
กิจกรรมศูนยเครือขาย สมศ. 

 

30 พฤศจิกายน 2562 : การประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. คร้ังที่ 1/2563 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุม

คณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. ครั้งที่ 1/2563 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทารา ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.รังสรรค มณีเล็ก  

เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ท่ีประชุมมีวาระเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 1) สรุปรายงานการดําเนินงานของศูนยเครือขาย 

สมศ. ที่ไดรับมอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  2) รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานของศูนย

เครือขาย สมศ. ท่ีไดรับมอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  3) ศูนยเครือขาย สมศ. เสนอแนวทางการ

ขับเคลื่อนศูนยเครือขาย สมศ. สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

-------------------------------------------------- 

 



24 มีนาคม 2563 : การประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. คร้ังท่ี 2/2563 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุม

ออนไลนคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. ครั้งที่ 2/2563 ผาน Google Hangout Meet ในวันที่ 24 

มีนาคม 2563 โดยถายทอดการประชุมจากหองประชุมพิสิฐพจนะ ชั้น 24 สมศ. คณะทํางานอํานวยการฯ  

จากภายนอกทุกคนรวมประชุมผานระบบออนไลน โดยมีวาระเพื่อพิจารณาในเรื่องแนวทางการดําเนินงาน 

ในโครงการลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง ในชวงไตรมาส 3 ท่ีประชุมมีมติใหติดตาม

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการระบาดตอเน่ืองไปจนถึงชวง

การดําเนินงานใหปรับแผนลงพื้นท่ีไปในไตรมาส 4 หรือปรับเปนจัดประชุมออนไลนรวมกับศูนยเครือขาย สมศ.  

ท้ัง 13 แหงแทน 

http://www.onesqa.or.th/upload/download/202004131325091.pdf 

 

-------------------------------------------------- 



19-21 พฤษภาคม 2563 : การประชุมศูนยเครือขาย สมศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมศูนยเครือขาย สมศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมพิสิฐพจ

นะ โดยมี นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผูอํานวยการ สมศ. พรอมดวยคณะทํางานอํานวยการศูนย

เครือขาย และศูนยเครือขาย สมศ. เขารวมการประชุม ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีประเด็นเพ่ือพิจารณา  1) ปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยเครือขาย สมศ. ไตรมาสที่ 1 และ 2  2) ขอเสนอแนะการดําเนินงานรวมกัน  3) 

แนวทางการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนยเครือขาย สมศ. ในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 และใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  4) ศูนยเครือขาย สมศ. เสนอแนวทาง

ประชาสัมพันธในแนวคิดสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมกันน้ี สมศ. ไดมอบหมายใหศูนย

เครือขายดําเนินการ 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการเก็บขอมูลการจัดการศึกษาออนไลนของสถานศึกษาในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  2) โครงการการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก (QC100)  3) โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และขอ

ความอนุเคราะหใหศูนยเครือขาย สมศ. สรรหาผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเขาสมัครเปนผูประเมินภายนอก

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกําหนดการประชุมศูนยเครือขาย สมศ. ครั้งตอไปในเดือน

มิถุนายน 2563 http://www.onesqa.or.th/upload/download/202006020849058.pdf 

 



กิจกรรมเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 

 

31 มีนาคม 2563 : การประชุมแกนนําเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย ครั้งที่ 1/2563 

(การประชุมทางไกลผานระบบ Video Conference) 

 วันที่ 31 มีนาคม 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 

สมศ. จัดการประชุมออนไลนแกนนําเครือขายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย ครั้งท่ี 1/2563 ผาน Google 

Hangout Meet โดย รักษาการผูอํานวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย) เปนประธานการประชุม และ

แจงที่ประชุมทราบเก่ียวกับ  1) รายงานผลการพิจารณาการหารือความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  2) จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  3) การ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมสถานศึกษา

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  5) การประชุมคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและ

ออกแบบการพัฒนาผูประเมินภายนอกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณา  1) การแสดงความ

คิดเห็น แนวทางการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของแตละเครือขายในการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  2) เครือขายท่ีตรงตามสภาพความเปนจริงของแตละเครือขาย 

 

-------------------------------------------------- 

 

 



30 มิถุนายน 2563 : กิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ โครงการพัฒนาเครือขายการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 7 เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

หรือ สมศ. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ โครงการพัฒนาเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก  

7 เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หองประชุม ชั้น 3 สมศ. โดย รักษาการผูอํานวยการ สมศ. 

(นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย) กลาวเปดการประชุม และบรรยาย หัวขอ “บทบาทหนาท่ีและการขับเคล่ือน 

การดําเนินงานเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย” จากนั้นเปนการเสนอแนวทางการพิจารณา

แตงตั้งคณะทํางานกลางเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขายในภูมิภาคตางๆ ในโอกาสน้ี ผูแทนจาก

เครือขายการประเมินคุณภาพภายนอกแตละเครือขาย ไดรวมกันแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นในการขับเคลื่อน

การดําเนินงานเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 



 

-------------------------------------------------- 

 


