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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน 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 การสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจเพ่ือ
ส่ งเส ริมสนับสนุ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษา 49,121 แห่ง 
15 ต้นสังกัด 

สถานศึกษา - แห่ง 
12 ต้นสังกัด 
(ร้อยละ 80) 

 

ต ่ากว่า 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

- ด่าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
ส ถ า น ศึ ก ษ าแ ล ะ ป ระ ส า น 
ความ ร่ วมมื อกั บ ห น่ วย งาน 
ต้นสังกัดฯ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ให้กับสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัด  

- ตามแผนการด่าเนินงานไตรมาส 1/2564 
ก่าหนดจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต้ น สั ง กั ด ฯ  ป ร ะ จ่ า ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ . 2564 ให้ กับสถานศึกษาทั้ งสิ้ น 
3,833 แห่ ง และหน่ วยงานต้นสั งกั ด  
938 แห่ ง แต่ เนื อ งจากต้ องรอความ 
ชัด เจนจากการประชุมกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัดเกี ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 จึงท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการ
ได้ตามแผนที ก่าหนด  

ผลผลิตท่ี 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
กิจกรรมที่ 2 การประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาน 
ศึกษา 

งานยกมาปี 2563 (แผน 6 เดือน) 
3,831 แห่ง 

- ต ่ากว่า 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

- ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ป ร ะ เมิ น
ภายนอกจัดส่งรายงานในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 และให้การ
รับรองผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในเดือนมีนาคม 2564 

การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของต้นสั งกัด และการจัดส่ ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษา 
  - การศึกษาปฐมวัย การจัดส่งรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ของต้นสังกัด 
ยั ง ล่ า ช้ า ไม่ เป็ น ไป ต า ม เป้ า ห ม า ย 
ส ถ า น ศึ ก ษ า บ า งแ ห่ ง  SAR ยั ง ข า ด 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ความสมบูรณ์  เช่น ไฟล์ไม่สามารถเปิด 
ใช้ งาน ได้  เนื้ อห าใน  SAR ขาดความ
ครบถ้วนสมบู รณ์  ต้ องใช้ระยะเวลา 
ในการตรวจสอบข้อมูล  โดยส่านักงาน 
ได้ประสานกับต้นสั งกัด ในการจัดส่ ง  
SAR เข้าระบบ E-SAR ให้เป็นไปตามแผน  
และ SAR ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดส่ง
ร าย งาน ก า รป ระ เมิ น ต น เอ ง  (SAR) 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร ให้ ห น่ ว ย ง า น 
ต้นสั งกั ดจั ดส่ งรายงานการประเมิ น 
ตน เอง (SAR) ปี ก ารศึ กษา 2562 เข้ า
ระบบ e-SAR ค่อนข้างจ่ากัด จึงท่ าให้
ได้รับ  SAR ไม่ครบถ้วนตามเป้ าหมาย 
โด ย ได้ รั บ  SAR จ่ านวน  1 ,925  แห่ ง  
จากจ่านวน 2,070 แห่ง ทั้งนี้ ส่านักงาน 
ได้ ป ร ะ ส าน ห น่ ว ย งาน ต้ น สั งกั ด ให้
ด่าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ปีการศึกษา 2562 ก่อนด่าเนินการจัดส่ง
ในระบบ e-SAR สมศ. ให้ครบตามแผนที 
ก่าหนดไว ้ 

ปีงบประมาณ 2564 
13,169 แห่ง  

(ประเมิน SAR) 
 

ด่าเนินการ 
ในไตรมาสที  4 

- 
 
 
 

- น่ า เแน วท างก ารป ระ เมิ น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ภ า ย ใต้ 
เงื อนไข Covid -19 ใช้ประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษาที จะได้ รับการ
ประเมินในปี งบประมาณ  พ.ศ .2564  
ยังขาดความสมบู รณ์ ของข้อมู ล  เช่น  
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 ทุกระดับ  
 

ไฟล์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื้อหาใน 
SAR ข า ด ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์ 
สถานศึกษาที เปิดสอน 2 ระดับ แต่ปรากฎ
ข้อมูล SAR เพียงระดับเดียว ส่งผลให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและ
จัดส่งให้ผู้ประเมินภายนอกด่าเนินการ
วิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษาต่อไป  ทั้ งนี้  ส่ านักงานได้
ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้ด่าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้ องสมบู รณ์ ของ
ร าย งาน ก า รป ระ เมิ น ต น เอ ง  (SAR)  
ปีการศึกษา 2562 ก่อนด่าเนินการจัดส่ง
ในระบบ e-SAR สมศ. ให้ครบตามแผนที 
ก่ าหนดไว้  เพื อด่ า เนิ นการวิ เค ราะห์
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ไว้ล่วงหน้า
ก่อนลงพ้ืนที ประเมินคุณภาพภายนอก 
   - แน วทาง เกี่ ย วกั บ ก ารป ระ เมิ น
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19   
    ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที  สมศ. 
ผู้ประเมินภายนอก โดยเฉพาะผู้ประเมิน
ภายนอก (เดิม) หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาที จะรับการประเมิน เกี ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภ าย ใต้ ส ถ าน ก า รณ์  COVID-19 โด ย
ส่านักงานได้ด่าเนินการดังนี้  



4 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

   1 ) ซั กซ้ อมความ เข้ า ใจ ในขั้ นตอน 
กระบวนการตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ให้ กั บ เจ้ า ห น้ า ที  เพื อ ให้
เจ้าหน้าที สามารถด่าเนินการตามแผนที 
ส่านักงานก่าหนดได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
   2) ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภ าย ใต้ ส ถ าน ก ารณ์  COVID-19 ขอ ง 
ผู้ประเมินภายนอก (เดิม) ผ่านรูปแบบ 
ต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงานจริง 
   3) ส่านักงานจะจัดประชุมเพื อส่งเสริม 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาเกี ยวกับการ
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ าย น อ ก ภ าย ใต้
สถานการณ์ COVID-19 เพื อให้เกิดการ
ยอมรับในแนวทางการประเมินฯ 
   4) จัดท่าสื อที หลากหลายผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ส่านักงาน Facebook 
YouTube เพื อ เผยแพร่ แน วทางการ
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ าย น อ ก ภ าย ใต้
สถานการณ์ COVID-19 ให้สาธารณชน
รับทราบอย่างทั วถืง 
   - ต้ น สั งกั ดมี ค วาม เห็ น ที แตกต่ าง 
กับการให้ระดับคุณภาพในการวิเคราะห์



5 
 

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถาน 
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้
สถานการณ์  COVID-19 โดยส่านักงานจะ
ป ร ะ ส า น ใน ร ะ ดั บ น โ ย บ า ย กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื อหาข้อสรุปการ
ด่าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก   
3.1 สรรหา คัดเลือก และ
รับรองผู้ประเมินภายนอก 
ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  
พ.ศ. 2564  

 1,410 คน  564 คน 
(ร้อยละ 40) 

  เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ด่าเนินการสอบคัดเลือก 
ตามขั้นตอนที ก่าหนด  
ในไตรมาสที  2/2564 

- 

3 .2  พั ฒ น าศั ก ยภ าพ 
ผู้ประเมินภายนอก 

2,640 คน 
 

1,284 คน 
(ร้อยละ 48.64) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอกตามแผน  
(การอบรมแบบออนไลน์/ 

face to face) 

- 

กิจกรรมที่  4 การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมินภายนอก 

1 โครงการ 
(จัดประชุมคณะท่างานระบบ QC100 

จ่านวน 4 ครั้ง และติดตาม
สถานศึกษาตอบแบบประเมิน 

ได้ 5,800 แห่ง) 

จัดประชุม 
คณะท่างานระบบ 
QC100 จ่านวน  
1 ครั้ง เมื อวันที  
18 ธันวาคม 

2563 
 (ร้อยละ 25) 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

จัดประชุมคณะท่างานระบบ 
QC100 ในไตรมาสที  2/2564 
ติดตามสถานศึกษาตอบแบบ

ประเมิน และสังเคราะห ์
ผลการติดตาม 

- 

กิ จ ก ร ร ม ที่  5  ก า ร
ด าเนินงานเครือข่ายการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7 เครือข่าย อยู่ระหว่างทบทวน
การดา่เนินงาน

เครือข่ายฯ 

- - 
 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

6.1 การส่ารวจความพึง
พ อ ใจ แ ล ะ พั ฒ น าก า ร
ให้บริการปี 2564 

1 โครงการ TOR ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  
สมศ. ในการ
ประชุมครั้งที   

13/2563  
เมื อวันที  22 

ธันวาคม 2563 
เรียบร้อยแล้ว 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

 - เสนอคณะกรรมการ สมศ. 
อนุมัติ TOR และอนุมัติการจ้าง
หน่วยงานอิสระภายในมกราคม 
2564 และจ้างหน่วยงานอิสระ
ต าม ที ได้ รั บ อนุ มั ติ ใน เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564 

 

- 

6.2 การให้ทุนวิจัยทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

6 ทุน  
 

จัดท่าประกาศ
รายชื อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุน 

การวิจัย ประจ่าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ประกาศ ณ วันที  
25 ธันวาคม 
2563 ทั้งนี้  

อยู่ระหว่างเนิน
การในข้ันตอน

ต่อไป 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

จั ดท่ าสั ญญ ารับทุ นอุ ดหนุ น 
การวิจัย ในไตรมาสที  2/2564 

 

- 

6.3 การจัดการความรู้ 
(KM) 

1 โครงการ อยู่ระหว่างจัดท่า
ร่างแผนการ

จัดการความรู้ฯ 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

จัดกิจกรรมการสรา้งและ
แสวงหาองค์ความรู้  

ในไตรมาสที  2/2564 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

6.4 การวิจัยเพื อพัฒนา
องค์กร 
 

1 โครงการ 
 

อยู่ระหว่างจัดท่า
ร่างโครงการ

ตรวจสอบคุณภาพ
การประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
รอบสี ของ สมศ. 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ศึ กษ าเอกสารและงานวิ จั ย 
ที เกี ย วข้ อ ง ส ร้ างเค รื อ งมื อ  
และเก็ บรวบรวมข้ อมู ลวิ จั ย 
ในไตรมาสที  2/2564 

 

- 

6.5 โครงการพัฒนาระบบ
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภ าย น อ ก  ก ารศึ ก ษ า
ปฐมวัย และระดับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2 ระดับ - - ประชุมคณะท่างานพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และรับฟัง 
ความคิดเห็นจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในไตรมาสที  2/2564 

- 

6.6 โครงการพัฒนาระบบ
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภายนอกการศึกษานอก
ระบ บ แ ล ะก ารศึ ก ษ า 
ตามอัธยาศัย และด้าน 
การอาชีวศึกษา 

2 ระดับ จัดประชุม
คณะท่างาน 
พัฒนาหลัก 

เกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ  

การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
ครั้งที  1/2563 

เมื อวันที   
1 ตุลาคม 2563 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

คณะกรรมการ สมศ. ให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินคุณภาภายนอก กศน. 

และด้านการอาชีวศึกษา 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

6.7 โครงการพัฒนาระบบ
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภายนอก ระดับการศึกษา 
ขั้ น พ้ื น ฐ า น ที่ มี วั ต ถุ 
ประสงค์พิเศษ (โรงเรียน
นานาชาติ) 

1 ระดับ อยูร่ะหว่างการ
พัฒนาระบบ 
การประเมิน

คุณภาพภายนอกฯ  
โรงเรียนนานาชาติ 

โดยที ประชุม
คณะท่างานพัฒนา

หลักเกณฑ์ฯ  
ได้เห็นชอบการ
ประเมินของ 

โรงเรียนนานาชาติ 
ประเภท  
Joint-

accreditation 
เรียบร้อยแล้ว 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการของผู้มีส่วน
เกี ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
- จัดประชุมคณะท่างานพัฒนา
หลักเกณฑ์ฯ และรายงานผลการ
พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกฯ  
ต่อคณะกรรมการ กพพ. รับทราบ  
ในไตรมาสที  2/2564  

- 

6.8 โครงการพัฒนาระบบ
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

1 ระดับ อยูร่ะหว่างการ
พัฒนาระบบ 
การประเมิน

คุณภาพภายนอก  
ระดับอุดมศึกษา 
และพิจารณา

รายละเอียดตัวช้ีวัด
ที จะสะท้อน
คุณภาพของ
สถานศึกษา

เพิ มเติม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ประชุมคณะท่างานและ 
รับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ที มีส่วนเกี ยวข้อง 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

6.9 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกแบบ 
ออนไลน์  (1 โครงการ  
2 ระดับ ด้านการอาชีว 
ศึ ก ษ ากั บ ร ะ ดั บ อุ ด ม 
ศึกษา) 

1 โครงการ ด่าเนินการใน 
ไตรมาสที  2/2564 

- ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจยั
ที เกี ยวข้องกับระบบไอซีทีและ 
การประเมินคณุภาพภายนอก 
ศึกษาโปรแกรมการออกแบบ 
และพัฒนาระบบไอซีทีผ่าน 

Application และการประยุกต ์
ใช้งาน และศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ EQA online 
System และผูม้ีส่วนเกี ยวข้อง 

- 
 

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

7 .1  โค รงก ารบ ริห าร
จัดการคุณภาพรายงาน
ผลการประเมิน 

9,279 แห่ง - - พัฒนาเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพผู้ประเมินภายนอก 

และหน่วยประเมิน จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
ผลการประเมิน และประชุม 

ช้ีแจงกับผู้ที เกี ยวข้อง 

- 

7 .2  จ าน ว น ร าย งาน 
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภ าย น อ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
พิ จ ารณ าแล ะ รับ รอ ง 
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
สมศ. (ยกมาจากปี งบ 
ประมาณ พ.ศ.2563) 
 
 

3,831 แห่ง - - การพิจารณาและรับรองรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

มีแผนด่าเนินการ 
ในไตรมาสที  2/2564 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

7.3 จ านวนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ที่ ไ ด้ รับ ก าร พิ จ ารณ า 
แล ะ รับ รอ งจ ากค ณ ะ 
กรรมการ สมศ . ปี งบ 
ป ระม าณ  พ .ศ .2 564  
(นับจ านวนการประเมิน 
SAR) 

13,169 แห่ง 
 

- - การพิจารณาและรับรองรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก  

มีแผนด่าเนินการใน 
ไตรมาสที  3/2564 และ 

ไตรมาสที  4/2564 

- 

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
 8 .1  ก ารบ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบสารสน เทศ เพ่ื อ 
การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ภายนอก (AQA) 

1 โครงการ 
(7 กิจกรรม) 

6 กิจกรรม 
(ร้อยละ 85.71) 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ทดสอบระบบฯ ตรวจรับงาน 
และตรวจสอบการท่างานของ
ระบบฯ และประสานหรือแก้ไข 

กรณีพบปัญหาการใช้งาน 

- 

8.2 โครงการบ ารุงรักษา
แล ะป รับ ป รุงระบ บ ที่
ติดต้ังภายในศูนย์ข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ สมศ. 
 

1 โครงการ จัดท่าสญัญาจ้าง
บริษัทผู้เชี ยวชาญ
ดูแลระบบต่าง ๆ 
ภายในศูนย์ข้อมลู
และคอมพิวเตอร์

เสร็จสิ้น และ 
ก่ากับติดตาม 
ตรวจสอบการ
ด่าเนินงานของ 
ผู้รับจ้างให้เป็น 
ไปตามขอบเขต
งานที ก่าหนด 

เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า ท่ า ก า ร
บ่ารุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
แล ะต รวจส อ บ ก ารท่ า งาน 
ของระบ บ ต่ า ง ๆ  ป ระส าน 
แ ล ะ ท่ าก า รแ ก้ ไข ก รณี พ บ
ข้อผิดพลาด 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

8 . 3  โ ค ร ง ก า ร เ ช่ า
สัญญาณอิน เทอร์เน็ ต 
ของส านักงาน 
 

1 โครงการ จัดท่าสญัญา 
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ของส่านักงาน 

ได้เสร็จสิ้น และ
ก่ากับติดตาม
ตรวจสอบการ
ด่าเนินงาน 
ของผู้รับจ้าง 
ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงาน 

ที ก่าหนด และ
ตรวจสอบ

สัญญาณการ
ให้บริการได ้
อย่างต่อเนื อง 

มากกว่าร้อยละ 
95 ข้ึนไป 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

 

ตรวจสอบ สัญ ญ าณ ก าร ให้ 
บริการและประสานงานกรณี
เกิดปัญหาให้ สามารถใช้งาน 
ได้ปกติ  

 

8 .4  โค ร ง ก า รจั ด ซ้ื อ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ร อ ง รั บ ก า ร 
ประชุมออนไลน์ 
 

1 โครงการ อยู่ระหว่าง 
การจัดท่ารา่ง
ข้อก่าหนด

โครงการ (TOR)  
โดยตามแผนงาน

จะขออนุมัติ
หลักการและ
งบประมาณ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

 
 

ตรวจรับ งานตามสัญ ญ าซื้ อ 
หรือจ้าง ในไตรมาสที  2/2564 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

เพื อด่าเนินการ 
ในเดือน 

มกราคม 2564 
8 .5  โค ร ง ก า รจั ด ซ้ื อ
ลิขสิทธิ์ Google Suite 

1 โครงการ อยู่ระหว่าง 
การจัดท่ารา่ง
ข้อก่าหนด

โครงการ (TOR) 
โดยจะเสนอ 

ขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ 
รวมทั้งขอบเขต
ของงาน เพื อ
ด่าเนินการ 
ในเดือน 

มกราคม 2564 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

ประสานงานเพื อด่าเนินงาน 
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยด่าเนินตามกระบวนการ 
พ.ร.บ. และระเบียบที เกี ยวข้อง 

 

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร 
9.1 การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

1 โครงการ อยู่ระหว่างการ
จัดท่ารายงาน 

ผลการวิเคราะห์
องค์การ และ
สภาวะของ
องค์การฯ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

 

จัดท่ารายงานผลการวิเคราะห์
องค์การฯ และสภาวะของ

องค์การ และตดิตามการกรอก
ผลการประเมิน PMQA 4.0 

- 

10. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ 
   - โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ ด้ า น  QA กั บ
หน่วยงานและเครือข่าย

1 โครงการ 
(10 กิจกรรม) 

2 กิจกรรม  
(ร้อยละ 20) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 

 เนื อ งจากมีก ารระบาดของเช้ือ ไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) จึงก่าหนด 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ online แทน  
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ในต่างประเทศ ไตรมาส 1 
    10.1) กิจกรรมภายใต้
ข้อตกลงความ ร่วมมือ 
กับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น  
และ TWAEA ประเทศ
ไต้หวัน 
 

4 กิจกรรม 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ  

JUAA และ TWAEA เพื อเตรียมจดั 
กิจกรรมการแลกเปลี ยนบุคลากร  

เมื อวันที  1 ธันวาคม 2563 
โดยใช้วิธีประชุมออนไลน ์

2 กิจกรรม  
(ร้อยละ 50) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

การแลกเปลี ยนบุ คลากรหรื อ 
การจัดอบรมสั มมนาในเดื อน
มีนาคม 2564 และจัดท่าระบบ 
ก า รรั บ รอ งม าต ร ฐ าน ร่ ว ม  
(Joint Accreditation) 

- 

    10 .2) การเข้ า ร่ วม
กิ จ ก ร รม ภ าย ใต้ ก า ร 
เป็ นสมาชิ ก เค รื อข่ าย 
INQAAHE,APQN, AQAN, 
AYQON, EU SHARE (การ
ประชุมแบบออนไลน์) 

5 กิจกรรม 2 กิจกรรม  
(ร้อยละ 40) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 
APQN ในเดือนมีนาคม และ

เมษายน 2564 

- 

    1 0 .3 )  สั ง เค ร า ะ ห์
รู ป แ บ บ ก ารป ระ เมิ น
คุณ ภ าพ ภ ายน อกยุ ค 
New Normal ใ น ต่ า ง 
ประเทศ 

1 ฉบับ อยู่ระหว่างสรรหา
แหล่งข้อมูลให้
เพียงพอและ
รวบรวมข้อมลู

เกี ยวกับ 
การประเมิน

คุณภาพภายนอก 
ยุค New Normal 

ในต่างประเทศ 

ต ่ากว่าเป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

 - 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของ สมศ.  
ไตรมาสที่ 1/2564 (ตลุาคม–ธันวาคม 2563) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************* 

ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด ำเนินกำร
ระยะที่ 1 แล้วดังนี้ 
         - จัดประชุมเพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 
2563 ให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. สอศ. กทม. (2 ส ำนัก) ) มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ ำนวน 8 หน่วยงำน ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว มีหน่วยงำนต้นสังกัดเข้ำร่วมประชุม 7 หน่วยงำน 
ยกเว้นสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
         - ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระยะที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ให้กับสถำนศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) จ ำนวน 1,482 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 
929 แห่ง ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2,071 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 3 แห่ง ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จ ำนวน 81 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 5 แห่ง ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
จ ำนวน 199 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 1 แห่ง รวมจ ำนวนสถำนศึกษำทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงำน 
ต้นสังกัด จ ำนวน 938 แห่ง โดยวิธีกำรถ่ำยสอดสดออนไลน์ Facebook Live กำรบรรยำยและเสวนำ “แนวทำง 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ดร.นันทำ  
หงวนตัด) และผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นวิทยำกรร่วมเสวนำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 ผ่ำนทำง 
www.facebook.com/ONESQA           
            ทั้งนี้  ได้รับอนุมัติด ำเนินกำรหลังกำรแจ้งยกเลิกกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ Facebook Live  ให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยสถำนศึกษำทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงำนต้นสังกัด 938 แห่ง ออกไปก่อนเมื่อก ำหนดวันเวลำ 
ได้แล้วจะด ำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำอีกครั้ง 

    - ด ำเนินกำรจัดประชุมโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด  
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 4 ครั้ง ณ ห้องประชุม สมศ. ดังนี้  
          1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. 
และส ำนักพัฒนำสังคม กทม.  
          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. ส ำนักกำรศึกษำ กทม. 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 
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          3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ยกเว้นสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มำ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563  
          4. ด้านการอาชีวศึกษา ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 
2563  
      - โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้ด าเนินการดังนี้ 
         1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ 
             1. กฤตภาคข่าวออนไลน์  
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณ โครงกำรจัดซื้อกฤตภำคข่ำวออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว กำรด ำเนินงำนได้ตำมแผนมีกำรจัดส่ งข่ำวที่ เกี่ยวข้องกับ สมศ. ตลอดเดือน 
ธันวำคม 2563 
             2. ด าเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Business และ Line Official) 
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรด ำเนินกำรข่ำวผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 
Facebook และ Line และได้มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official 
Account) ดังนี้ 
               - เดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
                 1. วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร มอบนโยบำยแก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. "ก้ำวเข้ำสู่ปีที่สองในกำรก ำกับดูแล" โดยเน้นกำร
ส่งเสริมผู้ประเมินอย่ำงจริงจัง และประเมินคุณภำพอย่ำงกัลยำณมิตร 
                 2. วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 
                 3. วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธำนบอร์ดคนใหม่ ‘คุณหญิง
กัลยำ’ จี้ต้องประเมินโรงเรียนด้วยควำมเป็นมิตร-ไม่จับผิด 
                 4. วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส ำหรับผู้สมัคร 
เข้ำรับคัดเลือกเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธย ำศัย 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
                 5. วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเลื่อนกำรถ่ำยทอดสด (Facebook Live) 
กำรเสวนำ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19”  
              - เดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย 
               1. วันที่ 5 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิค น้อมร ำลึกวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ 
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
               2. วันที่ 7 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณี สิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 
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               3. วันที่ 10 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิควันรัฐธรรมนูญ 
               4. วันที่ 23 ธันวำคม 2563 สมศ. อินโฟกรำฟฟิคให้ควำมรู้กำรเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้ด้วยกำร
มอง, เรียนรู้ด้วยกำรฟัง, เรียนรู้จำกถ้อยค ำภำษำ, เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ, เรียนรู้ด้วยกำรใช้ตรรกะ, เรียนเป็น 
กลุ่ม และสุดท้ำยคือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
               5. วันที่  25 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่ำเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์ 
อย่ำงมำก กำรให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนกำรคิดที่ดีและรอบคอบ ซึ่งกำร
พัฒนำทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนำคต จะท ำให้กำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ สำมำรถหำข้อสรุป  
ได้อย่ำงรวดเร็วและรอบด้ำนมำกข้ึน  
               6. วันที่ 28 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. ส่งรำยชื่อประธำน-กรรมกำรบอร์ด สมศ. 
ให้ ศธ.”แล้ว 
               7. วันที่ 28 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564” 
               8. วันที่ 29 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 
               9. วันที่ 30 ธันวำคม 2563 “ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
"No Gift Policy" งดรับของขวัญในเทศกำลต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน” 
            3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ของส านักงาน (PR)  
                ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดจ้ำงประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยได้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
ส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
               - เดือนพฤศจิกายน 2563 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
                   1. ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภำยนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่ำน
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ข่ำวออนไลน์ 
                   2. ข่ำวประชำสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยำ”ย้ ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยำณมิตร ไม่ใช่จับผิด  
ดึง ม.รำชภัฏในพ้ืนที่ ช่วยอบรมครู”  
               - เดือนธันวาคม 2563 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
                 1) ภำพข่ำวประชำสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบำยประเมินรอบใหม่ปี 2564 ได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำน
หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้ำ/บ่ำย  
                 2) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ. ชงชื่อบอร์ดครบชุดให้ ศธ. พิจำรณำแล้ว” ได้รับกำรเผยแพร่ 
ผ่ำนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูเดย์ และครูวันดี  
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          2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
            1. การผลิตจุลสาร สมศ. 
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณในกำรจัดท ำจุลสำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อก ำหนด
และรำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงผลิตจุลสำร สมศ. แล้ว และเผยแพร่จุลสำรปีที่ 21 ฉบับที ่1 ได้ส ำเร็จตำมแผน 
            2. การผลิตปฏิทินและไดอารี่ ด ำเนินกำรได้ตำมผน และจะสำมำรถเผยแพร่ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม 
2564 เป็นต้นไป 
             3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ สื่ออ่ืน Backdrop  
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกำรผลิตชุดนิทรรศกำร โรลอัพ เพื่อใช้ในโครงกำรประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
             4. รายงานประจ าปี มีแผนกำรด ำเนินงำนในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 
             5. งานสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  
                  ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกำรผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยได้ด ำเนินกำร
จ ำนวน 2 ชิ้นงำน ได้แก่ แผ่นพับคุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช และแผ่นพับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 
          3) สื่อมัลติมีเดีย ได้จัดท ำ Infographic แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์  
COVID-19 โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซด์และ Facebook ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมัติหลักกำรและ
งบประมำณ และคณะกรรมกำรพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อก ำหนดโครงกำรผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic 
เพ่ือผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จ ำนวน 4 เรื่อง มีควำมยำวของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องละ  
3 - 5 นำที  ดังนี้ 
               1. กำรใช้งำนระบบ Automated QA ส ำหรับสถำนศึกษำ     
               2. กำรใช้งำนระบบ Automated QA ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก 
               3. กำรใช้งำนระบบ E-SAR ส ำหรับหน่วยงำนต้นสังกัด  
               4. กำรใช้งำน Mobile Application (ONESQA-V) 
          4) สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรดังนี้ 
             1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำกเดิมที่มีแผนในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 21 ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2564 แต่ที่ประชุมมีควำมเห็นร่วมกันให้เลื่อนกำรจัดประชุม
วิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้อ ำนวยกำร สมศ.  
             2. จัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1) ซ่อมบ ำรุงกล้องและเลนส์  
2) จัดซื้อกล้องและอุปกรณ์ ตำมแผนกำรด ำเนินงำนจะจัดท ำในเดือนตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
              3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ อ่ืน ๆ สนับสนุนกำรจัดท ำ Facebook Live กำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประเมินภำยนอก เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 
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      - โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 
         อยู่ระหว่ำงทบทวนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรศูนย์เครือข่ำย คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน 
มีนำคม 2564 
     - โครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  
สมศ. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้ 
     1) อนุมัติให้ยกเลิกค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ที่ 5/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 
     2) ให้ส ำนักงำนยุติกำรมีคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ 
     3) มอบหมำยให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรติดตำมกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช้ของสถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนต้นสังกัดเอง  
     4) ได้รับอนุมัติยกเลิกกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 (ตำมบันทึกข้อควำมที่ ภสส. 348/2563 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2563) 

ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ (ยกมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563) ได้ด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ยกมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 3,830 แห่ง และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 13,169 แห่ง 
   ตารางกิจกรรมท่ี 2 ผลการด าเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
    ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 

รอบ 
6 เดือน 

ผลการด าเนินงานของ สมศ. 

ประเมิน SAR ลงพ้ืนที่ รับรองรายงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 1,482 - - - 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2,070 - - - 
วัตถุประสงค์พิเศษ 80 - - - 
ด้านการอาชีวศึกษา 199 - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,831 - - - 
   หมายเหตุ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 - หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. จ ำนวน 2,052 แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) แต่มี SAR ที่พร้อมให้ผู้ประเมินภำยนอกด ำเนินกำรได้ จ ำนวน 1,884 แห่ง ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนได้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเลขที่มศ 0006/1691-1694 ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2563 ถึงหน่วยงำนต้นสังกัด 
(สพฐ., สช., กทม., อปท.,) เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ให้จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 
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เข้ำระบบ E-SAR สมศ. ภำยในวันที่ 25 ตุลำคม 2563 โดยหำกไม่สำมำรถจัดส่งได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำน
จะใช้ข้อมูลจำก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมิน SAR ต่อไป 
                 - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิ เศษ) โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ต้นสังกัดขอยกเลิกรำยชื่อโรงเรียนที่ส่งมำ เพ่ือขอรับกำรประเมินท้ัง 7 แห่ง 
                - ด้านการอาชีวศึกษา ส ำนักงำนได้ท ำหนังสือถึงหน่วยงำนต้นสังกัด (สอศ.) เพ่ือจัดส่งรำยชื่อ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ที่จะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 245 แห่ง 
พร้อมทั้งข้อควำมร่วมมือในกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล SAR ของหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือขอรับSAR ของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 พร้อมทั้งขอผลกำรวิเครำะห์ฯ ของสถำนศึกษำที่จะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564 
 
        ส ำหรับระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำที่ได้วิเครำะห์ 
SAR ไว้แล้ว ดังนี้  
       1. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2563 
       2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
       3. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมิน (ทีมเดิมที่ได้ PA SAR ไว้แล้ว) ประเมิน SAR ตำมข้ันตอนที่ สมศ. 
ก ำหนด ในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2563  
       4. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  (Site visit) สถำนศึกษำ (ตำมค ำร้องขอ)  
ตำมข้ันตอนที่ สมศ. ก ำหนดในช่วงเดือนธันวำคม 2563–กุมภำพันธ์ 2564 
       5. รับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงเดือนมกรำคม – มีนำคม 2564  

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 
12 เดือน 
(แห่ง) 

การด าเนินงานของต้นสังกัด การด าเนินงานของ สมศ. 

ส่ง SAR  
ในระบบ E-SAR  
และการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูล 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน  
และต้นสังกัด

ยืนยันชื่อ 
ให้ สมศ. ประเมิน 

ประเมิน SAR ลงพื้นที่ รับรอง
รายงาน 

1 

 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
 
 

4,518 

 
 
 

7,518 

 
 
 

2,480 

 
 
 

3,201 
(อยู่ระหว่าง 

ทยอยตรวจความ
สมบูรณ์ของ  

SAR เพ่ิมเติม) 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2 ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 8,048 11,860 11,200 161 - - - 

3 วัตถุประสงค์พิเศษ 196 490 450 224 - - - 
4 

 
 

โรงเรียนนานาชาต ิ
 
  

37 

 
 

37 
 
  

37 
 
  

37 
 
  

- 
 
 

- 

 
 

- 
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ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 
12 เดือน 
(แห่ง) 

การด าเนินงานของต้นสังกัด การด าเนินงานของ สมศ. 

ส่ง SAR  
ในระบบ E-SAR  
และการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูล 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน  
และต้นสังกัด

ยืนยันชื่อ 
ให้ สมศ. ประเมิน 

ประเมิน SAR ลงพื้นที่ รับรอง
รายงาน 

5 

 
 
 

กศน. 

 
 
 

188 

 
 
 

188 
(จะส่ง SAR ให้ สมศ.  

ตั้งแต่ ม.ค.64  
เป็นต้นไป) 

- 

 
 
 

-  

- 

 
 
 

- 
 

 
 

- 

 
 
 

6 

 
 
 

ด้านการอาชวีศึกษา 

 
 
 

182 

 
 
 

875 
(อยู่ระหว่างพัฒนา
โปรแกรมเชื่อมฐาน  

VE-SAR จะแล้วเสร็จ
ภายใน มี.ค.64) 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

รวม 13,169 20,968 14,167 3,623 - - - 
 

– ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกอยู่ในไตรมำสที่ 3 โดยได้
ก ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
         1. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2563 
         2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2563 
         3. หน่วยประเมินจัดคณะผู้ประเมิน และบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมิน ประเมิน SAR ตำมขั้นตอนที่ สมศ. 
ก ำหนด ในช่วงเดือนมีนำคม– พฤษภำคม 2564 
         4. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถำนศึกษำ (ตำมค ำร้องขอ) 
ตำมข้ันตอนที่ สมศ. ก ำหนด ในช่วงเดือนมิถุนำยน–สิงหำคม 2564 
         5. รับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงเดือนเมษำยน–กันยำยน 2564 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิ เศษ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้าน 
การอาชีวศึกษา  
         ส ำนักงำนได้มีกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19  
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน ประธำนคณะท ำงำนปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ตำมค ำสั่ง สมศ. ที่ 39/2563  
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 กันยำยน 2563 และภำรกิจ
พัฒนำระบบประเมินได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรเติมเต็มควำมรู้ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก และกำรคัดเลือกผู้ประเมิน
ภำยนอกซึ่งจัดรวมทุกระดับกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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        - เสนอคณะกรรมกำร กพพ. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 เรื่องเพ่ือทรำบ  
1) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก  2) ขั้นตอนกำรเติมเด็มควำมรู้ส ำหรับ
ผู้ประเมินภำยนอกและกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19 
        - เสนอคณะกรรมกำร กพศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 เรื่องเพ่ือทรำบ  
1) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก 2) ขั้นตอนกำรเติมเด็มควำมรู้ส ำหรับ
ผู้ประเมินภำยนอกและกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19        
        - ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ระหว่ำงวันที่ 19 ตุลำคม 2563 - 27 พฤศจิกำยน 
2563 และคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 มีมติให้กำรรับรอง 
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและส่งเอกสำรหลักฐำนยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำ
ปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 จ ำนวน 564 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 3 ปี นั้บตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่  
21 ธันวำคม 2566 ดังนี้ 

 
ระดับ 

เป้าหมาย 

12 เดือน 
(คน) 

ประกาศ
รายชื่อ 

(20 ต.ค.63) 

จ านวนผู้
เข้าทดสอบ 
ในระบบ  

(26 ต.ค.63) 

ผ่านชุด
วิชา  

101–103 
(28 ต.ค.63) 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 
ชุดวิชา 

104-105 

ผ่านชุด
วิชา  

104–105 
(10 พ.ย.63) 

ผ่านการ
อบรม 

(27 พ.ย.63) 

รับรอง 
(22 ธ.ค.63) 

กำรศึกษำ
ปฐมวัย 

500 636 192 163 162 152 135 96 

ระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

500 1,827 561 491 487 459 458 430 427 401 342 

ระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน : 
วัตถุ ประสงค์
พิเศษ 

10 - 28 28 26 8 

ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ 

100 164 64 60 61 58 50 50 

กศน. 250 331 127 111 115 89 79 68 
รวม 1,360 2,958 944 825 825 757 691 564 

         หมายเหตุ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตำมคุณสมบัติของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ตำมท่ีผู้สมัครได้ยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นมำแล้ว เพ่ือเสนอคณะกรรมกำร สมศ. ให้กำรรับรองในเดือนธันวำคม 2563 
         - จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ โดยมีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือพิจำรณำรำยชื่อและ
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คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้ำอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้ำอบรม จ ำนวน  
38 คน ดังนี้ 

ระดับ มีสิทธิ์เข้าอบรม  
(คน) 

ไม่เข้าอบรม  
(คน) 

เข้าอบรมและสอบ 
(คน) 

ผ่านการอบรมและสอบ 
(คน) 

กำรศึกษำปฐมวัย 152 11 141 135 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   430 19 411 401 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ 

28 1 27 26 

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 58 1 57 50 
กศน. 89 6 83 79 

รวม 757 38 719 691 

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 

             ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำตนเองส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกทุกระดับ ซึ่งได้ 
ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105 ระหว่ำงวันที่ 19-26 ตุลำคม 2563 แล้ว เมี่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563  
โดยกำรประชุมออนไลน์ผ่ำน Facebook Live สรุปจ ำนวนผู้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้ำประชุมออนไลน์ ดังนี้           

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน 
(คน) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105  
จ านวน 18 ชั่วโมง 

(ร้อยละ) 

ประชุมออนไลน์ 
(Facebook Live)  
จ านวน 2 ชั่วโมง  

(ร้อยละ) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

ครบ 20 ชั่วโมง 
(คน) 

ร้อยละ 

กำรศึกษำปฐมวัย  655 411 คน 591 คน 378  57.71 

 (62.75)  (90.23) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   1,113 865 คน  889 คน 756  

  
67.92 

 (77.72)  (79.87) 
ระดับกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

347  97 คน 19 คน 24 6.92 
(27.95) (5.48) 

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  364  248 คน 152 คน 126  34.62 
(68.13) (41.76) 

รวมท้ังสิ้น 2,479  1,621 คน 1,651 คน 1,284 51.80 

(65.39) (66.60) 
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กิจกรรมที ่4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยได้ประชุม

คณะท ำงำนระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้มี
กำรด ำเนินกำรดังนี้ 
         ส ำนักงำนอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทบทวนกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยจะเสร็จสิ้นในเดือน
มีนำคม 2564 
 
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้ด าเนินการดังนี้ 
    1. โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 

   - ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำง TOR กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2563  
เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563  
    2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
        - จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย ก ำหนดประเด็น วิจัย/หัวขอวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
โดยเสนอต่อคณะ อนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ และได้รับควำมเห็นชอบในกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 
        - จัดท ำประกำศกำรใหทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และเสนอประกำศเพ่ือให
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ พิจำรณำ โดยมีมติใหควำมเห็นชอบในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563   
        - เสนอข้อโครงกำรวิจัย (Proposal) ของผูรับทุนใหคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ พิจำรณำ
คัดเลือกในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 และกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  
29 กันยำยน 2563 โดยมีผู้เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุน จ ำนวนทั้งสิ้น 41 โครงกำร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรฯ 
พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเบื้องต้น จ ำนวน 10 โครงกำร 
       - ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเบื้องต้นได้มำน ำเสนอข้อเสนอโครงกำรวิจัยต่อคณะอนุกรรมกำรฯ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 โดยคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 6 โครงกำร  
       - จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกำศ  
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประสำนกับผู้รับทุนเพ่ือท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
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     3. โครงการจัดการความรู้ (KM) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กร
และควำมต้องกำรของบุคลำกร สมศ. จัดท ำรำยงำนสรุปผลวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรควำมรู้ในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 และสรุปผลกำรบ่งชี้ควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
     4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ด ำเนินกำรก ำหนดปัญหำวิจัย/ประเด็นวิจัย อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงโครงกำรวิจัย 
เรื่อง กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) ขณะนี้ 
อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงโครงกำรตรวจสอบคุณภำพกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ของ สมศ.  

5. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ด ำเนินกำรดังนี้ 
         - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีค ำสั่งคณะกรรมกำร สมศ. ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยำยน 2566 โดยได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
1 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3  

     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)           
        อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ระดับขั้นพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ โดยที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรประเมิน 
และเห็นชอบกำรประเมินของโรงเรียนนำนำชำติ ประเภท Joint-accreditation และ Non-Joint  ดังนี้ 

            - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563  
            - ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563  
         ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรำยละเอียดตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำของกลุ่ม 

Non Joint-accreditation ที่ได้ให้คณะท ำงำนพิจำรณำและส่งข้อมูลกลับมำยังส ำนักงำน ภำยในวันที่ 8 มกรำคม 2564 
รวมถึงได้มีกำรจัดท ำวำระกำรประชุมเสนอร่ำงรำยงำนกำรสอบทำนและแผนผังขั้นตอนกำรประเมิน เสนอต่อ
คณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 มกรำคม 2564 และจะเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ซึ่งเมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบ 
จะเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำมเห็นชอบต่อไป   
    6. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ดังนี้ 
         - ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563  
         - ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563  

         โดยที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำเพ่ิมเติม โดยที่ประชุมมอบหมำยคณะท ำงำนกลุ่มย่อย
ในกำรยกร่ำงกรอบแนวทำงกำรประเมินในกำรประชุมครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 22 ธันวำคม 2563 และจะมีกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดของกรอบแนวทำงอีกครั้งในกำรประชุมของคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 มกรำคม 2564 ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก   
การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ยกมำจำกปีงบประมำณ  

พ.ศ.2563 จะด ำเนินกำรในช่วงเดือนมกรำคม-มีนำคม 2564 และแผนกำรรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จะด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 3-4 

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการดังนี้ 
     8.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ด ำเนินกำรก ำกับติดตำม 
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำงให้เป็นไปตำมขอบเขตงำนที่ก ำหนด ดังนี้ 

 
เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

ร้อยละ 
ของ 

เนื้องาน
ทั้งหมด 

1. ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud 
System)  
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ  
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
พฤศจิกำยน 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง ภำยใน
ธันวำคม 2563 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับ
งำน ภำยในมกรำคม 2564  

ก ำกับติดตำมและ
ตรวจสอบ 

กำรด ำเนนิงำนของ 
ผู้รับจ้ำงให้เป็นไปตำม
ขอบเขตงำนที่ก ำหนด

ทดสอบระบบและ 
ตรวจรับงำน  

(ร้อยละ 100 เดือน
มกรำคม 2564) 

ได้ รั บ อ นุ มั ติ ห ลั ก ก ำ ร แ ล ะ
งบประมำณโครงกำรฯ รวมทั้ง
ได้รับอนุมัติขอบเขตของงำน
และรำคำกลำงเสร็จสิ้น ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรคัดเลือก
บริษัทผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรต่อไป 

- 

2 .  ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
แอพพลิเคชั่น ระบบ AQA 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ  
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน 
ตุลำคม 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับ
งำน ภำยในมีนำคม 2564   

ก ำกับติดตำมและ
ตรวจสอบ 

กำรด ำเนินงำนของ 
ผู้รับจ้ำงให้เป็นไปตำม
ขอบเขตงำนที่ก ำหนด
บริหำรจัดกำรและ 

ตรวจรับงำน  
(ร้อยละ 100  

เดือนมีนำคม 2564) 

-  ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำ
จ้ำงกำรบ ำรุงรักษำระบบแอป
พลิเคชันระบบ AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบฯ ตำมที่
ได้รับแจ้ง รวมทั้งบริหำรจัดกำร
และตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบ เป็ นไปตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้ 

- 

3. การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA  
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ  
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำน 
ของระบบ โดยท ำกำร
ประสำนหรือแก้ไข 

กรณีพบปัญหำกำรใช้งำน  

-  ได้ รับอนุมัติ จัดจ้ ำงกำรบ ำรุ ง 
รักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
และระบบเครือข่ำย AQA เสร็จสิ้น 

- ปรั บป รุ ง/เพ่ิ ม เติ มระบบฯ  
ตำมที่ได ้

- 
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เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

ร้อยละ 
ของ 

เนื้องาน
ทั้งหมด 

ตุลำคม 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 
   3) บริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบฯ และตรวจรับงำน  
เริ่ ม ด ำ เนิ น ก ำร  ตุ ล ำค ม  2 563 -
กันยำยน 2564 

และตรวจรับงำน  
(ร้อยละ 70) 

 รับแจ้ง รวมทั้ งบริหำรจัดกำร 
และตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ระบบ เป็ นไปตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้ 

4. การบ ารุงรักษาสายสัญญาณ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet 
และระบบAutomated QA 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ 
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
ตุลำคม 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนิ น งำนของผู้ รับจ้ ำง ใน เดื อน
มีนำคม 2564 และเดือนกันยำยน 
2564 
   3) บริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบฯ  เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของ

ระบบฯ โดยท ำกำร
ประสำนหรือแก้ไข กรณี

พบปัญหำกำรใช้งำน  
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติจัดจ้ำงกำรรุงรักษำ
สำยสัญญำณควำมเร็วสูงเชื่อม 
ต่อระบบ Uninet และระบบ 
Automated QA เสร็จสิ้น 

- บริหำรจัดกำรและตรวจสอบ 
กำรท ำงำนของระบบ โดยท ำ
กำรประสำนหรือแก้ไขกรณี 
ที่ เกิ ด ปั ญ ห ำ  เป็ น ไป ต ำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

- 

5. การซื้ อประกันด้ านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ 
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
พฤศจิกำยน 2563 
   2) ตรวจรับงำนตำมสัญญำซื้อหรือ
จ้ำง ภำยในธันวำคม 2563 

ตรวจรับงำนตำมสัญญำ 
ซื้อหรือจ้ำง (ร้อยละ 100  

เดือนธันวำคม 2563) 

ได้ รั บ อนุ มั ติ ห ลั ก ก ำรแล ะ
งบประมำณโครงกำรฯ รวมทั้งได้รับ
อนุ มั ติ ขอบ เขตของงำนและ 
รำคำกลำงเสร็ จสิ้ น ขณะนี้ อยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
เพ่ื อคั ดเลื อกบริ ษั ทผู้ รั บจ้ ำง
ด ำเนินกำรต่อไป 

- 

6. การซื้ อประกันด้ านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ 
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน 
พฤศจิกำยน 2563 
   2) ตรวจรับงำนตำมสัญญำซื้อหรือ

ตรวจรับงำนตำม 
สัญญำซื้อหรือจ้ำง 

(ร้อยละ 100  
เดือนธันวำคม 2563) 

- ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำ
จัดซื้ อประกันด้ ำนฮำร์ดแวร์
เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำย 
ระบบ AQA ที่ติดตั้ ง ณ สมศ.  
(DR Site) เสร็จสิ้น  ขณะนี้ อยู่
ระหว่ำงกำรส่งมอบงำน 

- 
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เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

ร้อยละ 
ของ 

เนื้องาน
ทั้งหมด 

จ้ำง ภำยในธันวำคม 2563 

7. การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหาร
จั ด ก าร  SAR ส ถ าน ศึ ก ษ าแ บ บ
ออนไลน์ 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ  
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
พฤศจิกำยน 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนิ น งำนของผู้ รับจ้ ำง ใน เดื อน
มีนำคม 2564 และเดือนกันยำยน 
2564 
   3) บริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบฯ เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของ

ระบบฯ โดยท ำกำร
ประสำนหรือแก้ไข  

กรณีพบปัญหำกำรใช้งำน 
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำ
จ้ำงกำรพัฒนำเพ่ิมเติมระบบ
บริหำรจัดกำร SAR สถำนศึกษำ
แบบออนไลน์เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ ระห ว่ ำ งด ำ เนิ น กำรตำม
สัญญำฯ 

- 

 
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร  
        การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์
องค์กำร และสภำวะขององค์กำรฯ ซึ่งจะด ำเนินกำรเสร็จสิ้นในเดือนมีนำคม 2564 
 
กิจกรรมที่ 10 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน 

ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

1 .  ก ำ ร แ ล ก เป ลี ่ย น บ ุค ล ำ ก ร 
(International Staff Exchange) 
และ/ห ร ือกำรจ ัดอบรมส ัมมน ำ 
(กำรประชุมแบบออนไลน์)  

1 ธันวำคม 
2563 

เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 ประชุมออนไลน์ร่วมกับ JUAA 
และ TWAEA เพ่ือเตรียมจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
บุคลำกร โดยใช้วิธีประชุมออนไลน์ และก ำหนดหัวข้อหลัก
คือ กำรอบรมผู้ประเมินด้วยวิธีออนไลน์ (Development 
of Training Program for Assessors and Evaluation 
Mechanism of Assessors)  

2. กำรจัดท ำกรอบแนวทำงกำร
รั บ ร อ ง ม ำ ต ร ฐ ำ น ร่ ว ม  ( Joint 
Accreditation) 

- ได้ร่ำงกรอบแนวทำงกำรรับรองมำตรฐำนร่วมแล้ว โดยเป็น 
กำรรับรองมำตรฐำนร่วมกัน 3 หน่วยงำน สมศ., JUAA 
และ  TWAEA ซึ่ งอ ยู่ ร ะห ว่ ำ งส่ ง ให้  JUAA & TWAEA 
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ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

พิจำรณำ (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรรับรองมำตรฐำนร่วม  
ซึ่งอำจจะมีกำรปรับให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 

3. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนิสิต
และนักศึกษำ (International Survey) 

ประจ ำปี 
2563 

- อยู่ระหว่ำงจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดย TWAEA และ
หลังจำกได้รับรำยงำนจะด ำเนินกำรสรุปสำระส ำคัญและ
เป็นประโยชน์เสนอผู้เกี่ยวช้องทรำบและเผยแพร่ต่อไป 
- ส ำหรับประเทศไทยมีนิสิต นักศึกษำ ที่ตอบแบบส ำรวจ  
รวมทั้งหมด 4,463 คน จำกมหำวิทยำลัย/สถำนศึกษำ 
จ ำนวน 89 แห่ง 

       

      2) การเข้ าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็ นสมาชิก เครือข่ าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON,  
EU-SHARE (การประชุมแบบออนไลน์) 

เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.INQAAHE INQAAHE 

Conference 
2021 

7-10 มิถุนำยน 2564  
ณ เมือง Glasgow 

สกอตแลนด ์
(เป็นกำรประชุมแบบ 

face-to-face) 

INQAAHE ก ำหนดจัดสัมมนำในวันที่  7–10 มิถุนำยน 2564  
ณ เมือง Glasgow สกอตแลนด์ โดยมีหัวข้อหลักกำรประชุม คือ 
กำรจินตนำกำรภำพใหม่ของคุณภำพกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ในยุคแห่งควำมไม่แน่นอน (Re-imagining of Higher Education 
Quality in an Age of Uncertainly)  

2. APQN The 12th  
Higher 

Education 
International 
Conference 

25-26  
พฤศจิกำยน 2563 

(online conference) 
 

 

APQN ร่ ว ม กั บ  Macao Polytechnic Institute จั ด สั ม ม น ำ
ออนไลน์ในหัวข้อ กำรประกันคุณภำพของกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับอุดมศึกษำภำยใต้กำรแพร่ระบำด (Teaching and 
Learning Quality Assurance in Higher Education under 
the Pandemic) 

APQN 2021 
Academic 

Conference 

25-28 มีนำคม 2564  
ณ ประเทศสิงคโปร ์

(เป็นกำรประชุมแบบ 
face-to-face) 

APQN ก ำห น ด จั ด สั ม ม น ำใน วัน ที่  2 5 -28  มี น ำค ม  2564  
ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีหัวข้อหลักกำรประชุม คือ อุดมศึกษำ 4.0 
ใน ภู มิ ภ ำค เอ เชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  (Higher Education 4 .0  in the  
Asia-Pacific Region) 

3. AQAN ประชุม 
คณะกรรม 
กำรบริหำร
เครือข่ำย 
(AQAN 

Executive 
Committee 
Meeting) 

และกำรประชุม

9 และ 13  
พฤศจิกำยน 2563 

(online conference) 

เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย ครั้งที่  3 
ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 และกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี  2563 ซึ่ งมีประเด็น เกี่ยวข้องกับ สมศ. คือ  
1) กำรท ำหน้ำที่ เหรัญญิ ก  โดยรำยงำนที่ประชุมทรำบกำร
ด ำ เนิ นกำรตรวจสอบบัญ ชีและกำรจั ดท ำงบกำรเงินของ  
AQAN ส ำหรับปี  2563 พร้อมข้อคิด เห็นและข้อ เสนอแนะ 
จำกผู้ตรวจสอบบัญชี 2) กำรเลือกตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร
เครือข่ ำย ชุดใหม่วำระ 3 ปี  (2564 -2565) โดยมี ฉันทำมติ 
ให้คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ประเทศ
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เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สำมัญประจ ำปี 
2563 (2020 

AQAN Annual 
General 
Meeting) 

มำเลเซีย (MQA) เป็นประธำน 2.ประเทศอินโดนีเซีย (BANT-PT) 
เป็นรองประธำน 3.ประเทศมำเลเซีย  (FAA) เป็น เหรัญญิ ก  
4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมกำร และ 5.ประเทศฟิลิปปินส์ 
(CHED) เป็นกรรมกำร และ 3) ที่ ประ ชุมลงมติ ให้ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม 2021 AQAN Webinar ส ำหรับ
ปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม 2022 AQAN 
Webinar ส ำหรับปี 2565 

4. AYQON ยังไม่มีก ำหนด
จัดกำรประชุม/

สัมมนำ 

- เตรียมปรับปรุงเว็บไซต์ AYQON ซึ่ งจะเป็นแหล่งข้อมูลและ 
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพในอำเซียน 

5. EU-SHARE ยังไม่มีก ำหนด
จัดกำรประชุม/

สัมมนำ 

- - 

 
3) สังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ อยู่ระหว่ำงสรรหำ

แหล่งข้อมูลให้เพียงพอ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกยุค  New Normal ในต่ำงประเทศ 
เช่น UNESCO, OECD, DAAD (เยอรมนี), หน่วยงำน QA ของประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่งจะน ำมำสังเครำะห์ข้อมูล
ต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1/2564 (ตลุาคม-ธันวาคม 2563) 
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