17,319 แห่ง 

3,372 ต้นสังกัด 

17,219 แห่ง 

(ยุบเลิก 107 แห่ง) 

(100) 

2,674 ต้นสังกัด 

(79.30) 

    หมายเหตุ : - ต้นสังกัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, เทศบำลต ำบล, เทศบำลเมือง, ส ำนักงำนท้องถิ่น 
                     จังหวัด, องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด, เทศบำลนคร 
                   - ต้นสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 183 เขต, ส ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ  
                     42 เขต, อปท., สช., ศึกษำธกิำรจังหวัด, ต้นสังกัดสถำนศึกษำกำรอำชีวศึกษำ, สอศ., ต้นสังกัดระดับอุดมศึกษำ,                   
                     สกอ., กทม. 

 
ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

- การศึกษาปฐมวัย 
- ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ศูนย์พัฒนำเด็ก สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้ก ำหนดเกณฑ์

ดังนี้ 1) เป็นศูนย์พัฒนำเด็กที่ครบรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 5 ปี 2) เป็นศูนย์พัฒนำเด็กที่ได้รับกำรส่งเสริม
เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 3) ที่ตั้งของศูนย์พัฒนำเด็กกระจำยตำมภูมิภำค ได้แก่ 
ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้  4) ต้นสังกัดของศูนย์พัฒนำเด็กเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กระจำยตำมประเภท ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เทศบำลต ำบล 
(ทต.) เทศบำลเมือง (ทม.) และเทศบำลนคร (ทน.) 5) ขนำดของศูนย์พัฒนำเด็ก โดยดูจำกจ ำนวนเด็ก เช่น ต่ ำกว่ำ 
100 คน  101-200 คน 201-301 คน และมำกกว่ำ 300 คนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งครั้งที่ 1 ได้คัดเลือกศูนย์พัฒนำเด็ก 
จ ำนวน 12 แห่ง ครั้งที่ 2 จ ำนวน 54 แห่ง ครั้งที่ 3 จ ำนวน 130 แห่ง ครั้งที่ 4 จ ำนวน 203 แห่ง และครั้งที่ 5 
จ ำนวน 162 แห่ง โดยได้ด ำเนินกำรจัดคณะผู้ประเมินให้เป็นไปตำมองค์ประกอบของคณะผู้ประเมินตำมที่ก ำหนด 
โดยแต่ละทีมจะลงประเมิน 2 แห่ง โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำร กพพ .ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรำยชื่อ
สถำนศึกษำและกำรจัดคณะผู้ประเมินศูนย์พัฒนำเด็ก ครั้งที่ 1- 5  งที่ครั้ 6 (สังกัดกรุงเทพมหานคร) จ านวน  
104 แห่ง และครั้งที่ 7 จ านวน 218 แห่ง  
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-  จัดท ำแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (Pre-Analysis) จ ำนวน 559 แห่ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 จ ำนวน 12 แห่ง 
- ครั้งที่ 2 จ ำนวน 54 แห่ง 
- ครั้งที่ 3 จ ำนวน 130 แห่ง 
- ครั้งที่ 4 จ ำนวน 203 แห่ง มีกำรยุบรวม 1 แห่ง คงเหลือ 202 แห่ง  
- ครั้งที่ 5 จ ำนวน 161 แห่ง 

- คณะผู้ประเมินภำยนอกได้จัดส่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) ตำมแผน รวมทั้งสิ้น  
561 แห่ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 เดือนมกรำคม 2562 จ ำนวน 12 แห่ง 
- ครั้งที่ 2 เดือนกุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 54 แห่ง 
- ครั้งที่ 3 จ ำนวน 130 แห่ง  ครั้งที่ 4 จ ำนวน 203 แห่ง ครั้งที่ 5 ในเดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 162 แห่ง 

- เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) ต่อคณะกรรมกำร กพพ. พิจำรณำเห็นชอบรูปแบบกำร 
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  8 มกรำคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 และครั้งที่  
3 - 5 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 

- เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร สมศ. โดยคณะกรรมกำรได้มีมติรับรองผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก จ ำนวน 559 แห่ง เรียบร้อยแล้ว  

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561 ได้เชิญทีมคณะผู้ประเมิน จ ำนวน 4 ท่ำน ประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนลง 

พ้ืนที่ทดลองประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ โรงเรียนอนุบำลบำงกรวย (วัดศรีประวัติ) จังหวัดนนทบุรี  
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

- เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2561 ผู้บริหำร สมศ. พร้อมคณะผู้ประเมินภำยนอก ได้เข้ำร่วมประชุมกำรทดลอง 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) หน่วยงำนต้นสังกัด และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรทดลอง
กำรประเมินฯ ณ ห้องประชุมรำชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษำธิกำร และได้น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร กพพ. 
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 เรียบร้อยแล้ว 
     - ประสำนหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือขอรำยชื่อสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสถำนศึกษำที่พร้อมรับ  
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยภำรกิจ ภปพ.2 ท ำประกำศรำยชื่อ
สถำนศึกษำบนเว็บไซด์ สมศ. รวม 4,213 แห่ง  (หมำยเหตุ : ชื่อช  ำและเรียงล ำดับที่ข้ำม คงเหลือ 4,211 แห่ง) 

1. ประกำศ สมศ.ที่ 46/2562 ครั้งที่ 1  จ ำนวน 755 แห่ง 
2. ประกำศ สมศ.ที่ 71/2562 ครั้งที่ 2  จ ำนวน 198 แห่ง 
3. ประกำศ สมศ.ที่ 72/2562 ครั้งที่ 3  จ ำนวน 309 แห่ง 
4. ประกำศ สมศ.ที่ 112/2562 ครั้งที่ 4 จ ำนวน 2,945 แห่ง 
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5. ประกำศ สมศ.ที่ 123/2562 ครั้งที่ 5 จ ำนวน 6 แห่ง 
      - ต้นสังกัดแจ้งขอยกเลิกรำยชื่อสถำนศึกษำ และภำรกิจ ภปพ.2 ท ำประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำบนเว็บไซด์  
สมศ. จ ำนวน 8 แห่ง   
               1. ประกำศ สมศ.ที่ 105/2562 จ ำนวน 2 แห่ง 
               2. ประกำศ สมศ.ที่ 155/2562 จ ำนวน 4 แห่ง 
               3. ประกำศ สมศ.ที่ 174/2562 จ ำนวน 2 แห่ง 
     สรุป รำยชื่อสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ ขอรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4,203 แห่ง 
          - คณะผู้ประเมินจัดส่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ (Pre-analysis) ให้แก่ส ำนักงำนได้ตำม
แผนกำรด ำเนินงำน ระยะที่ 1 โดยคณะผู้ประเมินส่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน (Pre-analysis) มำยังส ำนักงำน 
จ ำนวน 5 ครั้ง รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 2,142 แห่ง ดังนี้ 
              - มกรำคม 2562 จ ำนวน 24 แห่ง  
              - มีนำคม 2562 จ ำนวน 46 แห่ง   
              - มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 160 แห่ง   
              - สิงหำคม 2562 จ ำนวน 469 แห่ง   
              - กันยำยน ภำยในวันที่  30 กันยำยน 2562 จ ำนวน  1,443  แห่ง   
           - เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน (Pre-Analysis) ต่อคณะกรรมกำร กพพ. และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร กพพ. จ ำนวน 2,076 แห่ง ดังนี้  
             - ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 24 แห่ง 
                - ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 จ ำนวน 46 แห่ง 
             - ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฏำคม 2562 จ ำนวน 160 แห่ง 
             - ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 จ ำนวน 469 แห่ง 

        - ระเบียบวำระเวียน กพพ. เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 1,377 แห่ง 
- วัตถุประสงค์พิเศษ สถำนศึกษำวัตถุประสงค์พิเศษ เป้ำหมำยได้ก ำหนดไว้ 20 แห่ง ส ำหรับโรงเรียนนำนำชำติ 

จำกกำรประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เมื่อวันที่  
13 กันยำยน 2561 ได้แจ้งว่ำ สมศ. จะเข้ำประเมินโรงเรียนนำนำชำติได้ เมื่อมีกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำโรงเรียนนำนำชำติก่อน และจำกมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561  
ได้เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ของโรงเรียนนำนำชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยหลัง
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนนำนำชำติแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25-27 มีนำคม 2562 
คณะผู้ประเมินภำยนอกได้ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน 1 แห่งแล้ว คือ โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ
พระจอมเกล้ำ  
    - ด้านการอาชีวศึกษา 

 - เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561 ส ำนักงำนได้เข้ำร่วมประชุมทดลองประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกฎกระทรวง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร สมศ. รองผู้อ ำนวยกำร  
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สมศ. (ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ) หัวหน้ำส ำนักประเมินและรับรอง หัวหน้ำภำรกิจ ภปศ. นักวิชำกำร ภปพ. 2 คณะ 
ผู้ประเมินภำยนอกวิทยำลัยอำชีวศึกษำเอ่ียมละออ และผู้ประเมินภำยนอกโรงเรียนอนุบำลบำงกรวย (วัดศรีประวัติ) 
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ซึ่งได้ให้แนวทำงในกำรประกันคุณภำพภำยในและกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป ทั้งนี้  
ได้ด ำเนินกำรติดตำม SAR สถำนศึกษำที่จะประเมินในระยะแรก (ธันวำคม 2561 – มีนำคม 2562) และรำยชื่อ 
จ ำนวน 30 แห่ง โดยหน่วยงำนต้นสังกัดได้ด ำเนินกำรจัดส่งมำยังส ำนักงำน และคณะกรรมกำร กพศ.  ได้เห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2562 

- เสนอแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กพศ.) ในกำรประชุมครั้งที่  
10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เริ่มด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
จ ำนวน 350 แห่ง โดยระยะแรกจะเริ่มด ำเนินกำรประเมินในเดือนธันวำคม 2561 – มีนำคม 2562 จ ำนวน  
30 แห่ง และระยะสองจะเป็นกำรจัดคณะผู้ประเมินและพิจำรณำ Pre Analysis ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม–กันยำยน 
2562 โดยขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของต้นสังกัดและสถำนศึกษำในกำรน ำเสนอ SAR ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

- เดือนมกรำคม 2562 ผู้ประเมินได้ด ำเนินกำร Pre Analysis สถำนศึกษำ จ ำนวน 30 แห่ง 
- เดือนกุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำร กพศ. ได้เห็นชอบผล Pre Analysis จ ำนวน 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
- เดือนมีนำคม 2562 ได้ด ำเนินกำรลงพื้นที่ประเมินสถำนศึกษำได้ครบ จ ำนวน 30 แห่ง 
  ทั้งนี้ ในกำรประเมินระยะที่ 2 ในไตรมำสที่ 3-4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนได้ท ำหนังสือถึง

หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือขอทรำบรำยชื่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำที่มีควำมพร้อมรับกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม โดยหน่วยงำนต้นสังกัดได้จัดส่งรำยชื่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำที่มีควำมพร้อมมำยังส ำนักงำน 
จ ำนวน 214 แห่ง ประกอบด้วยสถำนศึกษำอำชีวศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 200 แห่ง และสถำนศึกษำอำชีวศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม จ ำนวน 14 แห่ง  
ซึ่งได้แจ้งให้รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร และคณะกรรมกำร กพศ. ได้รับทรำบในกำรประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  
16 พฤษภำคม 2562 แล้ว แต่ยังไม่มีกำรจัดส่ง SAR  
    - น ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ระยะแรก (มกรำคม -มีนำคม 2562) 
จ ำนวน 30 แห่ง เสนอคณะกรรมกำร กพศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2562 เมี่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 และ
คณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้มีได้มีกำรจัดกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำน
ต้นสังกัด (สอศ.) ในกำรท ำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562  
    - ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (สอศ.) ในกำรท ำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 และประสำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดให้ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำน
กำรประเมินตนเอง จ ำนวน 200 แห่ง ตำมที่ได้แจ้งรำยชื่อมำยังส ำนักงำนภำยในเดือนมิถุนำยน 2562 และได้เรียน
เชิญสถำนศึกษำอำชีวศึกษำที่มีรำยชื่อตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอ เพ่ือเข้ำร่วมประชุมโครงกำรส่งเสริม
สถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตันสังกัด สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรำบำยเซ็นทำรำ 
ศูนย์รำชกำร แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ แต่หน่วยงำนต้นสังกัดได้มีหนังสือส่งให้สถำนศึกษำที่จะเข้ำร่วมประชุม โดยแจ้ง
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ว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เห็นควรให้เลื่อนกำรประชุมกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำออกไป
ก่อน เนื่องจำกประชุมหำรือแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกันฯ ท ำให้สถำนศึกษำไม่มำเข้ำร่วมประชุม
ส่งเสริมฯ พร้อมทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดไม่ได้ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำที่มีรำยชื่อ
ดังกล่ำวมำยังส ำนักงำน ท ำให้ส ำนักงำนไม่สำมำรด ำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 200 แห่ง  
ได้ตำมแผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
        ส ำหรับในส่วนของสังกัดกระทรวงกลำโหม ได้จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองมำยังส ำนักงำนในเดือน
สิงหำคม 2562 ซึ่งส ำนักงำนได้น ำส่งงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเข้ำระบบ AQA เรียบร้อยแล้ว และ 
จะด ำเนินกำรจัดกำรประเมินในปีงบประมำณต่อไป 
- ระดับอุดมศึกษา ด ำเนินกำรดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561 จัดประชุมชี้แจงกำรทดลองกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกฎกระทรวง 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัดและ
สถำนศึกษำ และได้ข้อสรุปว่ำในกำรประเมินครั้งนี้จะไม่ใช่กำรทดลองกำรประเมินโดย สกอ. จะด ำเนินกำรหำรือกับ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

- เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 คณะผู้ประเมินภำยนอก มหำวิทยำลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมมหำวิทยำลัยมหิดล 
ตำมก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ ภำยใต้ชื่อ “กำรเปิดศักรำชกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ตำมกฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561” ณ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ จังหวัดนครปฐม โดยคณะผู้ประเมิน
ภำยนอกได้จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และจัดส่งให้มหำวิทยำลัยมหิดลพิจำรณำเห็นชอบ
ร่ำงรำยงำนต่อไป 

- โครงกำรทดลองกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ ปี 2561 มหำวิทยำลัย 
มหิดล ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอก ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ ปี 2561 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงที่กฎกระทรวงและส ำนักงำนก ำหนด และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นผล  
โดยคณะกรรมกำร กพอ. ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
ได้รับรองผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่17 เมษำยน 2562 

- เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2562 ได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือหำรือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกับ สกอ. เกี่ยวกับ
รำยชื่อ จ ำนวนสถำนศึกษำ และกำรจัดส่ง SAR ให้กับ สมศ. ตำมเป้ำหมำยที่ กพร. ก ำหนด โดย สกอ. แจ้งว่ำจะมี
กำรจัดประชุมชี้แจงสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำ SAR แบบใหม่ และคำดว่ำจะส่ง SAR และประเด็นกำรประเมิน
เพ่ิมเติมให้กับ สมศ. ในเดือนมิถุนำยน 2562 โดย สมศ. ได้ส่งข้อมูลกำรส ำรวจควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกภำยในปี 2561-2563 ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

- ได้รับกำรแจ้งจำก สกอ. โดยมีสถำนศึกษำพร้อมรับกำรประเมิน 1 แห่ง คือ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยได้จัด 
คณะผู้ประเมินมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะกรรมกำร กพอ. ได้พิจำรณำรำยชื่อผู้ประเมินและได้รับควำมเห็นชอบ  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงกลำโหมได้ส่งรำยชื่อสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหมมำทั้งสิ้น 8 แห่ง ยังไม่มี
กำรจัดส่ง (SAR) ซึ่งส ำนักงำนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดประเมินได้ เนื่องจำกมีกำรประกำศใน พรบ. กระทรวง อว.  
ซึ่งต้องหำรือถึงควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนก่อน ส่วนสถำบันในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวง
วัฒนธรรมไม่จัดส่งรำยชื่อ และ SAR เนื่องจำกยังไม่พร้อมรับกำรประเมิน 
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   ตารางกิจกรรมท่ี 2 ผลการด าเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ปรับ 
เป้าหมาย 

รอบ 
6 เดือนหลัง 

การด าเนินงาน 
ของต้นสังกัด 

การด าเนินงานของ สมศ. 

ต้นสังกัด 
ส่งรายชื่อ 

ต้นสังกัดส่ง 
SAR และ
ประเด็น 

การวิเคราะห์ 

Pre -
Analysis 

ลงพื้นที ่
รับรอง
รายงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 2,572 2,043 1,995 1,995 559 559 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2,400 4,203 2,150 2,142 230 24 
วัตถุประสงค์พิเศษ 20 28 1 1 1 1 
ด้านอาชีวศึกษา 230 244 

(สังกัด
กลำโหม 
จ ำนวน 
14 แห่ง) 

30 30 30 30 

ระดับอุดมศึกษา 10 10 2 2 1 1 
รวมท้ังสิ้น 5,232 6,528 4,178 4,170 821 615 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. เป้าหมายจ านวน 5,232 แห่ง 
 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  
- การพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

- ที่ประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561 มีมติให้กำรรับรองผู้ประเมิน
ภำยนอกส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนำนำชำติ) ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2560 ระดับ
ปฐมวัย ครั้งที่ 1-3/2561 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 1-2/2561 ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 1-2/2561 และ
ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอำยุกำรรับรอง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรรับรอง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 

- คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 
2561 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (กพพ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 
และคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประ เมินคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กพศ.) เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกำยน 2561 ที่ประชุมมีมติให้ควำมเห็นชอบขั้นตอนกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมิน
ภำยนอกของ สมศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ทุกระดับทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว 

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำร กพพ. ให้ควำมเห็นชอบกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2561) 
- เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพ่ืออบรมผู้ประเมินภำยนอก

รอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพ่ือจัด
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สัมภำษณ์ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย 
     - กำรประชุมคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบ
รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิ์เขำรับกำรสัมภำษณ์เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 336 คน และรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
เพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 422 คน   
เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ณ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง 
     - กำรประชุมคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อ
ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด กระทรวงกลำโหมและกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ (2 วัน) 
     - กำรประชุมคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562ที่ประชุมรับทรำบรำยชื่อ 
ผู้แจ้งควำมประสงค์เข้ำอบรมซ้ ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 153 คน และระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 413 คน   
     - กำรประชุมคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 153 คน  2) ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 264 คน 
     ระดับอุดมศึกษา 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรกำรประชุม
ชี้แจงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่ กรณีประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ ( 1 วัน)  
และมีมติรับรองรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญเป็นผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 ในต ำแหน่งประธำนคณะผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 1 คน คือ รศ.ดร.พินิติ รตะนำนุกูล  

ด้านการอาชีวศึกษา ได้จัดท ำรำยชื่อผู้สมัครผ่ำนระบบ AQA ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตำมที่ก ำหนด เสนอ
คณะท ำงำนออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ ครั้งที่  5/2562 (ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 เพ่ือพิจำรณำเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมกำร กพศ. ในกำร
ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 

ส ำหรับระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ) และสังกัดกระทรวงกลำโหม คณะกรรมกำร กพพ. เมื่อวันที่  13 พฤศจิกำยน 2561 
คณะกรรมกำร กพศ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 และคณะกรรมกำร กพอ. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561  
มีมติให้ควำมเห็นชอบคุณสมบัติผู้ประเมินภำยนอกเรียบร้อยแล้ว 
    - การจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก  

 - การศึกษาปฐมวัย มีผู้เข้ำอบรมและสอบ รวมจ ำนวน 409 คน ดังนี้ 
 - รุ่นที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พำเลส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ จ ำนวน 57 คน 
 - รุ่นที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ  

จ ำนวน 72 คน 
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         - รุ่นที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 61 คน 
         - รุ่นที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 59 คน 
         - รุ่นที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 63 คน 
         - รุ่นที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 47 คน 
        - รุ่นที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม-2 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 
50 คน 

         ทั้งนี้ คณะกรรมกำร สมศ. ได้ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 133 คน ดังนี้  
          - ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1/2562 จ ำนวน 15 คน และรุ่นที่ 2/2562 จ ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เมื่อวันที่  
28 มิถุนำยน 2562 
          - ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 จ ำนวน 16 คน และรุ่นที่ 4/2562 จ ำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน เมื่อวันที่  
8 สิงหำคม 2562  
          - ครั้งที่ 3 กำรประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 5/2562 (วำระเวียน) ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ประเมิน
ภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 62 คน 

       - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ำอบรมและสอบ รวมจ ำนวน 732 คน ดังนี้ 
         - รุ่นที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 93 คน 
          - รุ่นที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 90 คน 
          - รุ่นที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 93 คน       
         - รุ่นที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 56 คน       
          - รุ่นที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 109 คน      
          - รุ่นที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 116 คน       
          - รุ่นที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 117 คน       
          - รุน่ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม-2 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 58 คน           

        ทั้งนี้ คณะกรรมกำร สมศ. ได้ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมจ ำนวน  
293 คน ดังนี้  
         - ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1/2562 จ ำนวน 34 คน รุ่นที่ 2/2562 จ ำนวน 33 คน 
และรุ่นที่ 3/2562 จ ำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  
         - ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4/2562 จ ำนวน 19 คน รุ่นที่ 5/2562 จ ำนวน 40 คน รุ่นที่ 
6/2562 จ ำนวน 48 คน รุ่นที่  7/2562 จ ำนวน 50 คน และรุ่นที่ 8/2562 จ ำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 189 คน  
เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 เรียบร้อยแล้ว 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ มีผู้เข้ำอบรมและสอบ รวมจ ำนวน 338 คน ดังนี้ 
         - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎำคม 2562 อบรมสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(โรงเรียนนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 14 คน 
         - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5-7 สิงหำคม 2562 อบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนณ โรงแรม
เดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 46 คน 
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         - ครั้งที่  3 เมื่อวันที่  8-10 สิงหำคม 2562 (โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 94 คน  
         - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13-15 สิงหำคม 2562 (โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ โรงเรียนเตรียมทหำร) ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 124 คน 
        - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหำคม – 1 กันยำยน 2562 จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษจังหวัดสงขลำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมลีกำร์เด้นท์ พลำซ่ำ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ จ ำนวน 60 คน  
       - คณะกรรมกำร สมศ. ได้ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ 
และโรงเรียนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษจังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 มีมติให้กำร
รับรองรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวนทั้งสิ้น 185 คน ดังนี้ 
          -  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  จ ำนวน  20 คน 
          -  โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร จ ำนวน 19 คน 
          -  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 23 คน 
          -  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน จ ำนวน  30 คน 
          -  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จ ำนวน 47 คน 
          -  โรงเรียนเตรียมทหำร จ ำนวน 4 คน 
          -  โรงเรียนสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษจังหวัดสงขลำ จ ำนวน  42 คน 

      - คณะกรรมกำร สมศ. ได้ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 59 คน ดังนี้ 
         - โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  12 คน 
         - โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ จ ำนวน 24 คน   
         - โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฎศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ ดนตรี ขับร้อง จ ำนวน 10 คน 
         - โรงเรียนนำนำชำติ จ ำนวน  13 คน 

* ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติปรับตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน จำก “สัมมนำคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ” 
(จ ำนวน 100 คน) เป็น“อบรมสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียน
นำนำชำติ  โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนกีฬำ ด้ำนนำฎศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ ดนตรี  
ขับร้อง)  (จ ำนวน 100 คน)” ตำมบันทึกข้อควำมที่ ภพป. 169/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 

        ด้านการอาชีวศึกษา  มีผู้เข้ำอบรมและสอบ รวมจ ำนวน 183 คน ดังนี้ 
         - อบรมสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กลำโหม) เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนำยน 2562  
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. มีผู้เข้ำอบรมและสอบจ ำนวน 21 คน 
         - อบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ รุ่นที่  1 เมื่อวันที่  21-23 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำอบรมและสอบจ ำนวน 78 คน 
         - อบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ รุ่นที่  2 เมื่อวันที่  26-28 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำอบรมและสอบจ ำนวน 84 คน 
         ทั้งนี้ คณะกรรมกำร สมศ. ได้ให้กำรรับรองรำยชื่อผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กลำโหม) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 21 คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2562 
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- ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ได้ด ำเนินกำรเสนอคุณสมบัติต่อคณะกรรมกำร กพพ. กพศ. กพอ. และคณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำมเห็นชอบ 

โดยมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอกให้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ สมศ. (ประเภท 1) เท่ำนั้น 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ทุกระดับ 

การศึกษาปฐมวัย ด ำเนินกำรจัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 และจัด
ประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
รวมจ ำนวน 568 คน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 126 คน 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 122 คน 
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมทีเคพำเลซ กรุงเทพฯ จ ำนวน 320 คน 
โดยได้สรุปผลกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน เสนอคณะกรรมกำร กพพ. ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 สรุปผลกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1-2 กำรศึกษำปฐมวัย และ

ครั้งที่  1-4 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอคณะกรรมกร กพพ. ในกำรประชุม ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  
12 กุมภำพันธ์ 2562 

- ครั้งที่ 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ครั้งที่ 5 เสนอ
คณะกรรมกำร กพพ. ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 

- ครั้งที่ 3 สรุปผลกำรจัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ  
ผู้ประเมินภำยนอกโรงเรียนสำธิตนำนำชำติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2562 เสนอคณะกรรมกำร กพพ. ในกำร
ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ำเนินกำรจัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 และ
จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 7 ครั้ง และประชุมชี้แจง
ท ำควำมเข้ำใจผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ประเมินภำยนอกโรงเรียนสำธิตนำนำชำติ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมประชุมรวมจ ำนวน 794 คน ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมบำงกอกพำเลซ กรุงเทพฯ จ ำนวน 151 คน 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 139 คน 
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมบำงกอกพำเลซ กรุงเทพฯ จ ำนวน 147 คน 
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2562 ประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน (โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จ ำนวน  
16 คน 

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 103 คน 
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2562 จัดประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน และผู้ประเมินภำยนอกโรงเรียนสำธิตนำนำชำติ  โดยรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. (นำงสำวขนิษฐำ 
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ตั้งวรสิทธิชัย)  เป็นประธำนกำรประชุม กรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  
2 คน (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก และ ดร.กำญจน์วรินทร์ ผลอนันต์) และผู้ประเมินภำยนอกเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  
59 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลจำกกำรลงพ้ืนที่ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนครั้งแรก 
และปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2562 จัดประชุมเพ่ือพัฒนำสมรรถนะผู้ประเมินภำยนอกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำประชุม
จ ำนวน 179 คน    

ด้านการอาชีวศึกษา ด ำเนินกำรจัดประชุมวิทยำกรพิจำรณำหลักสูตร (ก ำหนดกำร) เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุม สมศ. และจัด
ประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ โดยมีผู้ เข้ำประชุมรวมจ ำนวน  
185 คน ดังนี้  

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  
139 คน และได้สรุปผลกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ เสนอคณะ 
กรรมกำร กพศ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 แล้ว 

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้ำร่วมประชุม 46 คน และ
ได้สรุปผลกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ เสนอคณะกรรมกำร กพศ. 
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2562  

ระดับอุดมศึกษา 
- คณะท ำงำนออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน ในกำรประชุมครั้งที่  1 เมื่อวันที่  

6 ธันวำคม 2561 ขอให้ชะลอกำรจัดสัมมนำฯ ออกไปก่อน เพ่ือกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เรียบร้อย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะท ำงำนออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินให้รอควำมชัดเจนจำกประกำศจัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษำ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้ประเมินภำยนอกเข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวน 79 คน 

การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่   
- ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  6 ธันวำคม 2561 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบและพัฒนำระบบ 

กำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณะกรรมกำร 
กพอ. 5 คน กพศ. 5 คน และ กพพ. 5 คน และได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอคณะกรรมกำร กพพ. กพศ.  
เรียบร้อยแล้ว 

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562 มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกคณะกรรมกำร กพพ. กพศ. และ กพอ. เข้ำประชุม 
จ ำนวน 15 คน โดยได้พิจำรณำประเด็นดังนี้ 1) ก ำหนดกำรจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 2) กำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้ องต้น และหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้ผ่ำนกำรทดสอบ 3) กำร
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สัมภำษณ์และหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ 4) กรอบหลักสูตรกำรอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ทุกระดับ 5) กำรคัดเลือกวิทยำกรผู้ช่วย ส ำหรับกำรจัดอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ทุกระดับ 

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ประชุมคณะท ำงำนผู้ทรงคุณวุฒิระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและปฐมวัย 
5 คน ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์  สมศ. ได้ พิจำรณำ 1) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก 2) หลักสูตรกำรอบรม 
ผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ใบงำน และกำรจัดท ำแบบทดสอบ 

- ครั้งที่  4 เมื่อวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2562 ประชุมคณะท ำงำนผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 5 คน  
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ได้พิจำรณำ 1) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก 2) หลักสูตรกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอก 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ใบงำน และกำรจัดท ำแบบทดสอบ 

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ได้พิจำรณำรำยละเอียดเรื่อง ก ำหนดกำรอบรม กำรก ำหนดใบงำน
เดี่ยว-ใบงำนกลุ่ม หลักเกณฑ์กำรประเมินผลผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ หลักเกณฑ์กำรประเมินผลผู้ประเมินมืออำชีพ  
เป็นต้น 

- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2562 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 5 คน โดยพิจำรณำ  
1) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 2) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก 3) ประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ 

- ครั้งที่ 7 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำกคณะกรรมกำร กพพ. (ปฐมวัย -พ้ืนฐำน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
13 มีนำคม 2562 โดยพิจำรณำ 1) ก ำหนดกำรจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  2) กำรจัดท ำใบงำนเดี่ยว-ใบงำนกลุ่ม  3) เกณฑ์กำรพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรอบรม  
4) ข้อสอบ  5) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก 

- ครั้งที่ 8  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำกคณะกรรมกำร กพพ. (ปฐมวัย -พ้ืนฐำน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  
15 มีนำคม 2562  โดยพิจำรณำ 1) (ร่ำง) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
2) กำรปรับปรุงเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
3) กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ และเรื่องอ่ืน ๆ 

- ครั้งที่ 9 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำกคณะกรรมกำร กพพ. (ปฐมวัย -พ้ืนฐำน) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  
28 มีนำคม 2562 โดยพิจำรณำ 1) กำรปรับก ำหนดกำรจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ระดับปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2) กำรถ่ำย VDO เพ่ือใช้ฝึกปฏิบัติกำร 3) กำรปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภำยนอก 
กำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- ครั้งที่ 10 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำกคณะกรรมกำร กพศ. (กำรอำชีวศึกษำ) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  
26 เมษำยน 2562 โดยพิจำรณำ 1) ก ำหนดกำรอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 2) รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นและกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้น 
3) ควำมเชื่อมโยงของกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ กับมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพภำยใน และเรื่องอ่ืน ๆ 

- ครั้งที่ 11 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จำกคณะกรรมกำร กพอ. (ระดับอุดมศึกษำ) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
29 เมษำยน 2562 โดยพิจำรณำ 1) ก ำหนดกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562   
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2) คู่มือผู้ประเมินภำยนอก  3) หลักสูตรกำรสัมมนำผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 4) รำยชื่อผู้สมัครเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร กพอ. ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  
22 พฤษภำคม 2562 5) เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำ และเรื่องอ่ืน ๆ 

- สรุปรำยงำนผลกำรประชุมเสนอคณะกรรมกำร กพศ. คณะกรรมกำร กพพ. และคณะกรรมกำร กพอ. ดังนี้ 
- คณะกรรมกำร กพศ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 
- คณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
- คณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 
- คณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 
- คณะกรรมกำร กพอ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 
- คณะกรรมกำร กพศ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 

          ตารางกิจกรรมที่ 3 ผลการด าเนินงานการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบส่ี 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

    
หมายเหตุ  *ระดับอุดมศึกษำ : เนื่องด้วยมีกำรตรำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม  โดยจะมีกำรโอนส่วนรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร มำสังกัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ดังนั้น คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) 
จึงมีข้อเสนอแนะให้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ตำมจ ำนวนเท่ำท่ีจ ำเป็น   
 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
        กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก เดือนตุลำคม 2561-กันยำยน 
2562 ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC100 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำ
แบบประเมิน เพ่ือน ำไปปรับปรุงแบบประเมิน และพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอกรำยบุคคล 
ของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแล้ว ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 
- ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 
- ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 
- ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 
- ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 

ระดับการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แผน ผล ร้อยละ 
กำรศึกษำปฐมวัย 250 568 227.20 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 500 794 158.80 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 100 349 349.00 
*ระดับอุดมศึกษำ 330 79 23.94 

รวมทั้งสิ้น 1,180 1,790 151.69 
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- ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 

ทั้งนี้ ได้จัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ติดตำมผู้ประเมินภำยนอกตำมระบบ QC100 แล้วเสร็จ และได้ประสำนภำรกิจ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ (ภทส.) เพ่ือออกแบบระบบ AQA ให้สอดคล้องกับระบบกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
ที่ส ำนักงำนด ำเนินกำรแล้ว  
     - ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินภำยนอกของ สมศ. ในระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2562 
จ ำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี  
       - เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
       - เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงรำย จ.เชียงรำย  
       - เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
         - วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ  
         - วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ  
         - วิทยำลัยเทคโนโลยีมำรีย์บริหำรธุรกิจ จ.นครรำชสมีำ  
         - วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
         - วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล ำพูน จ.ล ำพูน  
      - เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
         - วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่ จ.แพร่  
         - วิทยำลัยสำรพัดช่ำงน่ำน จ.น่ำน   
         - วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช  
         - วิทยำลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง  
      - ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินภำยนอกของ สมศ. ในระบบ QC100 ครั้งที่ 2/2562 จ ำนวน  
6 แห่ง ดังนี้ 
         - เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเคหะประชำสำมัคคี จ.นครรำชสีมำ  
         - เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ณ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยำ จ.นครรำชสีมำ 
         - เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์พัฒนำเด็ก เทศบำลต ำบลเขำชัยสน  จ.พัทลุง 
         - เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลบำงกระทึก จ.นครปฐม  
         - เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  กรุงเทพฯ 
         - เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีไออำร์พีซี จ.ระยอง   
        ทั้งนี้ ได้สรุปรำยงำนผลเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC100 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรมที่ 5 การด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
     - ด ำเนินกำรโครงกำรเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยด ำเนินกำรรับ
สมัครสมำชิก และได้จัดประชุมสัมมนำสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 จัดประชุมสัมมนำสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ณ โรงแรม
ปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯและสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
เสนอต่อรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

- เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 จัดประชุมแกนน ำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย  
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรขยำยเครือข่ำยตำมบริบทและภูมิภำคต่ำง ๆ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
     - จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับเครือข่ำย 7 เครือข่ำย เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 กับผู้แทนเครือข่ำย
ทั้ง 7 เครือข่ำยเพ่ือด ำเนินงำนขับเคลื่อนเครือข่ำย 
     - จัดกิจกรรมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและถอดบทเรียนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562จ ำนวน 7 เครือข่ำย เมื่อวันที่  25 กันยำยน 2562 ณ  ห้องศำลำไทย โรงแรม 
แอมบำสซำเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเป็นผู้แทนจำกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ทั้ง 7 เครือข่ำย จ ำนวน 79 คน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. 11 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

6.1 การพัฒนาระบบและกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

- สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ตำรำงเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม : แผนกสำมัญศึกษำ มีกำรประสำนต้นสังกัดเข้ำร่วมพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
และเสนอสรุปผลกำรประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 

- สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรพัฒนำกรอบ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรว งสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 และเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2562 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับต้นสังกัด ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. มีผู้เข้ำร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมกำร กพอ. จ ำนวน 2 คน และผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัดด้ำนกำรพยำบำลและ
สำธำรณสุข จ ำนวน 9 คน รวมจ ำนวน 11 คน และเสนอสรุปผลกำรประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 
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* ส ำหรับโครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันอำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 มีมติให้ยกเลิกโครงกำร เนื่องจำก
ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร เพ่ือปรับงบประมำณไปใช้ในกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกแทน 

6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด ำเนินกำร
ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิ จัย ก ำหนดประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย โดยได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 

2. จัดท ำประกำศกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรงำนวิจัยพิจำรณำในกำรประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2561 แล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

3. ประกำศกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ลงเว็บไซต์ สมศ. พร้อมทั้ งจัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์
ประชำสัมพันธ์ประกำศไปยังสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีผู้เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุน จ ำนวนทั้งสิ้น 40 โครงกำร และ
น ำเสนอโครงกำรวิจัยของผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ พิจำรณำคัดเลือก ในกำรประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2561 โดยคณะกรรมกำรอนุกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรวิจัย 
เสร็จสิ้นแล้ว มีโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จ ำนวน 6 โครงกำร 
     4. ด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 6 สัญญำ ซึ่งผู้วิจัย 
ได้ลงนำมในสัญญำเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 6 โครงกำร เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 และเบิกเงินงวดที่ 1 ให้ผู้รับทุน
เรียบร้อยแล้ว 
     5. ประสำนติดตำมแจ้งให้ผู้รับทุน จ ำนวน 6 โครงกำร ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ (6 เดือน  
นับจำกลงนำมในสัญญำ) ภำยในวันที่ 23 สิงหำคม 2562   
     6. จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินวิจัยปี 2563 เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว และจัดท ำรำยงำนสรุปผลควำมก้ำวหน้ำเสนอต่อรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร และคณะกรรมกำร
ทุนอุดหนุนวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว 

6.3 โครงการวิจัยขับเคลื่อนเป้าหมาย สมศ. ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
     1. จัดท ำโครงกำรวิจัยขับเคลื่อนเป้ำหมำย สมศ. ในหัวข้อเรื่อง สภำพกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในอนำคต ตำมบันทึกข้อควำมที่ ภวจ.20/256 วันที่ 26 เมษำยน 
2562 
     2. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รวมทั้งสภำพปัญหำกำรด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ผ่ำนมำ และบริบทกำรศึกษำไทย พร้อมทั้งด ำเนินกำรยกร่ำงรำยงำนผลกำรวิจัย  
ในบทที่ 2  
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     3. วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพจำกกลุ่มตัวอย่ำ ง วำงแผนกำรลงพ้ืนที่ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และ 
แบบสัมภำษณ์  
     4. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ โดยกำรจัดส่งแบบสอบถำมไปยังสถำนศึกษำให้แก่ผู้บริหำร  
ครู/อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ประเมินภำยนอกทำงไปรษณีย์ พร้อมทั้งจัดท ำ QR Code เพ่ือสร้ำง
ช่องทำงให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเพ่ิมมำกขึ้น โดยจัดส่งแบบสอบถำมเรียบร้อยเล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 2,082 ฉบับ 
(ผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1,749 ฉบับ และผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน 333 ฉบับ) 
     5. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู/อำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ประเมินภำยนอก หน่วยงำต้นสังกัด นักเรียน นิสิต/
นักศึกษำ ผู้ปกครอง และสถำนประกอบกำร จ ำนวนผู้ให้ข้อมูล 48 หน่วยตัวอย่ำง โดยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในช่วง
กลำงเดือนมิถุนำยน-ต้นเดือนกรกฎำคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

 6. วิเครำะห์ผลข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เขียนรำยงำน
ผลกำรวิจัยในบทที่ 4 และ 5 พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรวิจัยโครงกำรวิจัยขับเคลื่อนเป้ำหมำย สมศ. ในหัวข้อ
เรื่อง สภำพกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในอนำคต 
เสนอต่อรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  
1. พัฒนาเกณฑ์และรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพรายงาน 

- ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
- ได้มีกำรศึกษำข้อมูลกำรตรวจสอบคุณภำพรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ส ำนักงำนด ำเนินกำร  

ในสำมรอบที่ผ่ำนมำ และศึกษำข้อมูลของกำรออกแบบรูปแบบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ เพ่ือให้น ำผลกำรประเมินคุณภำยนอกไปใช้พัฒนำคุณภำพ  
ของสถำนศึกษำ รวมถึงศึกษำข้อมูลของกำรลดภำระกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนของนักวิชำกำรของ สมศ.  
ในกำรตรวจสอบคุณภำพรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเห็ นชอบ 
ผลกำรประเมิน และเสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำรับรองผลกำรประเมิน 

- ยกร่ำงโครงกำร กิจกรรม ขั้นตอน และแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งได้มีกำรประชุมหำรือและพิจำรณำ
โครงกำรกับรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2562 

- เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 ประชุมก าหนดเกณฑ์แนวทางการตรวจสอบคุณภำพรำยงำนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

- เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2562 ประชุมก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรตรวจสอบคุณภำพรำยงำนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
โดยได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงเครื่องมือฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเสนอต่อรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรเพ่ือน ำไปใช้
ในกำรตรวจสอบคุณภำพรำยงำนต่อไป 

  - เมื่อวันที่  23–24 สิงหำคม 2562 ส ำนักประเมินและรับรองพร้อมด้วยส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  
ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรในกำรประเมินคุณภำพรำยงำนกำรประเมิน โดยมี
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ผู้เชี่ยวชำญเข้ำร่วม จ ำนวน 13 คน เพ่ือช่วยในกำรพิจำรณำคุณภำพรำยงำน และช่วยในกำรประเมินเครื่องประเมิน
คุณภำพรำยงำน  โดยได้มอบหมำยรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก พร้อมทั้งส่งผลกลับมำยังส ำนักงำนภำยใน
วันที่ 2 กันยำยน 2562 ทั้งนี้ ส ำนักงำนได้มีกำรจัดจ้ำงผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช และคณะ) สังเครำะห์
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ของศูนย์พัฒนำเด็ก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดส่งรำยงำนกำรสังเครำะห์มำยังส ำนักงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรทรำบ พร้อมทั้งจัดท ำข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำผู้ประเมินจำกกำรตรวจอ่ำนรำยงำนเสนอแก่ส ำนัก
พัฒนำและส่งเสริม เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำหลักสูตรในกำรพัฒนำผู้ประเมินต่อไป  

2. การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 615 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำและรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน 559 แห่ง 

ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 จ ำนวน 12 แห่ง คณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562  
- ครั้งที่ 2 จ ำนวน 54 แห่ง ผู้ประเมินได้ส่งรำยงำนฉบับปรับแก้ไขแล้ว จ ำนวน 52 แห่ง และคณะกรรมกำร 

สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  
- ครั้งที่ 3 จ ำนวน 130 แห่ง ผู้ประเมินได้ส่งรำยงำนกำรประเมินแล้ว จ ำนวน 130 แห่ง และคณะกรรมกำร 

สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562  
- ครั้งที่ 4 จ ำนวน 203 แห่ง ผู้ประเมินได้ส่งรำยงำนกำรประเมินแล้ว จ ำนวน 202 แห่ง มีกำรยุบรวม  

1 แห่ง คงเหลือ 201 แห่ง และคณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562  

- ครั้งที่ 5 จ ำนวน 162 แห่ง ผู้ประเมินได้ส่งรำยงำนกำรประเมินแล้ว จ ำนวน 161 แห่ง เลื่อนกำรประเมิน 
จ ำนวน 1 แห่ง และคณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
16 กันยำยน 2562  
         - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน  
24 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 และได้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกและต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
         - วัตถุประสงค์พิเศษ คณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโรงเรียนสำธิต
นำนำชำติพระจอมเกล้ำ จ ำนวน 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2562 

 - ด้านการอาชีวศึกษา ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประเมินแล้ว จ ำนวน 27 แห่ง โดยมีรำยงำน
กำรประเมินฯ จ ำนวน 3 แห่ง ต้องมีกำรปรับแก้ไข ซึ่ง ภปศ. ได้ด ำเนินกำรจัดส่งให้คณะผู้ประเมินภำยนอก 
ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่งรำยงำนฯ ฉบับแก้ไขกลับมำยังส ำนักงำนภำยในวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 และ 
ได้น ำเสนอคณะกรรมกำร กพศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินที่ปรับแก้ไขแล้ว จ ำนวน 3 แห่งแล้ว ทั้งนี้  
ได้น ำเสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำรับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 
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    - ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมกำร สมศ. ได้รับรองผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

8.1 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 
1. ปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถำนศึกษำ ผู้ประเมินและต้นสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
2. ประสำนและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง ทั้งกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบแอปพลิเคชัน AQA 

ระยะที่ 1 และกำรบ ำรุงรักษำระบบฮำร์ดแวร์ เพ่ือให้ระบบฯ พร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
3. จัดท ำสัญญำจ้ำงฯ เสร็จสิ้น เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
4. ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดในสัญญำจ้ำงฯ โดยโปรแกรมเมอร์ได้ปรับปรุงระบบแอปพลิ เคชันตำม 

ควำมต้องกำรใช้งำนฯ เป็นไปตำมรำยละเอียดและก ำหนดเวลำจัดส่งงวดงำนในสัญญำจ้ำงฯ ทุกประกำร 
8.2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 
      ส ำนักงำนด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบ AQA ระยะที่ 2 โดยจัดจ้ำงมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนคร

เหนือ (มจพ.) เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรฯ ผลด ำเนินงำนดังนี้ 
      1. ผู้รับจ้ำงจัดส่งงำนงวดที่ 1 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 

เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้องำน ได้แก่ 
      - จัดท ำแผนด ำเนินโครงกำร พร้อมก ำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
      - ประชุมหำรือและเตรียมควำมพร้อมทีมงำนผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
      - จัดท ำแผนกำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง และแผนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบเดิมสู่ระบบใหม่ 

      2. ผู้รับจ้ำงจัดส่งงำนงวดที่ 2 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้องำน ได้แก่ 

      - ศึกษำและรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนและควำมต้องกำรสำรสนเทศ โดยประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่
ของ สมศ. 

      - วิเครำะห์และออกแบบรำยละเอียดของระบบงำน รวมทั้งแนวทำงกำรเชื่อมโยงระบบต่ำง ๆ 
      3. ผู้รับจ้ำงจัดส่งงำนงวดที่ 3 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้องำน ได้แก่ 
      - น ำผลที่ได้มำจำกงำนงวดที่ 2 จัดท ำเป็นหน้ำจอต้นแบบ (Screen Prototype) ของแต่ระบบ 
      - พัฒนำแอปพลิเคชันระบบ AQA เพ่ิมเติมจำกระยะที่ 1 เสร็จสิ้น ทดสอบและอบรมกำรใช้งำนระบบ 

รวมทั้งจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำน (User) แต่ละระบบงำน 
     4. ผู้รับจ้ำงจัดส่งงำนงวดที่ 4 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้องำน ได้แก่ 
      - พัฒนำแอปพลิเคชันจำกหน้ำจอต้นแบบ (Screen Prototype) ที่ได้จำกงำนงวดที่ 3 (เนื้องำนร้อยละ 

50 ของโครงกำรฯ) 
      - น ำเข้ำข้อมูลจำกระบบ AQA ระยะที่ 1 เข้ำสู่ระบบ AQA ระยะที่ 2 
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      - ติดตั้ง/ก ำหนดค่ำระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระบบฮำร์ดแวร์รองรับกำรใช้งำน
อย่ำงสมบูรณ์ 

      - ทดสอบกำรใช้งำนระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
     5. ผู้รับจ้ำงจัดส่งงำนงวดที่ 5 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุโครงกำรฯ โดยมีเนื้องำน ได้แก่ 
          - พัฒนำแอปพลิเคชันจำกตัวต้นแบบที่ได้จำกงำนงวดที่ 3 (เนื้องำนร้อยละ 100 ของโครงกำรฯ)  

               - น ำเข้ำข้อมูลจำกระบบ AQA เดิม (ระยะที่ 1) เข้ำสู่ระบบใหม ่(ระยะที่ 2) ทั้งหมด 
          - ทดสอบกำรใช้งำนของแอปพลิเคชั่น โดยเจ้ำหน้ำที ่สมศ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
    - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
ที่เป็นระบบตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและบรรลุพันธกิจองค์กำร ดังนี้ 

1. คู่มือและกระบวนกำรในกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และเป้ำประสงค์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กำรบรรลุพันธกิจของ สมศ. 

2. แผนผัง/ตำรำงแสดงแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สมศ. 
3. แผนภูมิกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประจ ำปีที่เชื่อมโยงยุทธศำสตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
4. แผนที่ทำงยุทธศำสตร์ (Strategy Map) แผนระยะสั้นและแผนระยำวที่ส่งผลต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
5. ตัวชี้วัดและเป้ำประสงค์ตอบสนองพันธกิจของส่วนรำชกำรและกำรเปลี่ยนแปลง 
- จัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 จ ำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 และ 13 พฤษภำคม 2562 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1) กำรจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร 
(Organizational Profile) 2) ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรเพ่ือหำ Area of Strength and Opportunity 
for development  

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 และ 24-25 มิถุนำยน 2562 ผลลัพธ์ที่ได้คือ คือ 1) Strategic Map 2) บทสรุป 
ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 4) เล่มยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี    

- การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
- ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณและข้อก ำหนดแล้วเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562 
- ประกำศเผยแพร่แผนฯ ได้รับอนุมัติรำยงำนขอจ้ำงฯ แล้ว 
- อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรจ้ำงเสนอรำยงำนผลกำรจ้ำงต่อผู้บริหำร  
ทั้งนี้ ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพ (ISO 9001: 2015)  

โดยมีขอบเขตกำรด ำเนินกำรครอบคลุม 2 ภำรกิจ 6 งำน ได้แก่ ภำรกิจอ ำนวยกำร (งำนบริหำรทั่ วไป  
งำนทรัพยำกรมนุษย์ งำนกำรเงินและบัญชี งำนนิติกำร ) และภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
(งำนระบบประเมิน งำนระบบสนับสนุน) กิจกรรมในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำมีดังนี้ 
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   - เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 อบรมเรื่องข้อก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ กำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร และกำรประเมินควำมเสี่ยง  

   - เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 อบรมเรื่อง บริบทองค์กร คู่มือคุณภำพ เอกสำรอื่นที่เก่ียวข้อง  
   - เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง คู่มือปฏิบัติงำนและแบบฟอร์ม 
   - เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แบบประเมินควำมเสี่ยง Process Approach 

ควำมคำดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ทั้งสิ้น 34 เรื่อง 
          - เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 อบรมเรื่อง กำรปฏิบัติตำมคู่มือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและบันทึก 
ลงแบบฟอร์ม 
          - เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2562 อบรมเรื่อง กำรปฏิบัติตำมคู่มือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและบันทึก 
ลงแบบฟอร์ม 
          - เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 อบรมเรื่อง Mindset และ Quality Awareness in workplace  
          - วันที่  2 สิงหำคม 2562 กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน, บันทึกสิ่งที่ ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
และด ำเนินกำรแก้ไข 
          - วันที่ 16 สิงหำคม 2562 กำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร และสรุปผลกำรด ำเนินกำร Final Check 
และกำรตรวจรับรอง 
          - วันที่ 29 สิงหำคม 2562 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร  

- โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส ำนักงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมส ำหรับประเมินโรงเรียนเป้ำหมำย 
ประจ ำปี 2561 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียน
กลุ่มพิเศษ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกำยน 2561 และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และ
งำนวิจัยโรงเรียนต้นแบบ DLTV เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ มีผู้กลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ (สพฐ.) ผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็กที่ใช้  DLTV 
(สพฐ.) และผู้แทนจำกมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

- เมื่อวันที่  18 กุมภำพันธ์ 2562 เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับบริบทกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม และแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงมูลนิธิฯ และ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อำ คำร 
รำชวัลลภ กระทรวงศึกษำธิกำร 

- เมื่อวันที่  7-9 พฤษภำคม 2562 คณะท ำงำนโครงกำรฯ ได้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรพิจำรณำกรอบ 
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพของโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) ณ โรงแรมทองธำรำ ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ ซ่ึงคณะท ำงำนได้ปรับรำยละเอียดของกรอบแนวทำงกำรประเมิน
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คุณภำพให้มีควำมเหมำะสมตำมบริบทของโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) 

- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะท างานโครงการฯ ได้ร่วมการประชุมหารือและพิจารณา (ร่าง) กรอบ 
แนวทางการประเมิน คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ร่วมกันวำงแผนและมีมติเกี่ยวกับเลือกโรงเรียนเป้ำหมำย องค์ประกอบของคณะผู้ประเมิน กำรตัดสิน
รูปแบบกำรประเมิน หลักสูตรกำรอบรม และกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลกำรวิจัยตำมที่ได้วำงไว้ 

- เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎำคม 2562 คณะท ำงำนได้มีกำรจัดสัมมนำเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ประกันและประเมินคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) (ประชุมเตรียมกำรก่อนกำรลงพื้นที่ประเมิน)  
       - ในเดือนสิงหำคม ได้มีกำรลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำรใช้ DLTV จ ำนวน 
12 แห่ง กระจำยทั้ง 4 ภูมิภำคท่ัวประเทศ เพ่ือให้คณะท ำงำนได้เห็นสภำพจริงและบริบทของโรงเรียนที่จัดกำรเรียน
กำรสอนในกำรใช้ DLTV เพ่ือให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนขนำดเล็กท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ได้อย่ำงเหมำะสม  
      - เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 คณะท ำงำนจัดประชุมคณะผู้ประเมินเพ่ือสรุปผลกำรลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล
บริบทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV ณ ห้องประชุมชั้น 19 สมศ. และได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร 
ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV  และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเสนอ 
ต่อรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. เรียบร้อยแล้ว 
    - โครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ (การจัดคณะผู้ประเมินฯ) ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณ 
รวมทั้งได้รับอนุมัติขอบเขตของงำน (TOR) เรียบร้อยแล้ว โดยได้ด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัท
ผู้รับจ้ำง คือ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ำกัด ได้ลงนำมในสัญญำจัดจ้ำงแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 โดยผู้รับจ้ำง
ได้ส่งมอบงำนงวดที่ 1 เนื้องำน คือ กำรส่งมอบ License Program 2 โปรแกรม (Data Integration และ Data 
Visualization) และได้ตรวจรับงำนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 ส ำหรับงำนงวดที่ 2 เนื้องำน ได้แก่ 
กำรพัฒนำและทดสอบโปรแกรมกำรน ำเข้ำข้อมูลผู้ประเมินและสถำนศึกษำ เป็นต้น ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน  
และส ำนักงำนได้ตรวจรับงำนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  31 กรกฎำคม 2562 เป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดไว้ 
ทุกประกำร 
     โดยสรุป ส ำนักงำนฯ สำมำรถด ำเนินกำรในผลผลิต/กิจกรรมได้ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นกิจกรรม 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก เนื่องจำกส ำนักงำนไม่ได้รับรำยงำนประเมินตนเอง  (SAR) ที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก
ต้นสังกัดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ พ.ศ. 2561 ในระยะเวลำที่ก ำหนด ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
เพียงกำร Pre-Analysis ส่วนกำรตรวจเยี่ยมบำงส่วนต้องยกไปด ำเนินกำรต่อในปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  
ส่ วนกำรใช้ จ่ ำย งบประมำณ ส ำนั ก งำนฯ  ได้ ใช้ จ่ ำย งบประมำณ ไปจ ำน วน  161 ,259 ,243 .79 บ ำท 
คิดเป็นร้อยละ 36.81 ซึ่งหำกพิจำรณำตำมผลผลิตที่ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รับผลผลิต 
ตำมที่ก ำหนดและมีเงินเหลือจ่ำยให้ค ำนวณผลกำรประเมินเป็นร้อยละ  100 (ตำมเกณฑ์ก.พ.ร.) ส ำนักงำน 
จะมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณคิดเป็นร้อยละ 72.94 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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ภาพการประชุมโครงการ “ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  

และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ภาพโครงการอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                     
 

      
 
                       

      
 
 



 




