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รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564  

เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. 
2. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อ านวยการ สมศ. 
3. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อ านวยการ สมศ. 
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยยะ รักสัตย์มั่น ผู้ตรวจสอบภายใน 
5. ดร.นภาภร ส่งแสง หัวหน้าส านักประเมินและรับรอง 
6. ดร.สมยศ  ชี้แจง หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
7. นายกมล  อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
8. นายกีรติ  ฆารเจริญ หัวหน้า ภปพ.1 
9. ดร.สุชญา สังข์จรูญ                         หัวหน้า ภปอ. 
10. นายณัฐพล ธิตินานันทกูล หัวหน้า ภปศ. 
11. ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้า ภพป. 
12. นางศิริธร  เวียนศิริ หัวหน้า ภสส.  
13. นางวีรนุช  สุขสว่าง หัวหน้า ภนย. 
14. นางอรนิศา  เพชรผล หัวหน้า ภวจ.   
15. นายสมพล  จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้า ภทส. 
16. นางสาวชมภู เกิดคง หัวหน้า ภอก. 
17. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน 
18. นางสายรุ้ง ประชากูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
19. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จันทร์เจริญแดง หัวหน้างานนิติการ 
20. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
21. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
22. นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์             หัวหน้างานนโยบายและแผน 
23. นายพัฒนพงษ์  ทองเนื้อสุก นักวิชาการ งานนโยบายและแผน 
24. นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ งานนโยบายและแผน  
25. นางสาวกมลสิริ บูรณะศิริ นักวิชาการ งานนโยบายและแผน 
26. นางสาวอัมพา  แซ่ลี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน 
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ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
1. นางสาวภารดี เจียรนัยกูร หัวหน้า ภปพ.2 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ ติดภารกิจอบรม IDP 
2. นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม ติดภารกิจประชุม 
3. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย ลาป่วย 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          - การปรับแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล
การปรับแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจง 
ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ.   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบาย 
และแผน ได้จัดท ารายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)     

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข  
ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  
จากการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 

3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มติที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564  
จัดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือติดตามเรื่องที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โดยขอให้
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามมติดังนี้ 
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

4.3 (ร่าง) แผนการด าเนินงาน
ตามแบบประ เ มินองค์ ก า ร
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สมศ. 

1. หน้า 161 ข้อ 6.2 ขอให้งานนิติการ
น าเสนอคู่มือเรื่องร้องเรียน รับสินบน 
ก า ร ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น  
สมศ. ด้วย (งานนิติการ)  

   งานนิติการ ภารกิจอ านวยการ 
ได้ ด า เ นิ นการจั ดท า คู่ มื อการ
ปฏิบัติงานส่งให้งานทรัพยากร
มนุษย์เรียบร้อยแล้ว (ตามบันทึก
ข้ อคว ามที่  ภอก . 479 / 256 4  
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564) 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564       

 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564      

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การด าเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 
                     งบประมาณ พ.ศ.2564  

 4.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงานฯ ครั้งที่ 3/2564 
 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง ) รายงานต่อที่ประชุมว่า 

จากการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 

ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

4. เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2564 

1. ขอให้ภารกิจ ภสส. คิดวิธีการติดตาม
สถานศึกษาเชิงรุกในการด าเนินงานการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายหลังการส่งจดหมายให้สถานศึกษา
แล้ว (ภสส.) 

  ภสส. จึงปรับกลยุทธ์เพ่ือลด
ระดับความ เสี่ ย งลง  โดย เ พ่ิ ม
กิจกรรมในเชิงรุกให้มากขึ้น โดยมี
กิ จ ก ร ร ม ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ น 
ไตรมาสที่ 3–4 ดังนี้  

1) ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ เพ่ิม
ช่องทางและความถี่การเผยแพร่ 
โครงการส่งเสริมความรู้  ความ
เข้า ใจฯ รวมทั้ งท า ให้น่าสนใจ 
เข้าใจง่ายในระยะเวลาสั้นๆ ผ่าน
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่  สมศ.  
มีอยู่โดยเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจ 

- ผลิตเอกสารแผ่นพับ และ
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก เ พ่ิ ม เ ติ ม ส่ ง ใ ห้
สถานศึกษา จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ 
ระยะที่ 1 ซึ่งได้ด าเนินการจัดส่ง
จดหมายโดยให้สถานศึกษาสแกน 
QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร
และรับชมวิดีทัศน์ โดยมีข้อคิดเห็น
จากผู้ตอบแบบประเมินส่วนหนึ่งว่า
ต้องการให้ สมศ. จัดส่งเป็นเอกสาร
ตีพิมพ์ด้วย และทาง ภสส. เห็นว่า
จะได้เป็นการเปรียบเทียบผลการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ต อ บ รั บ จ า ก
สถานศึกษาด้วยระหว่างการส่ง
เอกสารกับไม่ส่งเอกสารในไตรมาส
ที่ 3 และ 4 ภสส. จะด าเนินการ
โครงการส่ ง เสริมฯ ระยะที่  2  
โดยส่งจดหมายไปยังสถานศึกษา
จ านวนกว่า 60,000 แห่ง เพ่ือวัด
ความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ Covid-19 ของ สมศ. 
โดยจะเป็นการจ้าง Out Source 
รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่ง
จดหมาย 

-  ผลิ ตวี ดี โอแนะน า  สมศ. 
แนะน าแนวทางการประ เ มิ น
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ COVID-19 ความยาว
ประมาณ 3-5 นาที เพ่ือใช้เปิดก่อน
เริ่มรายการ Facebook Live หรือ
เผยแพร่ช่ องทาง อ่ืนๆ เ พ่ือให้
สถานศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ระยะที่หนึ่ง และระยะ 
ที่ สอง  ( โดย  ภสส .  จะน า เ อา 
Footage จากวีดี โอการจัดท า 
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก : การตรวจเยี่ยม Online 
มาตัดต่อและเพ่ิมเสียงเอง) 

- จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
Facebook Live ในหลายครั้ งที่
ผ่านมา ผู้เข้ารับชมมีเสียงสะท้อน
ว่ าต้ อ งการ ให้  Facebook Live 
ช่ ว ง เ วลา เลิ ก ง าน  ภสส .  จึ ง มี
ความเห็นร่วมกันว่าควรเปลี่ยน
ช่วงเวลา FB Live จากช่วงบ่ายต้น 
เป็นช่วงหลังเลิกงาน  

- ผลิตแบบเรียนออนไลน์วัด
ความรู้  ความเข้า ใจฯ ติดตาม 
จากการส่งเสริมให้ไปแล้วระยะที่ 1 

- ผลิตแบบทดลองประเมิน
คุณภาพภายนอกออนไลน์ เพ่ือให้
สถานศึกษาได้ทดลองประเมิน
คุณภาพภายนอกตนเอง 

2) ปฏิบัติการเชิงรุก พบปะกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดที่เข้ารับการประเมินทั้งระยะ
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

ที่ 1 และระยะที่ 2 และเชิญชวน
สถานศึกษาอ่ืนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมฯ และเชิญชวนเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

- จัดท ารายการการเสวนา 
Facebook Live จากเดิมที่เสวนา
ร่ วมกับต้นสั งกัด  4 หน่วยงาน  
อาจท าให้ใช้เวลานาน เป็นเสวนา 
ในรูปแบบถาม-ตอบ ระหว่าง
รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. กับ
ผู้ แทนของหน่วยงานต้นสั งกัด  
ครั้งละ 1 คน โดยมี นักวิชาการ
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
เป็นผู้ ด า เนินรายการ  จ านวน  
4-5 ครั้ง (เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 
ค รั้ ง )  โ ด ย จ ะ เ ริ่ ม จ า ก ก ลุ่ ม ที่ 
ต้นสังกัดที่มีความพร้อมก่อนเช่น 
กศน./สช./อปท. เป็นต้น  
    - ลงพ้ืนที่  สมศ. สัญจร สมศ. 
พบปะสถานศึกษาที่รับการประเมิน  
ระยะที่สองแล้วทุกระดับ 

2. ขอ ให้ หั ว หน้ า ง าน วิ เ ทศสั ม พัน ธ์   
(นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์) สรุปการ
เป็นสมาชิกเครือข่ายที่ส านักงานเป็น
เครือข่ายและ MOU ที่หมดอายุ  และ  
เสนอข้อมูลให้รักษาการผู้อ านวยการทราบ
ภายในสัปดาห์หน้า (งานวิเทศสัมพันธ์)  

1 .  สมาชิ ก เ ค รื อข่ า ยประกัน
คุณภาพ 
     สมศ .  เข้ าร่ วม เป็นสมาชิก
เครือข่ายประกันคุณภาพตั้ งแต่ 
ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็น
สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพ 
ในระดับสากล จ านวน 6 เครือข่าย 
ซึ่งต่ออายุสมาชิกทุกปีโดยช าระ
ค่ า ธ ร รม เนี ย มสมาชิ ก  ไ ด้ แ ก่ 
    1) เครือข่ายประกันคุณภาพ
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

ก า ร ศึ ก ษ า น า น า ช า ติ ร ะ ดั บ 
การ อุดมศึกษา ( International 
Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education: 
INQAAHE) (ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  
690 เหรียญสหรัฐ)  
    2) เครือข่ายประกันคุณภาพ
เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  ( Asia-Pacific 
Quality Network: APQN) 
(ค่าธรรมเนียม 400 เหรียญสหรัฐ)          
    3) เครือข่ายประกันคุณภาพ 
ในระดับอาเซียน (ASEAN Quality 
Assurance Network: AQAN) 
(ค่าธรรมเนียม 500 เหรียญสหรัฐ) 

     4) เครือข่ายนักประกันคุณภาพ
รุ่ น เ ย า ว์ ข อ ง อ า เ ซี ย น  (ASEAN 
Young Quality Assurance 
Officers Network: AYQON) (ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
   5)  เครือข่ายประกันคุณภาพ 
ของคณะกรรมการรับรองคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
( CHEA International Quality 
Group: CIQG) (ไม่มีค่าธรรมเนียน
สมาชิก) 
    6) European Union Support 
to Higher Education in ASEAN 
Region (EU SHARE ASEAN)  
(ไม่มีค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

2. บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
สถานะปัจจุบันที่หมดอายุสัญญา
ความร่วมมือ จ านวน 2 ฉบับ คือ 
   1) MOU ระหว่ าง สมศ.  กั บ 
Japan University Accreditation 
Association (JUAA), Japan  
แ ล ะ  Taiwan Assessment and 
Evaluation Association (TWAEA), 
Taiwan MOU ครบอายุ สั ญญ า  
เ มื่ อ วั น ที่  23 กั น ย า ย น  2563  
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน
ในสาระหลัก คือ 1) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ 
ด้านระบบการประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  
2) การประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการประเมิน
คุณภาพภายนอก และกิจกรรม 
International Survey การส ารวจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิตและนักศึกษาของประเทศ
ไต้หวัน  ญี่ปุ่น และ ไทย ซึ่งจะท า
กา รส า ร วจปี ล ะ  1 ค รั้ ง  แล ะ
ด าเนินการไปแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี 
2563 สมศ.  JUAA และ TWAEA  
เห็นพ้องขยายกิจกรรมความร่วมมือ
ในโครงการน าร่อง “การรับรอง
มาตรฐานร่วม (International Joint 
Accreditation)” ส า ห รั บ ส ถ า น 
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งได้
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

จั ดท า  (ร่ าง )  คู่ มื อการรั บรอง
มาตรฐานร่วมไว้แล้วและอยู่ในการ
พิจารณาของ กพอ. 
  2) MOU ระหว่าง สมศ. กับ National 
Institution for Academic Degrees 
and University Evaluation (NIAD-
QE), Japan MOU ครบอายุสัญญา 
เ มื่ อ วั น ที่  4  มี น า ค ม  2 5 6 4  
ซึ่ ง ในช่วงที่ ผ่ านมาทั้ งสองฝ่ าย 
ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ร่วมกันในสาระหลัก คือ  
    1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้าใจ ด้านระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
    2) การประสานความร่วมมือ 
ในการด าเนินกิจกรรมด้านการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายนอก และอยู่ ระหว่ างการ 
ลงนาม MOU ฉบับใหม ่

5. เรื่องเพื่อทราบ 
    5.1 รายงานผลการตรวจสอบ
และรายงานงบการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563        

  มติ  ที่ ป ระชุ ม รั บทราบรายงานผล 
การตรวจสอบและรายงานงบการเงิ น  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยขอให้
ทุ กส านั ก /ภารกิ จ  ที่ มี ข้ อ เสนอแนะ 
ไปด าเนินการประชุมหารือร่วมกันว่าได้
ด า เนินการไปถึ ง ไหน และมีวางแผน
ด าเนินการอย่างไร โดยขอให้น ามารายงาน
ในที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในครั้งต่อไป  
ข้อ 2) ภนย. 

  ทุกส านัก/ภารกิจ จะน าเสนอ 
ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในครั้งนี ้
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ระเบียบวาระ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ตามมติที่ประชุม 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 3) 1. ภอก. (งานบริหารทั่วไป) 
        2. ภอก. (งานทรัพยากรมนุษย์) 
        3. ทุกภารกิจ 

 ที่ประชุมพิจารณามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้งานการเงิน 
และบัญชี ภารกิจอ านวยการ ติดตามผลการด าเนินงานและน ามารายงานต่อที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอให้ฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
จัดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  

          มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยขอให้
ส านัก/ภารกิจ ที่เก่ียวข้องน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ตามผลผลิต/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อที่ประชุม 
โดยสรุปดังนี้   

ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา แผน 30,800,250 
ผล 7,646,678.46 

 (24.83) 
1 .  ก า รส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

49,121 
แห่ง 

24,489 
แห่ง 

60,751 
แห่ง  

(100) 

 

15 
ต้นสังกัด 

7 
ต้นสังกัด 

14 
ต้นสังกัด 
(93.33) 

1.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 
- ด าเนินการเดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 
2564  

 17,337 
แห่ง 

8,668 
แห่ง 

21,667  
แห่ง 

(100) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

 3 
ต้นสังกัด 

2 
ต้นสังกัด 

2 
ต้นสังกัด 
(66.67) 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ด า เ นิ น ก า ร เ ดื อ น ตุ ล า คม  2 5 63  -  
มีนาคม 2564  
 

28,939   
แห่ง 

14,469 
แห่ง 

36,161 
แห่ง 
(100) 

 

3 
ต้นสังกัด 

2 
ต้นสังกัด 

4 
ต้นสังกัด 
(100) 

1.3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (วัตถุประสงค์พิเศษ) 
- ด า เ นิ น ก า ร เ ดื อ น ตุ ล า คม  2 5 63  -  
มีนาคม 2564  

1,233 
แห่ง 

616 
 แห่ง 

1,082  
แห่ง 

(87.75) 

 

5 
ต้นสังกัด 

2 
ต้นสังกัด 

5 
ต้นสังกัด 
(100) 

1.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอัธยาศัย 
- ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

742 
แห่ง 

371 
 แห่ง 

928 
แห่ง 
(100) 

 

1 
 ต้นสังกัด 

- 
ต้นสังกัด 

1 
ต้นสังกัด 
(100) 

1.5 ด้านการอาชีวศึกษา 
- ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

 730 
แห่ง 

365 
แห่ง 

913 
แห่ง 
(100) 

 

2  
ต้นสังกัด 

1  
ต้นสังกัด 

 

2 
ต้นสังกัด 
(100) 

2. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ 
 

60 แห่ง - -  
1  

ต้นสังกัด 
- - 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

   2.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรยีนนานาชาติ 
     - ด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2564 

60 แห่ง - -  
1  

ต้นสังกัด 
- - 

3 .  โ ค ร ง ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
     รูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา 
    - ด าเนินการเดือนสิงหาคม 2564 

80 แห่ง - -  

4. โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

1 โครงการ 
(46 

กจิกรรม) 

25  
กิจกรรม 

27 
กิจกรรม 
(58.70) 

 

 1. ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ 
     - ด าเนินการเดือนธันวาคม 2563 

36 กิจกรรม 18  
กิจกรรม 

18  
กิจกรรม  

(50) 

 

      1.1) กฤตภาคข่าวออนไลน์  12 กิจกรรม 6  
กิจกรรม 

6  
กิจกรรม 

(50) 

 

      1.2) ด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ 
(Facebook Business และ Line Official) 
นับเป็นกิจกรรม  

12 กิจกรรม 6  
กิจกรรม 

6 
กิจกรรม 

(50) 

 

      1.3) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของส านักงาน และสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และสามารถ 
น าผลประเมินไปใช้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้หมาย ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ ์โทรทัศน ์และเว็บไซต์ (PR)  

12 กิจกรรม 6 
 กิจกรรม 

6 
 กิจกรรม 

(50) 
 

 

 2. ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์  
  - ด าเนินการเดือนสิงหาคม 2564 

5  
โครงการ 

3 
โครงการ 

6  
กิจกรรม 
(100) 

 

       2.1) การผลิตจุลสาร สมศ. 4 ฉบับ 2 ฉบับ 2 ฉบับ 
(50) 

 

       2.2) การผลิตปฏิทินและไดอารี่ 
 

4,000  
ชุด 

4,000 ชุด 4,000 ชุด 
(100) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

       2 .3 )  จั ดจ้ า งผลิต ชุดนิทรรศการ 
ไ วนิ ล  โ ร ลอั พ  Backdrop ชุ ด ไฟ  ป้ า ย 
ค าขวัญ ฯลฯ 

1  
โครงการ 

(4 ช้ินงาน) 

2  
ช้ินงาน 

1 
 ช้ินงาน 

(25) 

 

       2.4) รายงานประจ าปี 2564 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

-  

       2.5) งานสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 1 
โครงการ 

(4 ช้ินงาน) 

2  
ช้ินงาน 

2  
ช้ินงาน 
(50) 

 

 3. สื่อมัลติมีเดีย  
  - ด าเนินการเดือนสิงหาคม 2564 

(การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย) 

1  
โครงการ 
(4 สื่อ) 

2 สื่อ 2 สื่อ 
(50) 

 

 4. สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  
  - ด าเนินการเดือนสิงหาคม 2564 

4  
โครงการ 

3 
โครงการ 

5 กิจกรรม 
(100) 

 

     4.1) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ   
และนานาชาต ิ

1 
 โครงการ 

-  
 

-  

     4.2) จัดท าและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (1.จัดหา, 2.บ ารุงรักษา) 

2  
โครงการ 

2  
โครงการ 

2 กิจกรรม 
(100) 

 

     4.3) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่นๆ 1  
โครงการ 

(4 กิจกรรม) 

2 
กิจกรรม 

3 กิจกรรม 
(75) 

 

5. โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 
   

1  
โครงการ 

- ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื
และยตุิการด าเนินงานตามมต ิ
ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. 

ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่  
14 ตุลาคม 2563 

 

6. โครงการส่งเสริมการน าผลประเมิน 
    ไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
   1 )  ก า รประ ชุมคณะอนุ ก ร รมกา ร  
ทุกไตรมาส 
   2) การส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อน าผล
ประเมินไปใช้ เมษายน 2564 

1  
โครงการ 

- แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริม 
การน าผลประเมินไปใช้พัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา และจัดประชุม
คณะท างานฯ ครั้งท่ี 1/2564  
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

   3) สรุปผลการด าเนินงานการน าผล
ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา เมษายน 2564  
สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการระยะที่ 1 แล้ว
ดังนี ้
     1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) และด้านการอาชีวศึกษา 
         - จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช.  

สอศ. กทม. (2 ส านัก) ) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 8 หน่วยงาน ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
มีหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุม 7 หน่วยงาน ยกเว้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
         - ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระยะที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จ านวน 1,482 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 929 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  
2,071 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 3 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จ านวน 81 แห่ง หน่วยงาน  
ต้นสังกัด จ านวน 5 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 199 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 แห่ง รวมจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น  
3,833 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 938 แห่ง โดยวิธีการถ่ายสอดสดออนไลน์ Facebook Live การบรรยายและเสวนา  
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้แทน
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ผา่นทาง www.facebook.com/ONESQA  ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติ
ด าเนินการหลังการแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง  
และหน่วยงานต้นสังกัด 938 แห่ง ออกไปก่อนเมื่อก าหนดวันเวลาได้แล้วจะด าเนินการแจ้งสถานศึกษาอีกครั้ง 
        - ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความรว่มมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา  
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       - ด าเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เป็นการส่ง จดหมายให้กับสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน ์
และออนไลน์ เพื่อลดการพบปะและเว้นระยะห่างทางสังคมตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้เริ่มด าเนินการ 
ตั้งแต่วันท่ี 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมา สรุปผลการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ดังนี้ 

1) เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ของการศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจ านวน 4 เรื่อง โดย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) 

2) เผยแพร่วีดิทัศน์ การถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย 1) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  2) รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 

https://drive.google.com/file/d/1-XU29oL-BiWOOxSutVchvlpJN7NyyIE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XU29oL-BiWOOxSutVchvlpJN7NyyIE0/view?usp=sharing
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

3) เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”  
ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาแ ละ
การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. และผู้ร่วมเสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 4 สังกัด  มียอดผู้ เข้าชมเป็นจ านวน 37,000  Views และมียอด Shares จ านวน  
1,035 Shares  

5) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์ COVID-19" โดยรักษาการผู้อ านวยการ สมศ. และผู้ร่วมเสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจาก มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จ านวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชมเป็นจ านวน 28,500 views และมียอด Shares จ านวน 625 Shares  
           6) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” โดย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. มียอดผู้เข้าชมเป็นจ านวน 
73,800 views และมียอด Shares จ านวน 2,273 Shares  
            7) การส่งจดหมาย รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น 60,751 แห่ง  
                1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 36,161 แห่ง 
                2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 36,161 แห่ง 
               3) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จ านวน 1,082 แห่ง 
               4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 928 แห่ง 
               5) ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 913 แห่ง 
           8) การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวดีิทัศน ์รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น 28,687 แห่ง  
               1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 6,498 แห่ง 
               2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 19,862 แห่ง 
               3) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จ านวน 614 แห่ง 
               4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 851 แห่ง 
               5) ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 862 แห่ง      

    - ด าเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
          1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  
              - เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. และส านักพัฒนาสังคม กทม.  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

              - สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
                1. การส่งจดหมาย ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 21,667 แห่ง ร้อยละ 100 
                2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 6,498 แห่ง 
          2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              - เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. ส านักการศึกษา กทม.  
             - สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
                1. การส่งจดหมาย  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 36,161 แห่ง ร้อยละ 100 
                2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 19,862 แห่ง 
          3. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
              - เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยกเว้นสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มา  
              - เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หน่วยงานต้นสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการ ONESQA Facebook Live 
การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”  
             - สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
               1. การส่งจดหมาย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวตัถุประสงค์พิเศษ จ านวน 1,082 แห่ง ร้อยละ 87.75 
               2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จ านวน 614 แห่ง 
          4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               - สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
               1. การส่งจดหมาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 928 แห่ง ร้อยละ 100 
               2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 851 แห่ง 
          5. ด้านการอาชีวศึกษา  
              - เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน)  
              - สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง 
                1. การส่งจดหมาย ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 913 แห่ง ร้อยละ 100 
                2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 862 แห่ง 
      2) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัดเบื้องต้นทั้งจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบฯ ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการ 
Upload ข้อมูล SAR ของสถานศึกษาผ่านระบบ E-SAR และได้มีการเสนอปรับแผนโครงการ เนื่องจากมีการด าเนินงาน 2 ระยะ  
คือ ในระยะแรกจะเป็นการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint accreditation ก่อน และเมื่อแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติ
ประเภท Non-Joint accreditation แล้วเสร็จ จึงจะมีการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation ต่อไป 
      3) โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้การรับรอง สมศ. เป็นหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศรับรอง สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
หนังสือมายังส านักงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

อาทิ ปรับปรุงกรอบแนวทางการประเมิน แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน เครื่องมือการประเมิน และมีการจัดท า (ร่าง) คู่มือฉบับสถานศึกษา  
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ โดยในเดือนเมษายน  2564 จะมีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมในการจัดประชุมสื่อสาร การประเมิน 
รูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา 
      4) โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการดังนี้ 
           1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ 
             1. กฤตภาคข่าวออนไลน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
                 ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ โครงการจัดซื้อกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งได้ด าเนินการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของส านักงานที่ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  ผลการด าเนินงานเดือนมีนาคม 2564 ไม่มีข่าว 
ที่สร้างความเสียหายในระดับองค์กร 

             2. ด าเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน ์
     2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทาง  Facebook Business และ  

Line Official  
      - Facebook .com/ONESQA  Facebook Fan page  สมศ. มีผู้กดติดตามจ านวน 62,045 คน และกด LIKE จ านวน  

53,510 คน 
      - LINE สมศ. มีผูต้ิดตาม จ านวน 17,662 คน 

             - ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการด าเนินการข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Facebook และ Line  
และได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official Account) ดังนี ้
               - เดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 5 เร่ือง ประกอบด้วย 
                 1. วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบ
นโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สมศ. "ก้าวเข้าสู่ปีท่ีสองในการก ากับดูแล" โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพ
อย่างกัลยาณมิตร 
                 2. วันที่  12 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์  
COVID-19 
                 3. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ ‘คุณหญิงกัลยา’ จี้ต้องประเมิน 
โรงเรียนด้วยความเป็นมิตร-ไม่จับผิด 
                 4. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อให้การ
รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิ เศษ  
ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
                 5.  วันที่  23 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ เลื่อนการถ่ายทอดสด (Facebook Live) การเสวนา  
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19”  
              - เดือนธันวาคม 2563 จ านวน 9 เร่ือง ประกอบด้วย 
               1. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค น้อมร าลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

               2. วันที่ 7 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
               3. วันท่ี 10 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิควันรัฐธรรมนูญ 
               4. วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สมศ. อินโฟกราฟฟิคให้ความรู้การเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้ด้วยการมอง, เรียนรู้ด้วยการฟัง, 
เรียนรู้จากถ้อยค าภาษา, เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ, เรียนรู้ด้วยการใช้ตรรกะ, เรียนเป็นกลุ่ม และสุดท้ายคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
               5. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์อย่างมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนการคิดที่ดีและรอบคอบ ซึ่งการพัฒนาทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
จะท าให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สามารถหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็วและรอบด้านมากข้ึน  
               6. วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. ส่งรายชื่อประธาน-กรรมการบอร์ดสมศ.ให้ ศธ.”แล้ว 
               7. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
               8. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
               9. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 “ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย "No Gift Policy" งดรับ
ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 
             - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 12 เร่ือง ประกอบด้วย 
              1. วันท่ี 4 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ 
              2. วันท่ี 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
              3. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
ของส านักงาน 
              4. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ Banner เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี  
นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 
              5. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. พร้อมเสนอตัวประเมินมหา’ลัย เร่งพัฒนา-ปรับปรุง
เกณฑ์ เน้นจุดพัฒนา เพื่อรับรอง 
              6. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Infographic Timeline ก าหนดการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
              7. วันที่ 9 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ “ค าขวัญวันเด็ก ประจ าปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ  
ด้วยภักดีมีคุณธรรม” 
              8. วันท่ี 13 มกราคม 2564 รู้จักกับ สมศ. ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนกุลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2665) 
              9. วันท่ี 16 มกราคม 2564  ประชาสัมพันธ์เรื่อง บทความวันครูแห่งชาติ 
            10. วันท่ี 22 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก สมศ. 
            11. วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก 
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            12. วันที่ 26 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีค าตอบ! Q&A แนวทางการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
ที่มีคน Inbox เข้ามาสอบถามมากที่สุด 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 13 เร่ือง ประกอบด้วย 
              1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ก ากับดูแล สมศ.  
พร้อมกับรายงานผลการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
              2. วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 อินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เรื่องวันนักประดิษฐ์ 
              3. วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เชิญรับชมวีดิทัศน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19       
              4. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. 
              5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ บอร์ด สมศ. สั่งเดินหน้าประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์ 
เต็มที่ มั่นใจสถานศึกษาชอบ เพราะไร้กังวลโควิด-19 คาดประเมินได้ต้นเดือนมีนาคมนี ้
              6. วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ รอลุ้นเลย....ได้บอร์ด สมศ.เดือนมีนาคมนี้ 
              7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ Q&A การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
              8. วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

  9. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีค าตอบ ! หลากหลายค าถามที่ทุกท่านถามเข้ามาวันนี้ สมศ. มี Q&A  
แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
             10. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้งานระบบ Automated QA ในการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 
             11. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมการเสวนาออนไลน์ ระหว่าง สมศ. สพฐ. สช. อปท. และ สอศ.  หัวข้อ “แนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” 
             12. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมท าแบบส ารวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. 
ลุ้นรับของรางวัลจ านวน 80 ช้ิน เพียงตอบแบบสอบถาม 

 13. วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง วันมาฆบูชา 
 
 
- เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 19 เร่ือง ประกอบด้วย 

              1. วันท่ี 1 มีนาคม 2564 Facebook Live การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 และการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนกีฬา และ สปท.” 
               2. วันที ่4 มีนาคม 2564 ประกาศรายช่ือผู้โชคดีรับของรางวัลจาก สมศ. จากการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. 
              3. วันท่ี 5 มีนาคม 2564 Facebook Live การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : 
การตรวจเยี่ยม Online” โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. 
              4. วันท่ี 6 มีนาคม 2564  Infographic ท าอย่างไร ให้คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
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              5. วันท่ี 6 มีนาคม 2564 VDO แนวทางการประเมินคณุภาพภาพภายนอก ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม 
Online 
              6. วันที่ 8 มีนาคม 2564 Facebook Live การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  คัดเลือกเพื่อให้การรับรอง 
เป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
              7. วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกาศกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
              8. วันท่ี 11 มีนาคม 2564 Infographic Liquid Learning เมื่อการเรียนรู้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
              9. วันท่ี 12 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “สมศ. ดีเดย์ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึง่
วัน” siamrath.co.th 
              10. วันที่ 15 มีนาคม 2564 พระบรมราโชวาท “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา...” 
            11. วันที่ 17 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “สมศ. ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไบน์” รายการ Talk Today ทางช่อง 
PPTV 36 
             12. วันที่ 19 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “ประกาศ กมอ. ให้ สมศ. ประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้” – 888 พอพ นิวส์ 
            13. วันท่ี 19 มีนาคม 2564 Infographic การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 
            14. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน (เจ้าหน้าที่ IT และ
เจ้าหน้าท่ี ภปพ.2) 
            15. วันที่ 24 มีนาคม 2564 Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 
            16. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม : สมศ. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศเจตจ านงสุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
           17. วันท่ี 25 มีนาคม 2564 Infographic รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเชิงรุก เพื่อบริหารความเสี่ยง 
            18. วันที่ 30 มีนาคม 2564 Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online 
           19. วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 
         2 .2 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักงาน 
www.onesqa.or.th ในเดือนมีนาคม 2564 รวมจ านวน 5 คร้ัง ดังนี ้ 
               1) รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 1–6 มีนาคม 2564 
               2) รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 7-13 มีนาคม 2564 
               3) รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 14-20 มีนาคม 2564 
               4) รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 21–27 มีนาคม 2564 
                 5) รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 
         2.3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง  YouTube ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือนมีนาคม 2564  
รวม 4 เร่ือง ดังนี ้
    1) วันที่ 12 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online 
https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y 

https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y
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            2) วันที่ 19 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยมออนไลน์ 
https://youtu.be/I1CEpNqj5oQ 
               3) วันที่ 22 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
และการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” https://youtu.be/SCo7bVyQhjI 
               4) วันที่  25 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
และการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE 
            3. ด าเนินการประชาสมัพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน (PR)  
                ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการด าเนินงานโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน 13 ครั้ง ดังนี ้

               - เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่างๆ จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้ 
                   1. ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภายนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ 
ข่าวออนไลน์ 
                   2. ข่าวประชาสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยา”ย้ า สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่จับผิด ดึง ม.ราชภัฏในพื้นที่  
ช่วยอบรมครู”  
               - เดือนธันวาคม 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
                 1) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบายประเมินรอบใหม่ปี 2564 ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน  
กรอบเช้า/บ่าย  
                 2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. ชงช่ือบอร์ดครบชุดให้ ศธ. พิจารณาแล้ว” ได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  
และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูเดย์ และครูวันดี  

 - เดือนมกราคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
               1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เตรียมประเมินออนไลน์รับโควิด” 
               2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอบอุ่น หนุนไอเดีย” 
               3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจ าปี 2564 ใน 51 จังหวัด” 

   4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน” 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน 4 ครั้ง  
  1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ติวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ เสริมมั่นใจให้สถานศึกษา 
  2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ONESQA-V แอพใหม่ สมศ. แอพน้ีที่ผู้ประเมินใช้ เพื่อประเมินโรงเรียน 

              3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ใช้ประเมินออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 พร้อมเน้นย้ าถึงสถานศึกษาทั่วไทย 
“ใช้การประเมินแนวใหม่ท้ังระบบ – ไม่มีขอเอกสารเพิ่ม”  
              4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ชวนสถานศึกษาท าความเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ 

- เดือนมีนาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของส านักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จ านวน 2 ครั้ง  
              1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.” ดีเดย์ใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” 
โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน 
เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 

https://youtu.be/I1CEpNqj5oQ
https://youtu.be/SCo7bVyQhjI
https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE
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              2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติ
บัตรออนไลน์” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสด เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2564 

          2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ด าเนินการดังนี้  
              1. การผลิตจุลสาร สมศ. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดท าจุลสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อก าหนด
และราคากลางในการจัดจ้างผลิตจุลสาร สมศ. แล้ว และได้จัดส่งจุลสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และจัดส่งจุลสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 
ในเดือนมีนาคม 2564 
             2. การผลิตปฏิทินและไดอาร่ี ผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 จ านวน 4,000 เล่ม ด าเนินการจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
มอบให้กับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว 
              3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ สื่ออื่น Backdrop  
                 ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตชุดนิทรรศการ โรลอัพ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ตามแผนการด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2564 
              4. รายงานประจ าปี มีแผนการด าเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 
              5. งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ   
                  ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ด าเนินการจ านวน 2 ช้ินงาน ได้แก่ แผ่นพับคุณหญิงกัลยา  
โสภณพนิช และแผ่นพับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19  โดยตามแผนการด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 
และสิงหาคม 2564 
         3) สื่อมัลติมีเดีย ได้จัดท า Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยได้เผยแพร่ 
ในเว็บไซด์และ Facebook และด าเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อก าหนดโครงการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จ านวน 4 เรื่อง มีความยาวของสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่องละ 3 - 5 นาที ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
               1. การใช้งานระบบ Automated QA ส าหรับสถานศึกษา     
               2. การใช้งานระบบ Automated QA ส าหรับผู้ประเมินภายนอก 
               3. การใช้งานระบบ E-SAR ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด  
               4. การใช้งาน Mobile Application (ONESQA-V) 
            - การผลิตสื่อ Video Motion Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
            - การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online 
          4) สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ด าเนินการดังนี ้
             1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จากเดิมที่มีแผนในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  
ครั้งที่  21 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้อ านวยการ สมศ.  
             2. จัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด าเนินการซ่อมบ ารุงกล้องและเลนส์ และด าเนินการซื้อไมโครโฟนไร้สาย 
พร้อมคลิปหนีบเสื้อ 1 ชุด ส าหรับใช้ในการบันทึกวีดิทัศน์หรือ Facebook Live เสร็จสิ้นแล้ว ส าหรับการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์  
จะจัดส่งได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 
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             3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดังนี้ 
                 - เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการจัดท า Facebook Live การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินภายนอก  
                 - เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา” ณ ห้องประชุม 
สันถวมิตร สมศ. เป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ.  

     - เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ให้กับผู้ประเมินภายนอก สมศ. ที่ได้รับการรับรองปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560–2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดย Facebook Live หน้า Facebook Fan page สมศ.  

     - เมื่อวันท่ี 28-29 มกราคม 2564 ประสานวิทยากรบรรยายและดูแลการบันทึกวิดีทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจ านวน 7 เรื่อง 
ดังนี ้
  1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปีการศึกษา 2562 วิทยากร โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ   
และนางสาวจิราวรรณ อนันการ  
  2) ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 วิทยากร โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  และ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 
  3) EP:01 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  4) EP:02 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  5) EP:03 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
  6) EP:04 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก 
  7) EP:05 บทบาทของครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  (ล าดับท่ี 3-7) วิทยากร โดย ผศ.นศิารัตน์ อิสระมโนรส และ ดร.พรชุลี ลังกา 
      - เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จัดท าสื่อส าหรับโครงการส่งเสริม คือ การบันทึกวิดีทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา 
ทุกระดับ ทุกประเภทสถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย -เยอรมัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจ านวน 4 เรื่อง ดังนี ้
  1) แนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกฯ การศึกษาปฐมวยั  
  2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภท 
                           วัตถุประสงค์พิเศษ 
  3) แนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ด้านการอาชีวศึกษา 
                 - เมื่อวันท่ื 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมีผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้า

https://drive.google.com/file/d/11CxAfRjnnKJbHKjrNEsXGgJYyoCZxwBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XU29oL-BiWOOxSutVchvlpJN7NyyIE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XU29oL-BiWOOxSutVchvlpJN7NyyIE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_pN56nc0gjtVHJHvQShTDYYXMN1BrdFc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qMXD2YQ3amrW1flRxgcVsbSzI1unyul_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18akO1ZgWSEgi-usnqMX_bONBXaJQKvbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otyO-RnbLaRhzSWjHhqj3j2KJisraCcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wp7gg0OZOpuwaSUZF9cnSxRdbHzacO41/view?usp=sharing
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เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
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ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live เผยแพร่ผ่านหน้า Facebook Fan page สมศ. ณ ห้องประชุมคุณสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานี ช้ัน 22 อาคารพญาไทพลาซ่า 
                 - เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live) เพื่อคัดเลือก 
เป็นผู้ประเมิน ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                 - เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมจัดการประชุมออนไลน์ Facebook Live  เรื่อง "แนวทางการเขียนเอกสาร
ประกอบการประเมินแบบตรวจเยี่ยมออนไลน์ ส าหรับหน่วยประเมินและผู้ประเมินภายนอก"  
               - เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สมศ. ในหัวข้อ  
"การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" (โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)  
      5) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 
        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกบั
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภ ายนอกสถานศึกษา  
7 เครือข่าย และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย)  
รายละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักงานในการด าเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพื่อการให้
เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
       1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย  
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง ส านักงานควรด าเนินการช้ีแจง
และท าความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วม มือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุ 
ของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส าหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 
       2. ส านักงานควรก าหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย
การประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน และท าให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       3. การน าระเบียบกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณี  
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่าน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้กับทุกกรณี 
       ต่อมาส านักงานได้มีการน าเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้
ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  
14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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       จากนั้นส านักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการด าเนินงาน 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนค้างจ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.  
        จากข้อเท็จจริงข้างต้น ส านักงานได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก  
7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามค าสั่ง สมศ. ท่ี 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอ านาจและหน้าที่รวบรวม 
พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน และรายงานสรุป  
ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
     6) โครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 11/2563  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติที่ประชุม ดังน้ี 
        1.อนุมัติให้ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 วาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  25 มิถุนายน 2563  
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
        2. ให้ส านักงานยุติการมีคณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้ 
        3. มอบหมายให้ส านักงานด าเนินการติดตามการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเอง  
        4. ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามบันทึก
ข้อความที่ ภสส. 348/2563 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2563) 
        5. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่  
1/2564 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แผน 245,214,000 

ผล  9,199,488.00 
(3.75) 

2 .1  การประ เมิ นคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา (ยกมาจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563)   
 

3,831 
แห่ง 

 

3,831 
 แห่ง 

 

3,551 แห่ง 
(92.69) 

 

 

  2.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็ก 
หมายเหตุ : SAR ที่ Pre-Analysis ไว้แล้ว 
จ านวน 1,482 แห่ง 

1) ประสานหน่ วยประ เมินจั ดส่ ง
รายงาน กุมภาพันธ์ 2564  

2) ให้การรับรองผลประเมิน มีนาคม 
2564  

1,482  
แห่ง 

(ประเมิน 
SAR) 

1,482 
แห่ง 

(ประเมิน 
SAR) 

1,482  
แห่ง 
(100) 
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3) แจ้ งผลประ เมิ น ให้ หน่ วย ง าน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษา เมษายน 2564  
  2.1.2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
*สช. แจ้งขอยกเลิกการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จ านวน 1 แห่ง)  
      1 )  ประสานหน่วยประเมินจั ดส่ ง
รายงาน กุมภาพันธ์ 2564  

2) ให้การรับรองผลประเมิน มีนาคม 
2564  
      3 )  แจ้ งผลประ เมิน ให้หน่ วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษา เมษายน 2564 

*2,070  
แห่ง 
เป็น  

2,069 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

*2,070
แห่ง 

2,069 
แห่ง 

 (ประเมิน 
SAR) 

2,069 แห่ง 
(100) 

 
 

 

2.1.3 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
         (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
หมายเหตุ : SAR ที่ Pre-Analysis ไว้แล้ว
จ านวน 80 แห่ง)  (รอการปรับแผน) 
  

80 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 
 

80 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 
 

อยู่ระหว่างการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 

 

- โรงเรียนเตรียมทหาร 1 แห่ง 1 แห่ง -  
- วิทยาลัยนาฎศลิป ์ 3 แห่ง 3 แห่ง -  
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
  (รอปรับแผน) 

25 แห่ง 25 แห่ง -  

- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
  ด้านวิทยาศาสตร ์

7 แห่ง 
 

7 แห่ง ต้นสังกัดขอยกเลิกรายชื่อโรงเรยีนที่ส่ง
มาเพื่อขอรับการประเมินทั้ง 7 แห่ง 

 

- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
  ด้านกีฬา  

11 แห่ง 11 แห่ง -  

 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  9 แห่ง 9 แห่ง -  
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ 24 แห่ง 24 แห่ง -  
2.1.4 ด้านการอาชีวศึกษา  199 แห่ง 199 แห่ง -  
2 .2  การประ เมิ นคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  

13,169 
แห่ง

(ประเมิน 
SAR) 

- 
 

2 แห่ง  

2.2.1 การศึกษาปฐมวัย  
      1 )  ประสานหน่วยประเมินจั ดส่ ง
รายงาน กรกฎาคม 2564  

4,518 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
 

-  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

      2) ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม
2564  
      3 )  แจ้ งผลประ เมิน ให้หน่ วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 
2.2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      1 .  ประสานหน่วยประเมินจัดส่ ง
รายงานกรกฎาคม 2564  
      2. ให้การรับรองผลประเมิน สิงหาคม
2564  
      3 .  แจ้ งผลประ เมิน ให้หน่ วย งาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 

8,048 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
  
 

2 แห่ง  

2.2.3 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
        (รอการปรับแผน) 
     1 )  ประสานหน่ วยประ เมินจั ดส่ ง
รายงานกรกฎาคม 2564  
     2 )  ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง ผ ล ป ร ะ เ มิ น  
สิงหาคม 2564  
     3 )  แจ้ งผลประ เมิ น ให้ หน่ ว ย ง าน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 

196 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
 

-  

- วิทยาลัยนาฎศลิป์  9 แห่ง -  -  
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
   (รอการปรับแผน)  

10 แห่ง -  -  

- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
ด้านกีฬา  

11 แห่ง -  -  

- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ (รอการปรับแผน) 

7 แห่ง 
 

-  -  

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  46 แห่ง -  -  
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 40 แห่ง -  -  
- โรงเรียนพระปริยตัิธรรม  80 แห่ง - -  
2.2.4 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียน 
      นานาชาติ 

1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง 

37 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
  

-  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

รายงาน กรกฎาคม 2564  
2)   ให้การรับรองผลประเมิน  

สิงหาคม 2564  
3)   แจ้ งผลประเมินให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 
2.2.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา         
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง
รายงาน กรกฎาคม 2564  

2) ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง ผ ล ป ร ะ เ มิ น 
สิงหาคม 2564  

3) แจ้งผลประเมินให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 

188 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
  

-  

2.2.6 ด้านการอาชีวศึกษา 
1) ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง

รายงาน กรกฎาคม 2564  
2) ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง ผ ล ป ร ะ เ มิ น 

สิงหาคม 2564  
3) แจ้ งผลประเมินให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดและสถานศึกษา กันยายน 2564 

182 แห่ง 
(ประเมิน 

SAR) 

- 
 

-  

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ไดด้ าเนินการดังนี ้
     การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก  ยกมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3,831 แห่ง และด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 13,169 แห่ง 
   ตารางกิจกรรมที่ 2 ผลการด าเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
    ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงานของ สมศ. 
การประเมินระยะที่ 1 การประเมินระยะที่ 2 

ประเมิน SAR รับรองรายงาน ลงพื้นที ่
ศูนย์พัฒนาเด็ก 1,482 1,482 1,196 286 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  *2,070 2,069 1,793 276 
วัตถุประสงค์พิเศษ 80 - - - 
ด้านการอาชีวศึกษา 199 - - - 

รวมท้ังสิ้น 3,831 3,551 2,989 562 
   หมายเหตุ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

                 - ขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. จ านวน 2,069 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)  
แต่มี SAR ที่พร้อมให้ผู้ประเมินภายนอกด าเนินการประเมิน SAR ได้ จ านวน 2,048 แห่ง ทั้งนี้ ส านักงานได้สรุปข้อมูลและด าเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตาม  
SAR จากหน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มเติม ตามหนังสือเลขที่ มศ 0006/2247-2249 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สช., กทม., สพฐ.) เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบ E-SAR สมศ. โดยหากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานจะใช้
ข้อมูลจาก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพื่อใช้ประกอบการประเมิน SAR ต่อไป 
                 - *ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งขอยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง (ตามหนังสือที่ ศธ 0211.6/14421 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  
                - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ต้นสังกัดขอยกเลิกรายชื่อโรงเรียนที่ส่งมา 
เพื่อขอรับการประเมินทั้ง 7 แห่ง  
                - ด้านการอาชีวศึกษา ส านักงานได้ท าหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 245 แห่ง พร้อมทั้งข้อความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SAR ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับ 
SAR ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งขอผลการวิเคราะห์ฯ ของสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  

        ส ำหรับระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำท่ีได้วิเครำะห์ SAR ไว้แล้ว ดังนี้  
       1. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. ภำยในวันท่ี 30 ตลุำคม 2563 
       2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภำยในวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 
       3. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมิน (ทีมเดิมที่ได้ PA SAR ไว้แล้ว) ประเมิน SAR ตำมขั้นตอนที่ สมศ. ก ำหนด ในช่วงวันที่  
           16 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2563  
       4. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  (Site visit) สถำนศึกษำ (ตำมค ำร้องขอ) ตำมขั้นตอนท่ี สมศ. ก ำหนด 
           ในช่วงเดือนธันวำคม 2563–กุมภำพันธ ์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  

และต้นสังกัดยืนยัน 
ชื่อให้ สมศ. ประเมิน 

การประเมิน 
ระยะที่ 1 

การ
ประเมิน
ระยะที่ 2 

ประเมิน 
SAR 

รับรอง
รายงาน 

ลงพื้นที ่

1 การศึกษาปฐมวัย 4,518 8,127 3,668 3,668 - - - 

2 
 

ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

8,048 
 

10,228 
 

7,030 
 

6,465 
 

2 
 

1 
 

1 
 

3 วัตถุประสงค์พิเศษ 196 762 676 368 - - - 

4 โรงเรียนนานาชาติ 37 37 37 37 - - - 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

5 
 
 
 
 

กศน. 
 
 
 
 

188 
 
 
 

 

188 
(จะส่ง SAR ให้ สมศ.  

ตั้งแต่ ม.ค.64  
เป็นต้นไป) 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

ด้านการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

182 
 
 
 
 

875 
(อยู่ระหว่างพัฒนา
โปรแกรมเชื่อมฐาน 

VE-SAR จะแลว้เสร็จ
ภายใน มี.ค.64) 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

รวม 13,169 20,217 11,411 10,538 2 1 1 
        - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนการด าเนินงานประเมิน SAR จะเริ่มในไตรมาสท่ี 3 เป็นต้นไป โดยได้ก าหนดแผนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
          1. หน่วยประเมินจัดคณะผู้ประเมิน และบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน ประเมิน SAR ตามขั้นตอนท่ี สมศ. ก าหนด ในช่วงเดือนเมษายน– 
พฤษภาคม 2564 
         2. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามค าร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. ก าหนด 
ในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2564 
         3. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนพฤษภาคม–กันยายน 2564 
       - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ  มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 4  เนื่องจาก 
รอกรอบแนวทางการประเมินแล้วเสร็จ และมีการพัฒนาหลักสูตร/อบรมผู้ประเมิน/ส่งเสริมสถานศึกษาในไตรมาสที่ 1-3 ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบแนวทาง 
การประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติได้ถูกแบ่งออกเป็น Joint และ Non Joint  ซึ่งได้เสนอขอปรับ 
โครงการโดยแบ่งการประเมิน 2 ระยะ โดยในระยะแรกจะด าเนินการประเมินโรงเรียนนานาชาติ กลุ่ม Joint Accreditation จ านวน 40 แห่งก่อน  
และ Non-Joint Accreditation จ านวน 10 แห่ง 
       - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ของสถานศึกษา จ านวน 217 แห่ง มายังส านักงาน 
ผ่านระบบ E–SAR ครบทุกแห่งแล้ว  
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก แผน 9,055,000 

ผล 1,461,579.28 

(16.14) 
3. พัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบติัการผู้ประเมินภายนอก  
   3.1 การสรรหา คัดเลือก และรับรอง 
ผู้ประเมินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
     1 )  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประเมิน 
พฤศจิกายน 2563  

1,410 คน 655 คน 687 
(48.72) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

     2 )  ด า เนินการสอบตามขั้ นตอนที่
ก าหนด มีนาคม 2564  
    3) สรุปรายช่ือเข้าคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเพื่อรับรอง เมษายน 2564  
    4) เผยแพร่ประกาศรายช่ือบนเว็บไซต์
ส านักงาน พฤษภาคม 2564 
    5 )  ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บบ  AQA 
มิถุนายน 2564 
       3.1.1 โครงการคัดเลือกและรับรอง 
ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ 

1,010 คน 505 คน 565 
(55.94) 

 

     - การศึกษาปฐมวัย        500 คน 250 คน 133 
(26.60) 

 

     - ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 500 คน 250 คน 424 
(84.80) 

 

     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       (วัตถุประสงค์พิเศษ)  

10 คน 5 คน 8 
(80) 

 

       3.1.2 โครงการคัดเลือกและรับรอง 
ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) 

20 คน - -  

      3.1.3 โครงการคัดเลือกและรับรอง 
ผู้ ประ เมิ นภายนอก  การศึ กษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
ด้านการอาชีวศึกษา  

380 คน 150 คน 122 
(32.11) 

 

 

              - การศึกษานอกระบบและการ 
                ศึกษาตามอัธยาศัย  

250 คน 100 คน 72 
(28.80)  

 

          - ด้านการอาชีวศึกษา 100 คน 50 คน 50 
(50)  

 

- ระดับอุดมศึกษา 
 
 

 30 คน - -  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

  3 . 2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
ผู้ประเมินภายนอก   

2,640 คน 1,100 คน 2,867 คน 
(100) 

 

       3 .2 .1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  

2,200 คน 1,000 
คน 

2,514 คน 
(100) 

 

       - การศึกษาปฐมวัย 
 

650 คน 325 คน 736 คน 
(100) 

 

       - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,300 คน 650 คน 1,505 คน 
(100) 

 

       - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

250 คน 25 คน 273 คน 
(100) 

 

      3 .2 .2  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ ประ เมินภายนอก ระดับการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียน
นานาชาติ) 

40 คน - -  

      3 . 2 . 3  โ คร งการพัฒนาศั กยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา 

300 คน 100 คน 353 คน 
(100) 

 

      3 .2 .4  โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

100 คน - -  

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก 
       1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา  
         ส านักงานได้มีการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้เง่ือนไข COVID-19 โดย ศาสตราจารย์  
ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานคณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เง่ือนไขสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามค าสั่ง สมศ. ที่ 39/2563  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ.  
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 และภารกิจพัฒนาระบบประเมินได้ด าเนินการตามแผนการเติมเต็มความรู้ส าหรับ  
ผู้ประเมินภายนอก และการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกซึ่งจัดรวมทุกระดับการศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
        - เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเด็มความรู้ส าหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมิน
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 
        - เสนอคณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องเพื่อทราบ 1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก  
ผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเด็มความรู้ส าหรับผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมิ น
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19        
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

        - ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่  19 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการ สมศ.  
ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยัน 
คุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 จ านวน 564  คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3  ปี นั้บตั้ งแต่วันที่  22  ธันวาคม 2563  ถึงวันที่   
21 ธันวาคม 2566  
         - จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้การรับรอง 
เป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณารายช่ือและคุณสมบัติผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ ์
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้าอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้าอบรม จ านวน 38 คน ดังนี ้

ระดับ มีสิทธิ์เข้าอบรม  
(คน) 

ไม่เข้าอบรม  
(คน) 

เข้าอบรมและสอบ 
(คน) 

ผ่านการอบรมและสอบ 
(คน) 

การศึกษาปฐมวัย 152 11 141 135 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   430 19 411 401 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ 

28 1 27 26 

ด้านการอาชีวศึกษา 58 1 57 50 
กศน. 89 6 83 79 

รวม 757 38 719 691 
         - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  มีมติให้การรับรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและ 
ส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบตัิเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 (ครั้งท่ี 2) จ านวน 123 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี ้

ระดับการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีหลกัฐาน 
ยืนยันคุณสมบัติเบ้ืองต้น (คน) 

การศึกษาปฐมวัย 37 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 82 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  4 

รวมท้ังสิ้น 123 
         - เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการด าเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน และภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (google form, 
AQA2) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
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ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

         - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง สพส. สปร. และ สสป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมีรักษาการ
ผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการประชุมออนไลน์ (Facebook Live)  
ผู้ประเมินภายนอก การสื่อสารในกลุ่มไลน์ของผู้ประเมินภายนอก และการแก้ไขรหัสผู้ประเมินภายนอก  
         - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมและด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 19 และ 25 มกราคม 2564 ประชุมจัดเตรียมการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564 โดย ศาสตราจารย์  
ดร.อุทุมพร จามรมาน เป็นประธานการประชุม 
         - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมและด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครั้งท่ี 2/2564 ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (สปร. ภปศ.  
และ ภพป.) โดย รองผู้อ านวยการ (ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง ภพป. และ ภทส. เรื่องการออกรหัสผู้ประเมินภายนอก และการพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้ประเมินภายนอก โดย รองผู้อ านวยการ (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 26, 28 และ 29 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - สรุปจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอาชีวศึกษา 
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีประกาศให้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 ดังนี้ 

ระดับ จ านวน (คน) 
การศึกษาปฐมวัย 41 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 752 

ด้านการอาชีวศึกษา 90 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 168 

รวมทั้งสิ้น 1,051 

          - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จ านวน  
558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี  
         - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  
จ านวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี 
         - สรุปจ านวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  
ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564 จ านวน 876 คน ดังนี้  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
การศึกษา 

 

จ านวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จ านวนผู้ที่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ยื่น 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจ านวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน)  

การศึกษา
ปฐมวัย 

309  186 186 40 40 226 

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

542 266 262 276 257 519 

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
พิเศษ (โรงเรียน
นานาชาติ) 

57 1 0 4 2 2 

ด้านการ
อาชีวศึกษา 

194 110 110 20 19 129 

รวมท้ังสิ้น 1,102 563 558 340 318 876 
     - การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ีอให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก คร้ังท่ี 1/2564 ได้ด าเนินการดังนี ้
       - เมื่อวันท่ี 1-8 กุมภาพันธ์ 2564  เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 
       - เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564  จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS 
       - เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมช้ีแจงผู้เข้าสอบ 
       - เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน3 
       - เมื่อวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3 
       - เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันท่ี 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรูด้้วยตนเองชุดวิชา 104-105 
       - เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนก าหนดวันส่งงานวันสุดท้าย) 
       - เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail  และ SMS และให้ผูไ้มผ่่านส่งงานแก้ตัว ภายใน 
         วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
     - การด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก คร้ังท่ี 2/2564 ได้ด าเนินการดังนี ้
       - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจ้งผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 และแจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการและห้องสอบออนไลน์  
ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรมและสอบทราบเพื่อตรวจสอบรายช่ือและรหัสห้องสอบทาง Gmail และ SMS จ านวน 786 คน 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

        - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 
จ านวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. และสอบรวบยอด
ออนไลน์ สอบไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 จ านวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันท่ี 9-11 มีนาคม 2564 คณะท างานตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 
        - เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 จ านวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันท่ี 16-17 มีนาคม 2564 คณะท างานตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด แลสอบซ่อมไอทีทาง Gmail และ SMS 
        - เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS 
        - สรุปจ านวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(อบรมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

101-103 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

104-105 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เพ่ือให้การรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

การศึกษาปฐมวัย 40 35 34 29 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 751 591 557 484 
ด้านการอาชีวศึกษา 88 71 67 63 
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

167 137 127 106 

รวมท้ังสิ้น 1,046 834 785 682 
     
             - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
และได้มีการประชุมคณะท างานครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการปรบัปรุงหลกัสตูร
และออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  
และพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาต ิ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564  
                - ระดับอุดมศึกษา มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบ 
การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการประชุมคณะท างานครั้งแรก เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
กพอ. ในการประชุมคณะกรรมการ กพอ. ในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาค่อนข้างเยอะ  
จึงได้ยกวาระไปประชุมในการประชุมเดือนเมษายน 2564 แทน 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

             2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
             ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองส าหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา  101-105 
ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมี่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจ านวน 
ผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ 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 

การศึกษาปฐมวัย  655 411 คน 591 คน 378  57.71 

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

  
67.92 

 (77.72)  (79.87) 
ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

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

ด้านการอาชีวศึกษา  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) 

              - จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ส าหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) การประชุมออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  
โดยรักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจ านวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จ านวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จ านวนผู้ประเมิน 
ที่ไม่เข้าประชุม 

การศึกษาปฐมวัย  96 96 - 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 342 335 7 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

8 8 - 

ด้านการอาชีวศึกษา 50 50 - 
กศน. 68 65 3 

รวมท้ังสิ้น 564 554 10 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

    - ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองส าหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับผู้
ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันท่ี 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์
ผ่าน Facebook Live  เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 สรุปจ านวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมิน
ภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 -2563  
(ข้อมลู ม.ค.64) 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม
ครบ 20 ชม.  

คร้ังท่ี 1/2564 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม 
ครบ 20 ชม. 

คร้ังท่ี 2/2564 

จ านวนผู้ที่ยังไม่
เข้าอบรมหรือ
อบรมไม่ครบ  

20 ชม. 

การศึกษาปฐมวัย  656 488 152 16 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,170 756 414 - 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

346 27 238 81 

ด้านการอาชีวศึกษา  362 126 177 59 
รวมท้ังสิ้น 2,534 1,397 981 156 

          - จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จ านวนทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
             1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม Facebook Live ให้เข้าไปศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ท่ีก าหนด ระหว่างวันท่ี 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
             2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ช่ัวโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ 
ที่ก าหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 
           - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะท างานครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการก าหนดแผน 
การด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาตแิละพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
                 - ระดับอุดมศึกษา มีแผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบ 
การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการประชุมคณะท างานครั้งแรก เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้มีการพิจารณา  
(ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินเบื้องต้นแล้ว จะมีการพิจารณาในรายละเอียดหลักสูตรในการประชุมครั้งต่อไป 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
4 .  โ คร งการติ ดตามประ เมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก  

1) ประชุมคณะท างานระบบ QC100 
ทุกไตรมาส  

2)  ติ ดตามผลการปฏิบั ติ ง านของ 
ผู้ประเมินภายนอกทุกไตรมาส  

3) สังเคราะห์ผลการประเมินและจัดท า
ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทุ ก 
ไตรมาส 

1 โครงการ 
(จัดประชุม 
QC 100 
จ านวน  
4 ครั้ง  

และตดิตาม
สถาน 
ศึกษา 

ตอบแบบ
ประเมิน 

ได้  
5,800 แห่ง) 

 จัดประชุม  
QC 100 
จ านวน  
2 ครั้ง 
และ

ติดตาม
สถาน 
ศึกษา 

ตอบแบบ
ประเมิน 

ได้  
3,600 
แห่ง 

จัดประชุม QC 100  
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี  

18 ธันวาคม 2563 
และครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 

29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สันถวมิตร สมศ. 

(50) 

แผน 2,100,000 
ผล   14,560.00 

(0.69) 

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก  ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ 
กิจกรรมการบริหารจัดการการด าเนินงานโครงการฯ โดยได้ประชุมคณะท างานระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
และครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 

7  
เครือข่าย 

- ยุติการด าเนินการ แผน 2,500,000 
   ผล        - 

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา ด าเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ  รายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
7 เครือข่าย และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักงานในการด าเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพื่อการให้
เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
       1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย  
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง ส านักงานควรด าเนินการช้ีแจง
และท าความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของ  
การยกเลิกบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส าหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 
       2. ส านักงานควรก าหนดให้มีระเบียบเพื่อรองรับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้เงินทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย
การประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

สมศ. 13 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน และท าให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       3. การน าระเบียบกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับเฉพาะกรณี 
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่าน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้กับทุกกรณี 
      ต่อมาส านักงานได้มีการน าเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการให้
ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  
14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ  
       จากนั้นส านักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งยกเลิกและยุติการด าเนินงาน 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนค้างจ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.  
        จากข้อเท็จจริงข้างต้น ส านักงานได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก  
7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามค าสั่ง สมศ. ท่ี 54/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอ านาจและหน้าที่รวบรวม 
พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน และรายงานสรุป  
ผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่าย 
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
       เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ส านักงานได้จัดประชุมคณะท างานพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ  
สรุปรายการและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน าไปขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาคณะท างาน (อาจารย์เฟื่องฟ้า 
เทียนประภาสิทธิ์) เพื่อก าหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายต่อไป โดยขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ขณะนี้ฝ่ายเลขาอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
6.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการปี 2564 

1) จัดท า TOR ภายในตุลาคม 2563 
2) เสนอคณะกรรมการ สมศ. อนุมัติ 

TOR และอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระ  
ภายในมกราคม 2564 

3) จ้างหน่วยงานอิสระตามที่ได้รับ
อนุมัติ ภายในกุมภาพันธ์ 2564 

4) ส ารวจความพึงพอใจฯ ภายใน  
สิงหาคม 2564 

1 โครงการ 
(เสนอ

รายงานผล
การส ารวจ
ความพึง
พอใจและ 
ผลการ

ปรับปรุงฯ 
ต่อคณะ 
กรรมการ  
สมศ. และ

ด าเนินการ
จ้างหน่วย 
งานอิสระ
ภายนอก 
ที่ได้รับ 
อนุมัต ิ

จากคณะ 
กรรมการ 
สมศ. มา

ด าเนินการ
ส ารวจ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ.  
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบ
แบบส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ ปี 2564  

โดยให้ปรับแกป้ระเด็นการส ารวจ
ความพึงพอใจก่อนน าไปใช้ 

(30) 

แผน 9,655,000 
   ผล 63,776.35 

(0.66) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

5) เสนอรายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจฯ และผลการปรับปรุงตามผลการ
ส ารวจของปีงบ 2563 ต่อคณะกรรมการ 
สมศ. และส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใน 
กันยายน 2564 

ส านัก/
ภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง) 

ความพึง
พอใจ 

6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษา   

1) จัดท าแผนและก าหนดประเด็นวิจัย/
หัวข้อวิจัย ภายในตุลาคม 2563 

2) จัดท าประกาศการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย และเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนฯ ให้ความเห็นชอบ
ภายในตุลาคม 2563 

3) เสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของ
ผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือก ภายในพฤศจิกายน 2563 

3) จัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการ 
วิจัย ภายในกุมภาพันธ์ 2564 

4 )  ป ร ะ ส า น ติ ด ต า ม ใ ห้ ผู้ รั บ ทุ น
ด าเนินการตามแผน และจัดส่งรายงาน 
ตามสัญญา ภายในกันยายน 2564 

5) สัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์  
ภายในกันยายน 2564 

6 ทุน 
(ติดตาม 
ผู้รับทุน

ด าเนินการ
ตามแผนที่
ก าหนดและ
สัมมนาวิจยั
ในรูปแบบ
ออนไลน์) 

6 ทุน 
(จัดท า
สัญญา/ 

ลงนามใน
สัญญาจ้าง 

และ
ติดตาม
ผู้รับทุน) 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการ 
และงบประมาณ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
 (30) 

 

6.3 โครงการจัดการความรู้ (KM) 
1) ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ ภายในพฤศจิกายน 2563 
2) จัดกิจกรรมการสร้างและแสวงหา 

องค์ความรู้  เริ่มด าเนินการพฤศจิกายน 
2563 - กรกฎาคม 2564 

3) รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้   
เริ่มด าเนินการมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 

4) การเข้าถึง/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
เริ่มด าเนินการกรกฎาคม-กันยายน 2564 

1  
โครงการ 

(จัดกิจกรรม 
KM  

อย่างน้อย  
2 ครั้ง และ

รายงาน
สรุปผลการ
จัดกิจกรรม 
ประจ าปีงบ 

 จัด
กิจกรรม 
KM และ
รายงาน
สรุปผล
การจัด
กิจกรรม 
ครั้งท่ี 1 

  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง 

 (50)  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

5)  การ ใ ช้และพัฒนาองค์ความรู้   
เริ่มด าเนินการสิงหาคม-กันยายน 2564
มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 

ประมาณ 
พ.ศ.2564) 

6.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร 
1 )  ก าหนดประ เด็ นวิ จั ย  ภาย ใน 

พฤศจิกายน 2564 
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เริ่มด าเนินการ ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 
2564 

3) สร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวม 
ข้อมูลวิจัย ภายในมีนาคม 2564 

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  
เริ่มด าเนินการ เมษายน- สิงหาคม 2564 

5) จัดท ารายงาน และบทความวิจัย  
เริ่มด าเนินการ กรกฎาคม-กันยายน 2564 

6) เสนอผลการวิ จั ยและเผยแพร่   
ภายในกันยายน 2564  

1  
โครงการ 
(เสนอ

ผลการวิจัย
และ

เผยแพร่) 

 สร้าง
เครื่องมือ 
และเก็บ
รวบรวม

ข้อมูลวิจัย 

จัดท าโครงการวิจัยฯ และได้รบัอนุมัติ  
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกแบบวิธีการวิจัย  

(20) 

 

6.5 โครงการศึกษาความสอดคล้องของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

1 
โครงการ 

(รายงานผล
การศึกษา) 

ผลการเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

จัดท าฐานข้อมูลผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอก เพื่อน ามาใช้ในการ

วิเคราะหค์วามสอดคล้องของผล 
การประเมินเรียบร้อยแล้ว 

(20) 

 

6.6 โครงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1  
โครงการ 

(รายงานผล
การวิเคราะห์

และข้อ 
เสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อ

การพัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ

การศึกษาใน
ระดับชาติ) 

รายงาน 
ผลการ

วิเคราะห์ 
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ภายนอกฯ 
ไตรมาส 2 
เสนอต่อ 
ผูอ้ านวย 

การ 

รายงานผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคณุภาพภายนอกฯ  

ไตรมาสที ่2/2564 
(20) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

6.7 โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1 โครงการ 
 

- 
 

-  

6.7.1) โครงการพัฒนาระบบการ ประเมิน
คุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 ระดับ 
  

- 
 

-  

  1) การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 1 ระดับ 
(จัดท า

เอกสารคูม่ือ
การประเมิน

คุณภาพ
ภายนอก  
(e-book) 

ประชุม
คณะ 

ท างาน
พัฒนา

หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินฯ 
ประชุม 
รับฟัง
ความ

คิดเห็นฯ 
และได้ 

(ร่าง) หลัก 
เกณฑฯ์ 
รวมถึง 
มีการ

ทดลองใช้
หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินฯ 

-  

2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1 ระดับ 
(จัดท า

เอกสารคูม่ือ
การประเมิน

คุณภาพ
ภายนอก 
(e-book) 

ประชุม
คณะ 

ท างาน
พัฒนา
หลัก 
เกณฑ ์

และวิธีการ
ประเมินฯ 
ประชุม 

-  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

รับฟัง
ความ

คิดเห็นฯ  
และได้ 

(ร่าง) หลัก 
เกณฑฯ์ 
รวมถึง 
มีการ

ทดลองใช้
หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินฯ 

6.7.2) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้าน 
การอาชีวศึกษา  

2 ระดับ - 
 

-  

  1) การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  

1 ระดับ 
(จัดท า 

คู่มือการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก) 

 

ประชุม
คณะ 

ท างาน
พัฒนา

หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินฯ 

และ
ประชุมรับ
ฟังความ
คิดเห็นฯ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคณุภาพการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

และครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่  
11 มีนาคม 2564 

 

  2) ด้านการอาชีวศึกษา  1 ระดับ 
(จัดท า 

คู่มือการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก) 

 

ประชุม
คณะ 

ท างาน
พัฒนา

หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินฯ 

-  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

และ
ประชุมรับ
ฟังความ
คิดเห็นฯ 

6.7.3) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ระ ดับการศึ กษา 
ขั้ น พ้ื น ฐ าน ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ พิ เ ศษ 
(โรงเรียนนานาชาติ) 

1 ระดับ 
(รายงานผล
การพัฒนา
หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินฯ
ต่อคณะ 
กรรมการ 

กพพ. 
รับทราบ) 

จัดประชุม
คณะ 

ท างาน
พัฒนา
หลัก 

เกณฑฯ์ 
และจัด

ประชุมรับ
ฟังความ
คิดเห็นฯ 

อยูร่ะหว่างการพิจารณารายละเอียด
ตัวช้ีวัดส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ 

ของสถานศึกษา ของกลุ่ม 
Non Joint-accreditation  

และคณะท างานฯ ได้เห็นชอบขั้นตอน
การประเมินของโรงเรียนนานาชาติ 

กลุ่ม Joint-accreditation และไดร้ับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ.  
ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. 

ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี  
22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 

 

6.7.4) โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

1 ระดับ 
(การยื่น 
ขอการ
รับรอง 

จาก กมอ.) 

ประชุม
หารือ
ระดับ

นโยบาย
กับ อว. 
1 ครั้ง 
ประชุม
คณะ 

ท างานฯ 
และรับฟัง

ความ 
คิดเห็นฯ 

อยูร่ะหว่างการพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับอุดมศึกษา และพิจารณา

รายละเอียดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

6 . 7 . 5 )  โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
แบบออนไลน์  (1 โครงการ 2 ระดับ  
ด้านการอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา) 
 

1 โครงการ 
(สรุป 

ผลการ 
วิจัยและ
จัดท า

รายงานการ

ผล
การศึกษา
ค้นคว้า

ทฤษฎีและ
งานวิจัยฯ 

ระบบ 
ไอซีทีฯ/ 

TDRI ได้น าส่งรายงานผลการวจิัย 
ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 

เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  

25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ 
น าส่งใหร้ักษาการประธานกรรมการ 
สมศ. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

- 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

วิจัยฉบับ
สมบูรณ์) 

ผลการ 
ศึกษา

โปรแกรม
การออก 
แบบฯ/ 
ศึกษา
ความ

ต้องการ
ของ

ผู้ใช้งาน 
ระบบ 
EQA/

ออกแบบ 
และสร้าง

แบบ 
จ าลอง
ระบบฯ 

สมศ. พิจารณาให้ความเห็นก่อน 
น าเสนอรายงานผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการ สมศ. ต่อไป 

 

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 6 สังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ       
    1. โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 
        - ด าเนินการจัดท าร่าง TOR การส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และเสนออนุมัติขอบเขตการด าเนินงานและอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งท่ี 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้ว  
        - ได้รับอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเรียบร้อยแล้ว  
        - ประชุมช้ีแจง TOR เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ เข้ารับฟัง 3 หน่วยงาน ได้แ ก่ 1) ซุปเปอร์โพล 2) นิด้า และ  
3) สวนดุสิตโพล  
        - เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 มีหน่วยงานที่สนใจรับด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ มาน าเสนอข้อเสนอโครงการ  
        - ด าเนินการคัดเลือกผู้รับส ารวจความพึงพอใจฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก บ.ซุปเปอร์โพล ได้เป็ นผู้รัจ้างด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ 

        - เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ปี 2564 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ประชุมเห็นชอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ โดยให้ปรับแก้ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจก่อนน าไปใช้  
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้แบบส ารวจความพึงพอใจฯ  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

    2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
        - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ก าหนดประเด็น วิจัย/หัวข อวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเสนอต่อคณะ 
อนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ และได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
        - จัดท าประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอประกาศเพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา โดยมีมติใหความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563   
        - เสนอข้อโครงการวิจัย (Proposal) ของผูรับทุนใหคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือกในการประชุม  
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 6 /2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีผู้ เสนอโครงการ 
เพื่อขอรับทุน จ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลื อก
เบื้องต้น จ านวน 10 โครงการ 
       - ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นได้มาน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม  
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จ านวน 6 โครงการ  
       - จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
และค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะท า ง านพิจ ารณาทุนอุดหนุนการวิ จั ย  เพื่ อการประ เมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2563 เสนอให้รักษาการผู้อ านวยการพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว  
       - จัดประชุมคณะท างานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่  
1/2564 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รักษาการ
ผู้อ านวยการได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
       - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  
       - เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้ งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน 
     3. โครงการจัดการความรู้ (KM) ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและความต้องการ  
ของบุคลากร สมศ. จัดท ารายงานสรุปผลวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการบ่งช้ีความรู้   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และคัดเลือกประเด็นความรู้ 
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
         - จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง Digital Organization Transformation : Digital Enterprise Blueprint เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2564 โดยไดถ้่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่บุคลากร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา  :  จากแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มประเทศเป้ าหมายสู่การปฏิบัติที่มี คุณภาพสูงขึ้น  และ 2 . แนวทาง 
การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
     4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร ด าเนินการก าหนดปัญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย และจัดท าโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ 
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ศึกษาเอกสารและงานวิจ้ย 
ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย (Research Design) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

    5. โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        - จัดท าโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

        - จัดท าฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลประเมินเรียบร้อยแล้ว 

    6. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - จัดท าโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่สามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลประเมินฯ ไตรมาสที่ 2/2564 ได้ เนื่องจากส านักประเมินและรับรอง  
ยังไม่สามารถจัดส่งสรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ไฟล์ Excel) ให้ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) ได้ 

7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  
    - การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานคุรุสภา โดยได้รับการต้อนรับจากเลขาธิการคุรุสภาและคณะ ได้ศึกษา  

ดูงานเกี่ยวกับ (1) มาตรฐานวิชาชีพ การก ากับดูแล การพัฒนา และการให้การรับรองการประกอบวิชาชีพ (2) การขึ้นทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ในรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคช่ันส าหรับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา "Khuru On Mobile"  เช่น การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต ปฏิทินกิจกรรม สิทธิประโยชน์  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสอบถามผ่านเมนู ถาม-ตอบ การท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถาม คลังความรู้ทางวิชาชีพ  
ขอรับรางวัลต่าง ๆ แบบออนไลน์  และระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)    
            - จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยรับรองบุคลากร และหลักสูตรการตรวจประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17024 (Introduction to ISO/IEC 17024 and Internal Auditor) โดย วิทยากรจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3   
           - ได้มีการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน
ภายนอก บริบท สภาพการณ์ปัจจุบัน และคู่มือผู้ประเมินภายนอกฉบับเดิม และสรุปผลการอบรม  ISO/IEC 17024 เสนอผู้บริหารทราบ 
เพื่อการปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภายนอกให้มีมาตรฐาน และพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

          - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีค าสั่งคณะกรรมการ สมศ. ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563  
ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2566 โดยได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ช้ัน 3 และครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)           
        การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  

ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะท างานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ ดังนี ้

            - ครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  
            - ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
            - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
            - ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  
            - ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

            - ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
            - ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

             โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบการประเมินของโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint-accreditation เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัดที่ส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาของกลุ่ม Non Joint-accreditation ที่ได้ให้
คณะท างานพิจารณาและส่งข้อมูลกลับมายังส านักงานภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 รวมถึงได้มีการเสนอร่างรายงานการสอบทานของโรงเรียน
นานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และแผนผังขั้นตอนการประเมินต่อคณะท างานฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 และในการ
ประชุม ครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 ซึ่งคณะท างานได้เห็นชอบแผนผังขั้นตอนการประเมินของโรงเรียนนานาชาติ  
กลุ่ม Joint accreditation และเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณา 
กรอบแนวทางการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Non-Joint accreditation ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้ งที่  7/2564  เมื่อวันที่   
17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะท างานจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท ารายละเอียดการประเมินในเดือนเมษายนต่อไป 

         8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานได้น าเสนอกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเสนอต่อคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี ้
             - เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินภายนอก ซึ่งยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการฯ จะมีการหารือในประเด็นด้านกฎหมายต่อไป 
              - เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 พิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองผลการประเมินว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่ โดยทาง สปอว. ได้มีจดหมายเชิญให้ส านักงานไปน าเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณา
รับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกตามที่ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ประกาศก าหนดอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อผ่านความเห็นขอบแล้วจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ กมอ. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าทาง กมอ. จะประกาศรายช่ือ  
สมศ. เป็นหน่วยประเมินภายนอกประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีใช้กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 ที่ปรับปรุงพัฒนาใหม่และตัดค าว่ารอบ 4 ออก 
             - เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญส านักงาน 
ให้น าเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณารับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอกตามที่ พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศ
ก าหนด 
             ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะท างานพัฒนาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
              - ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2563  
              - ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2563  
              โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยที่ประชุมมอบหมายคณะท างานกลุ่มย่อยในการยกร่างกรอบแนวทางการประเมินในการ 
ประชุมครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2563 และมีการพิจารณารายละเอียดของกรอบแนวทางในการประชุมคณะท างานฯ  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยด าเนินการในส่วนของเกณฑ์ Common ก่อน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งได้จัดท ารายช่ือของเกณฑ์ Common เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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            9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ (1 โครงการ 2 ระดับ  ด้านการอาชีวศึกษา 
กับระดับอุดมศึกษา) 
           ได้จัดจ้าง TDRI ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์   โดย TDRI ได้น าส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สมศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สมศ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย  
1. รศ.ดร.เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (รักษาการประธานกรรมการ สมศ.) 2. ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.) 3.รศ.ดร. 
สุพักตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการ กพพ.) 4. ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (คณะกรรมการ กพพ.) 5. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  
(อดีตอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์) และ 6. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ประชุมเพื่อพิจารณา 
รายงานผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง TDRI ได้น าส่งรายงานผล 
การวิจัยฉบับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวมายัง  สมศ.  เรี ยบร้อยแล้ว  เมื่ อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2564 และได้น าส่งให้   
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป 
กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
7.1 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
รายงานผลการประเมิน 

1) จัดท าแผนการด าเนินโครงการ  
และทบทวนแบบตรวจสอบคุณภาพฯ  
และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน 
ที่ ปรั บปรุ งตามประ เด็น  New Normal 
ภายในธันวาคม 2563  

2) พัฒนาเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
ผู้ประเมินภายนอก และหน่วยประเมินฯ 
แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เริ่มด าเนินการ ธันวาคม 2563-มีนาคม 
2564 

3) ตรวจสอบคุณภาพรายงานตาม
วิธีการที่ก าหนด เริ่มด าเนินการ มกราคม- 
กันยายน 2564  

4)  จัดท าข้อสรุปคุณภาพรายงาน 
คุณภาพผู้ประเมินภายนอกและหน่วย
ป ร ะ เ มิ น ภ า ย น อ ก  พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ส น อ 
แนวทางการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรมฯ เริ่มด าเนินการ กรกฎาคม-
กันยายน 2564 

9,279  
แห่ง 

(ได้ข้อสรปุ
แนวทาง 

การปรับปรุง
พัฒนา

หลักสตูร
การฝึก 
อบรมฯ  

และประชุม
พิจารณาผล
การประเมิน

จากข้อ
ทักท้วงฯ) 

 
 

เกณฑ์การ
พิจารณา
คุณภาพ 
ผู้ประเมิน
ภายนอก
และหน่วย
ประเมิน 

จากผลการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
รายงาน 
ผลการ
ประเมิน 

- แผน 1,000,000 
ผล 13,841.60 

(1.38) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

5) ประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
จากข้อทักท้วงของสถานศึกษา (ถ้ามี )  
ภายในกันยายน 2564  
7.2 จ านวนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ได้รับการพิจารณาและรับรอง 
จากคณะกรรมการ สมศ. 
(ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

3,831  
แห่ง 

3,831  
แห่ง 

1,793  
แห่ง 

 

 7.2.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 1,482  
แห่ง 

1,482 
แห่ง 

-  

 7.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
*หมายเหตุ : สช. แจ้งขอยกเลิกการประเมิน
คุณภาพภายนอก จ านวน 1 แห่ง  

*2,070 แห่ง 
เป็น  

2,069  
แห่ง 

*2,070 
แห่ง 
เป็น  

2,069  
แห่ง 

1,793 
แห่ง 

 

 7.2.3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

80  
แห่ง 

80  
แห่ง 

-  

7.2.4 ด้านการอาชีวศึกษา 199 
แห่ง 

199 
แห่ง 

-  

7.3 จ านวนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ได้รับการพิจารณาและรับรอง 
จากคณะกรรมการ สมศ. ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  

13,169  
แห่ง 

-  
 

1  
แห่ง 

 

 7.3.1 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 4,518 
แห่ง 

- 
 

-  

 7.3.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  8,048  
แห่ง 

- 
  

1 
แห่ง  

 

 7.3.3 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         (วัตถุประสงค์พิเศษ)  

196 
แห่ง 

-  
 

  

 7.3.4 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียน 
         นานาชาติ 

37 
แห่ง 

- 
 

-  

7.3.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
         ตามอัธยาศัย 
 

188 
แห่ง 

-  
 

-  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

7.3.6 ด้านการอาชีวศึกษา 182 
แหง่ 

-  
 

-  

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

      การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 2/2564 ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  
เดือน จ านวนรายงาน 

(แห่ง)  
กพพ. รับรอง  
คร้ังท่ี/วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง  
คร้ังท่ี/วันที่ 

หมายเหตุ  

มีนาคม
2564 

2,069 2/2564 
เมื่อวันท่ี  

16 มีนาคม 2564 

- สถานศึกษายกมาจากปี 2563 จ านวน 
2,069 แห่ง และรับรองรายงาน ระยะ
ที่ 1 

        -  ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ 1/2564 งานยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2,069 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ กพพ. ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  
      การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ภายใต้
สถานการณ์ COVID–19 ครั้งท่ี 1/2564 จ านวน 2 แห่ง และเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทาง
ระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ 
1/2564 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ดังนี้ 

เดือน จ านวน 
รายงาน (แห่ง) 

กพพ. รับรอง  
คร้ังท่ี/วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง 
คร้ังท่ี/วันที่ 

หมายเหตุ 

มีนาคม  
2564 

2 2/2564 
เมื่อวันท่ี  

16 มีนาคม 2564 

- สถานศึกษาปี 2564 รับรองรายงาน 
ระยะที่  1  จ านวน  2  แห่ ง  และ 
ระยะที่ 2 จ านวน 1 แห่ง 

       - ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ 1/2564 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรัง 
ซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3-4 ได้ก าหนดแผนการรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 8,048 แห่ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2564                 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผน 3,160,000 

ผล  2,229,583 
(70.56) 

8.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก   
 

1  
โครงการ 

(7 กิจกรรม) 

7 กิจกรรม 
ก ากับ 

7 กิจกรรม 
 (100) 

 



53 
 

ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

 ติดตาม
และ

ตรวจสอบ
การด าเนิน 
งานของ 
ผู้รับจ้าง 
ให้เป็น 
ไปตาม
ขอบเขต
งานท่ี

ก าหนด 
8.2 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบที่ ติด ต้ังภายในศูนย์ ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ สมศ. 
 

1  
โครงการ 

ก ากับ 
ติดตาม
และ

ตรวจสอบ
การด าเนิน 
งานของ 
ผู้รับจ้าง 
ให้เป็น 
ไปตาม
ขอบเขต
งานท่ี

ก าหนด 

จัดท าสญัญาจ้างบริษัทผู้เช่ียวชาญ
ดูแลระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมลู

และคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น และ 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไป 
ตามขอบเขตงานท่ีก าหนด 

 

8.3 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ของส านักงาน 

  1 )  ทบทวนและจัดท า  (ร่ าง )  TOR  
ร า ค า ก ล า ง  แ ล ะ ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก า ร 
และงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 
กันยายน 2563 

  2) ขออนุมัติขอบเขตของงานและ 
ราคากลาง ภายในตุลาคม 2563 

  3) ประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้างฯ 

1  
โครงการ 

ก ากับ 
ติดตาม
และ

ตรวจสอบ
การด าเนิน 
งานของ 
ผู้รับจ้าง 
ให้เป็น 
ไปตาม
ขอบเขต

จัดท าสญัญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ของส านักงานได้เสร็จสิ้น และก ากบั 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 

ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงาน 
ที่ก าหนด และตรวจสอบสญัญาณ 
ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

  4) ตรวจสอบสัญญาณการให้บริการ 
และประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถ 
ใช้งานได้ปกติ เริ่มด าเนินการตุลาคม 2563 
- กันยายน 2564 

งานท่ี
ก าหนด 
และ 

ตรวจสอบ
สัญญาณ
การให ้
บริการ 
ได้อย่าง

ต่อเนื่องฯ 
มากกว่า 
ร้อยละ  

98 ขึ้นไป 
8 .4  โครงการจัด ซ้ือค รุภัณฑ์รอง รับ 
การประชุมออนไลน์ 

  1) จัดท า (ร่าง) TOR และราคากลาง 
ภายในตุลาคม 2563  

  2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ภายในพฤศจิกายน 2563 

  3) ขออนุมัติขอบเขตของงานและ 
ราคากลาง ภายในพฤศจิกายน 2563 

  4) ประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้ อหรือจ้างฯ ภายใน  
ธันวาคม 2563 

  5 )  ต ร ว จ รั บ ง า น ต า มสัญญา เ ริ่ ม
ด าเนินการ มกราคม - มีนาคม 2564 

1  
โครงการ 

ตรวจรับ
งานตาม
สัญญา 

ซื้อหรือจ้าง 

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ 
รวมทั้งไดร้ับอนุมัตริายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ

โครงการฯ เสร็จสิ้น ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
กระบวนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

8.5 โครงการจัด ซ้ือลิขสิทธิ์  Google 
Suite 

  1) ทบทวนและจัดท า (ร่าง) TOR  
แ ล ะ ร า ค า ก ล า ง  เ ดื อ น กั น ย า ย น - 
พฤศจิกายน 2563 

  2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อหรือจ้างฯ ภายในธันวาคม 2563 

  3) ขออนุมัติขอบเขตของงานและ 
ราคากลาง ภายในธันวาคม 2563 

1  
โครงการ 

ก ากับ 
ติดตาม 
และ

ตรวจสอบ
การ

ด าเนนิงาน
ของ 

ผู้รับจ้าง 
ให้เป็น 

ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญา 
จัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้น 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสง่มอบงาน 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

  4) ประสานงานเพื่อด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้ อหรือจ้างฯ ภายใน  
มกราคม 2564 

  5 )  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ
ประสานงานกรณีเกิดปัญหาให้สามารถใช้
งานได้ปกติ  เ ริ่ มด า เนิ นการมีนาคม -
กันยายน 2564 

ไปตาม
ขอบเขต

งาน 
ที่ก าหนด 

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการดังนี้ 
     8.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ด าเนินการก ากับติดตามและตรวจสอบ 
การด าเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานท่ีก าหนด ดังนี้ 

เป้าหมาย แผน  ผล ร้อยละ 
ของเนื้องาน

ทั้งหมด 
1. ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System)  
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ภ า ย ใ น
พฤศจิกายน 2563 
   2 )  ก า กั บ / ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ สอบ 
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง ภายใน ธ.ค.63 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน 
ภายในมกราคม 2564  

ก ากับติดตามและตรวจสอบ 
การด าเนินงานของผูร้ับจ้าง 
ให้เป็นไปตามขอบเขตงานท่ี
ก าหนดทดสอบระบบและ 
ตรวจรับงาน (ร้อยละ 100 

เดือนมกราคม 2564) 

ได้รับอนุมัติและลงนาม 
สัญญาจ้างการเช่าระบบคลาวด์ 

(Cloud System) ส าหรับ 
ระบบ AQA เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 

 
 

- 

2. การบ ารุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่น 
ระบบ AQA 
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ภ า ย ใ น 
ตุลาคม 2563 
   2) ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มด าเนินการ  
ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน 
ภายในมีนาคม 2564   

ก ากับติดตามและตรวจสอบ 
การด าเนินงานของผูร้ับจ้าง 
ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน 
ที่ก าหนดบริหารจัดการและ 
ตรวจรับงาน (ร้อยละ 100  

เดือนมีนาคม 2564) 

-  ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้าง 
การบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน
ระบบ AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้ 
รับแจ้ง รวมทั้ งบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการท างานของระบบ  
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว ้

- 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

3. การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA  
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตุลาคม 
2563 
   2) ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มด าเนินการ  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ท างานของระบบฯ และตรวจรับงาน  
เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2563-กันยายน 
2564 

บริหารจดัการและตรวจสอบ
การท างานของระบบ โดยท า

การประสานหรือแก้ไข 
กรณีพบปัญหาการใช้งาน  

และตรวจรับงาน  
(ร้อยละ 70) 

-  ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย และ 
ระบบเครือข่าย AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบฯ ตามที่ได้ 
รับแจ้ง รวมทั้ งบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการท างานของระบบ  
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว ้

- 

4. การบ ารุงรักษาสายสัญญาณความ 
เร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ
Automated QA 
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตุลาคม 
2563 
   2) ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 
2564 และเดือนกันยายน 2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ท า ง านของระบบฯ   เ ริ่ ม ด า เนิ นการ  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

บริหารจดัการและตรวจสอบ 
การท างานของระบบฯ 

โดยท าการประสานหรือแก้ไข  
กรณีพบปัญหาการใช้งาน  

(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบ ารุงรักษา
สายสัญญาณความเร็ วสู งเ ช่ือม  
ต่ อ ร ะ บ บ  Uninet แ ล ะ ร ะ บ บ 
Automated QA เสร็จสิ้น 

- บริหารจั ดการและตรวจสอบ 
การท างานของระบบ โดยท าการ
ป ร ะ ส า น ห รื อ แ ก้ ไ ข ก ร ณี 
ที่เกิดปัญหา เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว ้

- 

5. การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดต้ัง 
ณ สกอ. (Main Site) 
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ภ า ย ใ น
พฤศจิกายน 2563 

ตรวจรับงานตามสัญญา 
ซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100  

เดือนธันวาคม 2563) 

ไ ด้ รั บอนุ มั ติ และลงนามสัญญา 
จัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA  
ที่ ติ ด ตั้ ง  ณ  ส ก อ .  ( Main Site)  
เ ส ร็ จ สิ้ น  ข ณ ะ นี้ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 
ก า ร ส่ ง ม อบ ง า น  (ภ า ย ใน วั นที่   
19 เมษายน 2564) 

- 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

   2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง 
ภายในธันวาคม 2563 
6. การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดต้ัง  
ณ สมศ. (DR Site) 
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ภ า ย ใน 
พฤศจิกายน 2563 
   2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจ้าง 
ภายในธันวาคม 2563 

ตรวจรับงานตามสัญญา 
ซื้อหรือจ้าง 

(ร้อยละ 100  
เดือนธันวาคม 2563) 

-  ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญา
จัดซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA  
ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) เสร็จสิ้น 
ขณ ะ นี้ ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ม อบ ง าน
เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว ้

- 

7. การพัฒนาเพ่ิมเติมระบบบริหารจัดการ 
SAR สถานศกึษาแบบออนไลน์ 
   1 )  ขออนุ มั ติ ห ลั ก ก าร งบประมาณ  
และจั ดท า  TOR และด า เนิ น งานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ภ า ย ใ น
พฤศจิกายน 2563 
   2) ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง ในเดือนมีนาคม 
2564 และเดือนกันยายน 2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ท า ง า น ขอ ง ร ะ บบ ฯ  เ ริ่ ม ด า เ นิ นก า ร  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

บริหารจดัการและตรวจสอบ 
การท างานของระบบฯ 

โดยท าการประสานหรือแก้ไข  
กรณีพบปัญหาการใช้งาน 

(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้าง
การพัฒนาเพิ่ม เติมระบบบริหาร
จั ด ก า ร  SAR ส ถ า น ศึ ก ษ า แ บ บ
ออนไลน์เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามสัญญาฯ 

- 

 

9. กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร 
9 . 1  ก า รพัฒนาคุณภาพกา รบริ ห าร 
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

1 โครงการ 
(ปรับปรุง
กระบวน 

การ
ด าเนินงาน 
ในภาพรวม 

และ 
ด้านระบบ 
ปฏิบัติการ) 

รายงาน 
ผลการ

วิเคราะห์
องค์การ 

และ
สภาวะของ
องค์การฯ 

 
 

ได้ ด า เนินการจั ดท ารายงานการ
วิ เคราะห์องค์การและสภาวการณ์ 
ขอ งอ งค์ ก า ร ที่ จ ะ น า ไ ป สู่ ก ร อบ 
และทิศทางการด าเนินงาน รวมทั้ง
จั ด ท า ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
ตามหลัก เกณฑ์  PMQA 4.0 ทั้ งสิ้ น  
7  หมวด โดยได้ด า เนินการจัดส่ง
รายงานผลการวิ เคราะห์องค์การ 
ตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้ว
เป็นไปตามก าหนดเวลา และได้มี 

- 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

ผ ล ป ร ะ เ มิ น  PMQA 4.0 ที่ ร ะ ดั บ
คะแนน 408.35 คะแนน    

 (10) 
สรุปวิเคราะห ์ กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร ได้ด าเนินการดังนี้ 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การ 
ที่จะน าไปสู่กรอบและทิศทางการด าเนินงาน รวมทั้งจัดท ารายงานประเมินตนเองตามหลักเกณฑ ์PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ด าเนินการ
จัดส่งรายงานการวิเคราะห์องค์การจัดส่งตามระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามก าหนดเวลา และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่
ระดับคะแนน 408.35 คะแนน    
10. โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ แผน 500,000 

     ผล  76,000 
(15.20) 

10 . 1  โ ค ร ง ก า รคว าม ร่ วมมื อ ด้ า น  
QA กั บหน่ วย ง านและ เค รื อข่ า ย ใน 
ต่างประเทศ 

1 โครงการ - -  

      1 .  กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ ต้ ข้ อ ต ก ล ง 
ความร่วมมือกับ  JUAA ประเทศญี่ปุ่น  
และ TWAEA ประเทศไต้หวัน 

4  
กิจกรรม 

2 กิจกรรม -  

        1.1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/
หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุม 
แบบออนไลน์) 
     - ด าเนินการในเดือนธันวาคม 2563 , 
เดือนมีนาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 
2564 

2 กิจกรรม 1 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ร่วมกับ  
JUAA และ TWAEA เพื่อเตรียมจดั
กิจกรรมการแลกเปลีย่นบุคลากร  

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 
และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยใช้วิธีประชุมออนไลน ์

 

           1.2) การส ารวจความพึงพอใจของนิสิต 
และนักศึกษา (International Survey) 
          - ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

1 กิจกรรม - ได้รับรายงานผลการส ารวจผลลัพธ์
การเรียนรู้และความพึงพอใจจาก 
TWAEA และได้จัดส่งไปยังสถาบัน 
อุดมศึกษาแล้ว 

 

       1 .3 )  การจัดท ากรอบแนวทาง 
ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ร่ ว ม  ( Joint 
Accreditation) 
       -  ด า เนินการ ในเดื อนมกราคม -
กันยายน 2564 

1  
กิจกรรม 

1  
กิจกรรม 

ได้ ร่ า งกรอบแนวทางการรั บรอง
มาตรฐานร่วม โดยเป็นการรับรอง
มาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. 
JUAA และ  TWAEA และได้รับแจ้ง
จาก JUAA เมื่อวันที่  28 มกราคม 
2564  ว่ าคณะกรรมการบริ หาร 
ของ JUAA เห็นชอบโครงการน าร่อง 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

การรับรองมาตรฐานร่วม ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างน าข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่
ประชุม กพอ. ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 
โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ขอรับการประเมินมาตรฐานร่วม 

      2 .  การ เป็ น เจ้ าภาพจั ดประชุ ม 
วิชาการนานาชาติภายใต้การเป็นสมาชิก
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาเซียน (AQAN)  
(รอการปรับแผน) 

1 กิจกรรม - เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. 2563 ในการประชุม
สามัญประจ าปี  2563 เครือข่ าย 
AQAN ได้มีมติให้ สมศ. เป็นเจ้าภาพ
จัดประ ชุม  2022  AQAN Webinar 
ส าหรับปี 2565 โดยใช้วิธีออนไลน์ 

 

    3. การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การ 
เป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, 
AQAN, AYQON, EU SHARE (การประชุม 
แบบออนไลน์) 

5  
กิจกรรม 

2 กิจกรรม -  

         3.1) เครือข่าย INQAAHE 
        - ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 
 
 

1 กิจกรรม - ก าหนดจัดสัมมนา  ในวันที่  7 -10 
มิถุนายน 2564 ณ เมือง Glasgow 
สกอตแลนด์ 

 

         3.2) เครือข่าย APQN 
       - ด าเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน 
2564 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม APQN ร่ วมกั บ  Macao Polytechnic 
Institute จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ 
การประกันคุณภาพของการเรี ยน 
การสอนในระดับอุดมศึกษาภายใต้ 
การแพร่ ระบาดฯ เมื่ อวันที่  25-26 
พฤศจิกายน 2563 แล้ว 

 

         3.3) เครือข่าย AQAN 
        -  ด า เนิ นการ ใน เดื อนมี นาคม -
เมษายน 2564 และเดือนกันยายน 2564 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ าย ครั้ งที่  3 ประจ าปี  2563  
เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2563  
และการประ ชุ มสามั ญประจ าปี   
2563 แล้ว 

 

         3.4) เครือข่าย AYQON 
       - ด าเนินการในเดือนเมษายน 2564 

1 กิจกรรม - อยู่ระหว่างเตรียมปรับปรุงเว็บไซต์ 
AYQON ซึ่ ง จ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
และการเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพในอาเซียน 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

         3.5) เครือข่าย EU SHARE 
        -  ด า เนินการในเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2564 

1 กิจกรรม - -  

    4. สังเคราะห์ รูปแบบการประเมิน
คุณภ าพภายนอกยุ ค  New Normal  
ในต่างประเทศ  
       -  ด า เนิ นการ ใน เดื อนตุ ล าคม  - 
ธันวาคม 2563  

 1 ฉบับ - ปรั บหั ว ข้ อ เ ป็ น  “ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ 
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ โควิ ด -19” ต า ม ม ติ 
ที่ประชุม KPI ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่างค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูล 

(50) 

 

สรุปวิเคราะห ์โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน 

ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

1. การแลกเปลี่ยนบุคลากร  (International 
Staff Exchange) และ/หร ือการจ ัดอบรม
สัมมนา (การประชุมแบบออนไลน์)  

1 
ธันวาคม 
2563 

  - เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 
โดยใช้วิธีประชุมออนไลน์ และมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เ กี่ ย ว กั บก า รอบรมผู้ ป ร ะ เ มิ น  (Development of Training 
Program for Assessors and Evaluation Mechanism of 
Assessors) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานประกันคุณภาพของ
เวียดนาม  (CEA-VUN-HCM) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้น 
มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 28 คน ประกอบด้วย สมศ. 10 คน 
JUAA 5 คน TWAEA 4 คน และ CEA VUN-HCM 9 คน 
  - จัดท าข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน และจัดท า
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรเสนอ
รักษาการผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว 
  - ประชุมออนไลน์กับ TWAEA และ JUAA เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยหารือใน 2 เรื่อง คือ 1) การประเมินมาตรฐานร่วม 
เพื่อเตรียมการประเมินมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และ 2) การ
จัดกิจกรรม Staff Exchange ส าหรับปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะจัด 
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ก าหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 
QA System in Japan: Retrospect on 2020  and Prospect 
for the Future  
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

2 .  การจั ดท ากรอบแนวทางการรั บร อง 
มาตรฐานร่วม (Joint Accreditation) 

-   - ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็นการ
รับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA และ TWAEA 
และได้รับแจ้งจาก JUAA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ว่าคณะ 
กรรมการบริหารของ JUAA เห็นชอบโครงการน าร่องการรับรอง
มาตรฐานร่วม 
  – น าร่างกรอบแนวทางโดยเป็นคู่มือการประเมินมาตรฐานร่วม 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและข้อคิดเห็น 
ตามบันทึกข้อความที่ ภนย. 20/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 
เรื่อง เสนอวาระเพื่อพิจารณา โครงการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint 
Accreditation) ร ะหว่ า ง  สมศ .  JUAA และ  TWAEA ขณะนี ้
อยู่ ร ะหว่ า งน าข้ อมูล เพิ่ ม เติม เข้ าที่ประ ชุม กพอ.  ในวันที่   
8 มีนาคม 2564 โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขอรับ 
การประเมินมาตรฐานร่วม 

3. การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและ
นักศึกษา (International Survey) 

ประจ าปี 
2563 

-  ได้รับรายงานผลการส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้และความ 
พึงพอใจ จาก TWAEA โดยประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 45 แห่ง ท่ีตอบแบบส ารวจมากกว่า 20 คน ซึ่งจะได้รับเล่ม
รายงานแต่ละมหาวิทยาลัย และจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อทราบข้อมูลแล้ว  

     2) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AQAN)      
         ขอปรับแผนฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เครือข่าย  AQAN ได้มีมติให้ สมศ.  
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN Webinar ส าหรับปี 2565 โดยใช้วิธีออนไลน์ (รอการปรับแผน)  
     3) การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON, EU SHARE (การประชุม 
แบบออนไลน์)  

เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.INQAAHE INQAAHE 

Conference 
2021 

7-10 มิถุนายน 2564  
ณ เมือง Glasgow 

สกอตแลนด ์
(เป็นการประชุม 

แบบ face-to-face) 

INQAAHE ก าหนดจัดสัมมนาในวันที่  7–10 มิถุนายน 2564  
ณ เมือง Glasgow สกอตแลนด์ โดยมีหัวข้อหลักการประชุม  
คื อ  ก า ร จิ นตนาการภาพ ใหม่ ขอ งคุณภาพการศึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งความไม่แน่นอน  (Re-imagining of 
Higher Education Quality in an Age of Uncertainly) และตาม
ก าหนดการยั งค ง เป็ นการจั ด งานแบบ  face-to-face และ 
ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
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ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

2. APQN The 12th  
Higher 

Education 
International 

Conference 

25-26  
พฤศจิกายน 2563 

(online conference) 
 

 

APQN ร่วมกับ Macao Polytechnic Institute จัดสัมมนาออนไลน์
ใ น หั ว ข้ อ  ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน 
ในระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่ระบาด (Teaching and 
Learning Quality Assurance in Higher Education under the 
Pandemic) โดยมีสาระส าคัญคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของทุกภาคส่วนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ สภาการศึกษา 
มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฯลฯ 
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก ร ะ ท บ  ก า ร ต อ บ ส น อ ง  แ ล ะ 
การปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 

APQN 2021 
Academic 

Conference 

17-20  
พฤศจิกายน 2564  
ณ ประเทศสิงคโปร ์
(เป็นการประชุม 

แบบ face-to-face) 

APQN เลื่อนก าหนด จัดสัมมนาจากเดิมวันท่ี 25-28 มีนาคม 2564 
ออกไปเป็นวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
และเปลี่ยนเป็นหัวข้อหลักการประชุม “การประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ภ า ย ใ ต้ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด 
ของโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Quality Assurance for 
Higher Education under the COVID-1 9 Pandemic and 
beyond in the Asia-Pacific Region) 

3. AQAN ประชุม 
คณะกรรม 
การบริหาร
เครือข่าย 
(AQAN 

Executive 
Committee 
Meeting) 
และการ

ประชุมสามัญ
ประจ าปี 

2563 (2020 
AQAN 
Annual 
General 
Meeting) 

9 และ 13  
พฤศจิกายน 2563 

(online conference) 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่  3 
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และการประชุม
สามัญประจ าปี  2563 ซึ่ งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ สมศ. คือ  
1) การท าหน้าที่ เหรัญญิก  โดยรายงานที่ประชุมทราบการ
ด า เนินการตรวจสอบบัญชีและการจั ดท างบการเ งินของ  
AQAN ส าหรับปี  2563 พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้ตรวจสอบบัญชี 2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายชุดใหม่วาระ 3 ปี  (2564-2565) โดยมีฉันทามติ 
ให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่ ประกอบด้วย 1.ประเทศ
มาเลเซีย (MQA) เป็นประธาน 2.ประเทศอินโดนีเซีย (BANT-PT) 
เป็นรองประธาน 3.ประเทศมาเลเซีย  (FAA) เป็นเหรัญญิก  
4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมการ และ 5.ประเทศฟิลิปปินส์  
(CHED) เป็นกรรมการ และ 3) ที่ประชุมลงมติ ให้ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2021 AQAN Webinar ส าหรับ
ปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2022 AQAN 
Webinar ส าหรับปี 2565 
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ผลผลิต/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 การใช้งบประมาณ 
12 เดือน 

6 เดือน 
 

ผล  
(ร้อยละ)  

แผน (บาท) 
ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

4. AYQON ยังไม่มีก าหนด
จัดการ
ประชุม/
สัมมนา 

- เตรียมปรับปรุงเว็บไวต์  AYQON ซึ่ งจะเป็นแหล่งข้อมูลและ 
การเรียนรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในอาเซียน  ขณะนี ้
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 10 ประเทศ 
กรอบประกันคุณภาพอาเซียน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน 

5. EU SHARE ยังไม่มีก าหนด
จัดการ
ประชุม/
สัมมนา 

- - 

   4) การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ ปรับหัวข้อเป็น การวิเคราะห์แนวทาง 
การประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามมติที่ประชุม KPI ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการค้นคว้า  
และรวบรวมข้อมูล เช่น 

ประเทศ/หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
นิวซีแลนด์/ERO การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อังกฤษ/Ofsted การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อเมริกา/ASC WASC/NEAS&C การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เนเธอร์แลนด์/CIS การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เอเชียแปซิฟิก/APACC ด้านการอาชีวศึกษา 
ยุโรป/ENQA-VET ด้านการอาชีวศึกษา 
อังกฤษ/QAA อุดมศึกษา 
อาเซียน/AUN-QA อุดมศึกษา 

 
 

งบบุคลากร 
 
 

- - 
 

- แผน   50,179,800 
ผล 23,966,747.30 

(47.76) 

งบด าเนินงาน 
 

 

- - - แผน  39,972,500 
ผล 24,209,452.80 

(60.57) 

รวม 
แผน  394,136,550 
ผล 68,881,706.79 

(17.48) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด ณ วันที่  
30 มีนาคม 2564   
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ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
         1. Power Point ผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอให้หมายเหตุ ไว้ว่ า  ไม่รวมมหาวิทยาลัย ปรับหน่วยนับให้ เป็นหน่วยเดียวกัน  และให้น า เสนอ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่านอกจากมีการจัดส่งจดหมายแล้ว ยังมีการด าเนินการ Facebook Live ในวันไหนบ้าง  
และมีผู้เข้าชมจ านวนเท่าไร 
          2. ผลการตอบรับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภสส. ควรมีหลักทางค่าสถิตกิารตอบรับมาตั้งเป็นเป้าหมายการตอบรับ  
          3. การตอบกลับจากสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลประเมินการตอบกลับมาดีหรือไม่ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากกว่า 
ควรมีวิธีการน าเสนอคณะกรรมการ สมศ. อย่างไรให้คณะกรรมการรู้สึกมั่นใจว่า สมศ. มีการด าเนินงาน 
และมีผลการตอบรับจากสถานศึกษาได้ผลที่ด ี
          4. การน าเสนอข้อมูลผลการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรแยกผลการส่งเอกสารและผลการตอบรับออกเป็น 2 สไลด์ เพราะผลการตอบรับเป็นข้อมูล 
ทีส่ าคัญ หากน ามารวมกันท าให้การสื่อความเข้าใจยาก  
          5. ส านักประเมินและรับรองขอปรับแก ้Power Point ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
              - ด้านการอาชีวศึกษา ประเมิน SAR จ านวน 199 แห่ง รับรองผลประเมิน จ านวน 149 แห่ง  
ลงพื้นที่ จ านวน 49 แห่ง  
              - วัตถุประสงค์พิเศษ เป้าหมายรอบ 6 เดือน จ านวน 80 แห่ง เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
ขอยกเลิกการประเมิน จ านวน 7 แห่ง คงเหลือ 73 แห่ง  
          6. ปรับแก้ Power Point ผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ยกมาจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และผลการจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประเมิน 
ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 โดยเพิ่มช่องรับรองผลประเมิน             
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยขอให้ส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ 

          5.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 สรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 
และปี 2563  

     หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 สรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 และปี 2563 ดังนี้  
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               5.2.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2564 ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2564  

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส านักงานฯ มีรายจ่ายจริง จ านวนเงิน 
46.628 ล้านบาท มีภาระผูกพันจ านวนเงิน 22.253 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จ่ายจริงและผูกพัน  
68 .881 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.92 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายจริง 
และภาระผู กพันแล้ วส านั กงานฯ มี งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2564  จ านวนเงิน  
325.254 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.52 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     ข้อสังเกต ในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่  
            ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอ านวยการ มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 47.76 กิจกรรม
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน คา่สาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 56.98          

          5.2.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 และปี 2563 (เงินเหลื่อมปี) สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2564  

เงินกันเหลื่อมปีส าหรับงบประมาณ พ.ศ.2562 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น  
196.003 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนเงินจ่ายจริง 191.300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 
มีภาระผูกพันคงเหลือจ านวน 2.109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 และเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือจ านวน  
2.594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของเงินงบประมาณปี 2562 

ส าหรับเงินกันเหลื่อมปีส าหรับงบประมาณ พ.ศ.2563 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปี 
รวมทั้งสิ้น 156.302 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวนเงินจ่ายจริง 19.912 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 12.74 มีภาระผูกพันคงเหลือจ านวน 2.755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 และเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือ
จ านวน 115.697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของเงินงบประมาณปี 2563    

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 และสรุป 
การใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 และ 
สรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2562 และปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยขอให้ส านัก/ภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ 

         5.3 การปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
          หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่งาน
นโยบายและแผนได้แจ้งเวียนให้ทุกส านัก/ภารกิจทบทวนแผนการปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนและงบประมาณที่ก าหนดไว้นั้น 
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 ในการนี้ งานนโยบายและแผน ได้รวบรวมการแจ้งขอปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ซึ่งสรุปเป็นตารางการปรับเพ่ิม-ปรับลด และยกเลิกงบประมาณประจ าปี
และกองทุน สมศ. (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.3)  
 

          ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้    

งบประมาณ 
ตามวงเงินที่อนุมัติไว้ในการ

ประชุม คร้ังที่ 10/2563 
ปรับใหม่ รอบ 6 เดือน งบประมาณเพิ่ม/ลด 

(1) งบประมาณที่ได้รับ พ.ศ. 2564  282,733,000 บาท 282,733,000 บาท - 

(2) งบตั้งเพิ่ม         111,403,550 บาท 67,171,400            บาท -  44,232,150 บาท 

(3) งบกองทุนสมศ.  21,550,000 บาท 22,453,000 บาท         903,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  415,686,550 บาท 372,357,400 บาท - 43,329,150 บาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
         1. ส านักประเมินและรับรองขอปรับแก้ไขงบประมาณการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของทุกระดับใหม่ เนื่องจากค านวณงบประมาณคลาดเคลื่อน ในการประเมิน
ระยะที่ 1 ไดค้ านวณการจ่ายเงินให้ผู้ประเมินภายนอกงวดที่ 1 เพียงร้อยละ 75 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด
ที่ต้องประเมิน แต่ในความจริงต้องค านวณการจ่ายเงินทุกแห่งที่ประเมิน ร้อยละ 100 งบประมาณส าหรับ
ออนไลน์ 15% และตัดงบประมาณส าหรับการลงพ้ืนที ่10% ออก หากงบประมาณไม่เพียงพอจึงค่อยขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม  
 2. กิจกรรมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ขอปรับแก้ค าอธิบายใหม่เป็น เลื่อนการ 
จัดประชุม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
          3. โครงการล าดับที่ 16 การปรับปรุงระบบจัดเก็บและบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ิมเติม
ค าอธิบายเป็น จากเดิมมีพ้ืนที่การเก็บข้อมูลใช้ได้ 120 วัน ปรับเป็น 290 วัน เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูล 
          4. โครงการล าดับที่ 18 การจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Array 28 TB) ส าหรับส ารองข้อมูล 
(ติดตั้งที่ สกอ.) เพ่ิมเติมช่องค าอธิบายเป็น “Storage เดิมขนาด 20 TB ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูล  
จึงซื้อเพ่ิมเติมในขนาด 28 TB”  
         มติ ที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 6 เดือน โดยขอให้ส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ  
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 5.4 รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2/2564) 
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 

42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การมหาชนและเ พ่ือให้องค์การมหาชน  มีความเป็นอิสระ 
ในการด าเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใต้การก ากับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด  ให้องค์การมหาชน 
อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามที่ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม.) ก าหนด ซึ่งในการประชุม กพม. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เห็นชอบกรอบ  
การประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน  
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI) 

งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและแผน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอ
ตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน 

• องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

• องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 

• องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
ส่วนที่ 2 ตัวชี้ วัดประกอบการประเมิน ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPI) คือ ตัวชี้วัดที่แสดง 

ผลกระทบ (impact) จากด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อติดตามผลส าเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี 
(monitoring KPI) 
           จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2/2564)  
(ดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.4) 

ที่ประชุมพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
           องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน ข้อ 2.1.1 ขอให้ใส่จ านวนตัวเลข
เป้าหมายตั้งต้นการลดต้นทุน โดยจะหารือกับส านักงาน ก.พ.ร. อีกครั้งว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2/2564)  
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 5.5 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง ) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่
คณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งทุกส านัก/ภารกิจได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
และน าประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ในการประชุมติดตามผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ต่อมาในการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ส านักงานได้ใช้กลไก 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกส านัก/ภารกิจ ร่วมวิเคราะห์และน าไปสู่การจัดท าแผนบริหารความ เสี่ยง 
ของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ.  
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
               1. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญขององค์กรที่จะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผลและด าเนินงาน
เพ่ือลดความสูญเสียในการไม่บรรลุ เป้าหมาย และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

 2. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของหัวหน้าส านัก หัวหน้าภารกิจ ตลอดจนหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
ในงานที่รับผิดชอบ และทบทวนวิธีการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูงมาก 5 เกิดข้ึนมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
สูง 4 เกดิขึ้นเท่ากับ 1 ครั้งต่อปี 

ปานกลาง 3 เกิดข้ึนทุกๆ 2 – 3 ปี 
น้อย 2 เกิดข้ึนทุกๆ 3 – 5 ปี 

น้อยมาก 1 เกิดข้ึนทุกๆ 5 – 10 ปี 
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เกณฑ์การประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact) 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 5 • ส่งผลใหเ้ป้ายุทธศาสตร์ของส านักงานไม่ประสบความส าเร็จ 

• สูญเสียมลูค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

• ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการน้อยกว่าร้อยละ 60 

• มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบในระดับนานาชาติเป็นระยะเวลามากกว่า  
6 เดือน 

• มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต 
สูง 4 • ส่งผลใหเ้ป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม

แผนเกินระดับท่ียอมรับได ้

• สูญเสียมลูค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท 

• ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 60–70 

• มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน 

• มีการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงขั้นเสยีชีวิต 
ปานกลาง 3 • ส่งผลใหเ้ป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม

แผนแต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอยอมรับได ้

• สูญเสียมลูค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 50,000 บาท - 2.5 แสนบาท 

• ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 71–80 

• มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 เดือน 

• มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
น้อย 2 • ส่งผลใหเ้ป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าและไม่เป็นไปตาม

แผนเพียงเล็กน้อย 

• สูญเสียมลูค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 10,000 บาท - 50,000 บาท 

• ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการอยู่ระหว่างร้อยละ 81–90  

• มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน 

• มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถบรรเทาได ้
น้อยมาก 1 • ส่งผลให้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานล่าช้าแต่ยังคงเป็น 

ไปตามแผน 

• สูญเสียมลูค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10,000 บาท 

• ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการเกินกว่าร้อยละ 90 

• ไม่มีการเผยแพร่ข่าวเชิงลบ 

• ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking) 

ระดับความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 17 – 25 
 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที  

สูง 10 – 16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ 
อยู่ในระดับยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 9 
 

ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้  

น้อย 3 – 4 
 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนด  

น้อยมาก 1 – 2 
 

ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 
การปฏิบัติงาน  

ระดับความเสี่ยง (Risk Ranking) = ค่าระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ค่าระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง 

กลุ่มความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แนวทาง 

กลุ่มส าคัญสูง 

สูง สูงมาก 

ร่วมกันก าหนด/ทบทวนแนวทางป้องกัน และการเตรียม 
ความพร้อมตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มอบหมายผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และพิจารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างไร โดย
ทบทวนอย่างน้อยทุก 3 เดือน  

กลุ่มส าคัญปานกลาง 

ปานกลาง 

มอบให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หรือภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ทบทวนมาตรการป้องกัน และ
ทบทวนเหมือนกลุ่ มที่ ส าคัญสู ง  โดยทบทวนอย่ างน้อย 
ทุก 6 เดือน 

กลุ่มส าคัญน้อย 

น้อยมาก น้อย 

ควบคุมระดับความเสี่ยง โดยตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันอยู่
ในคู่มือหรือแผนงานแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
(Risk Owner) หาวิธีการสื่อสารและท าให้มั่นใจว่ามีการรับรู้ 
แนวปฏิบัติ  
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3. การด าเนินการทบทวนความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  
งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนย.) จึงขอความอนุเคราะห์ 

ให้ทุกส านัก/ภารกิจ ด าเนินการ ทบทวนความเสี่ยงระดับงาน/ภารกิจ/ส านัก และพิจารณา/ทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment 
Criteria) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
3.1 สรุปจ านวนประเด็นความเสี่ยงของแต่ละภารกิจ 

ภารกิจ 
จ านวนประเด็นความเสี่ยง 

เดิม ใหม่ รวม 

1. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 (ภปพ.1) - 7 7 

2. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (ภปพ.2) 1 - 1 

3. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.) 1 1 2 

4. ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) - 3 3 

5. ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนย.) 2 4 6 

6. ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.) 1 - 1 

7. ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภปพ.) - 1 1 

8. ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) - 1 1 

9. ภารกิจอ านวยการ (ภอก.) - 2 2 

10. ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) 1 - 1 
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3.2 เปรียบเทียบความเสี่ยงต้นปีงบประมาณและการทบทวนรอบ 6 เดือน 

(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

Risk ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) 

 1. โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 
1 1. 1 ภ า ร กิ จ ใ ช้ ง บ 

ประมาณไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(ด้านการเงิน) 

4 4 16 3 3 9 - ✓ 

2 1.2 จ านวนผู้ประเมิน
ภายนอกไม่ เพียงพอ
ต่อการประเมิน ศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก  ( ด้ า น
ปฏิบัติการ) 

3 4 12 2 2 4 - ✓ 

3 1.3 ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาฉบับใหม่  
อาจส่งผลกระทบต่อ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
(ด้านกลยุทธ์) 

3 3 9 1 1 1 - ✓ 

4 1.4 ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลใน
ระบบ AQA  
(ด้านปฏิบัติการ) 

3 3 9 2 3 6 - ✓ 

 2. โครงการประเมินโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
5 2.1 ภารกิจใช้

งบประมาณไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(ด้านการเงิน) 

4 4 16 3 3 9 - ✓ 
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(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

6 2.2 ร่าง พ.ร.บ.
การศึกษาฉบับใหม่ 
อาจส่งผลกระทบต่อ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
(ด้านกลยุทธ์) 

3 3 9 1 1 1 - ✓ 

7 2.3 ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลใน
ระบบ AQA  
(ด้านปฏิบัติการ) 

3 3 9 2 3 6 - ✓ 

 ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (ภปพ.2) 

8 1. จ านวนผู้ประเมิน
ภายนอกระดับปฐมวัย
ไม่เพียงพอต่อการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

3 3 9 3 3 9 ✓ - 

 ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.) 

9 1. การจัดการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
กศน. 

3 5 15 1 1 1 ✓  

10 2. การจัดการประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
 
 

- - - 1 5 5  ✓ 
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(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

 ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

11 1. การประเมิน
คุณภาพภายนอก
ระดับ อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 

- - - 3 3 9 

- 

✓ 

12 2. การสรรหาและ
พัฒนาผู้ประเมิน
สถานศึกษาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ 

- - - 3 3 9 - ✓ 

13 3. การพัฒนาระบบ
การประเมินความเป็น
เลิศสถาบันอุดมศึกษา 

- - - 3 3 9  ✓ 

 ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนย.) 

 งานวิเทศสัมพันธ์ 
14 1. ส านักงานได้รับการ

รับรองจากเครือข่าย 
INQAAHE ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 
(ด้านกลยุทธ์) 

- - - 1 3 3 - ✓ 

 งานนโยบายและแผน 
15 2. การเขียนรายงาน

และการให้
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายกับหน่วยงาน

- - - 4 2 8 - ✓ 
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(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
(ด้านกลยุทธ์) 

16 3. การติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ขาด
ฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน (Real time 
information)  
(ด้านกลยุทธ์)  

- - - 5 3 15 - ✓ 

17 4. การก าหนดตัวชี้วัด 
ก.พ.ร. ของส านักงาน
ยังไม่แล้วเสร็จสิ้น 
(ด้านกลยุทธ์) 

- - - 2 3 6 - ✓ 

18 5. ส านัก/ภารกิจใช้
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนทีก าหนด  
(ด้านการเงิน)  

4 4 16 4 4 16 ✓ - 

19 6. ขาดการมีส่วนร่วม
จากทุกส านัก/ภารกิจ  
ในการด าเนินโครงการ 
PMQA (ด้านกลยุทธ์) 

- - - 2 3 6 - ✓ 

 ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.) 

20 1. ผู้รับทุนส่งรายงาน 
ไม่ทันตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญา 
 
 

2 2 4 3 3 9 ✓ - 
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(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

 ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภปพ.) 

21 1. การให้บริการ 
ผู้ประเมินภายนอก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- - - 3 4 12 - ✓ 

 ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) 

22 1. โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรูปแบบ 
New Normal 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก 
- ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
- รร. วัตถุประสงค์
พิเศษ 
- กศน. 
- ด้านการอาชีวศึกษา 
- นานาชาติ 
- ระดับอุดมศึกษา 
 
 

3 4 12 3 4 12 - ✓ 
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(1) ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
(ต้นปงีบฯ) 

การประเมินความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 

(9) 
สถานะความเสี่ยง 

(2)  
โอกาส 

(3) 
ผล 

กระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(2) x (3) 

(6)  
โอกาส 

(7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7) 

เดิม ใหม่ 

 ภารกิจอ านวยการ (ภอก.) 

23 1.ระบบบัญชีไม่
รองรับกระบวนการ 
ตั้งเรื่องเบิกจ่าย 
ผู้ประเมินรายคน
สถานศึกษา 

3 2 6 3 3 9 - ✓ 

24 2. การส่งเรื่อง
ร้องเรียนของ
สถานศึกษาท่ีมี 
จ านวนมาก* 
หมายเหตุ 
ในรอบ 6 เดือนยัง 
มีเรือ่งร้องเรียน 
เนื่องจากไม่อยู่ใน 
ช่วงการประเมิน 

5 3 15 - - - - - 

 ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) 

25 1. ระบบ AQA ไม่
สามารถรองรับการ
ด าเนินงานได้ครบถ้วน
ตลอดเวลา 

3 3 9 3 3 9 ✓ - 
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Risk Matrix) 
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3.3 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
(1) 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) 
1) โครงการประเมิน

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

 

1. ภารกจิใช้งบประมาณไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  (ด้านการเงิน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม
การประเมินอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

3 3 9 ติดตามผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
ภารกิจในแต่ละเดือน 

การใช้จ่ายงบประมาณของ
ภ า ร กิ จ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น 
ปฏิบัติการที่ก าหนด 

ภปพ. 1 
30 ก.ย. 64 

2. จ านวนผู้ประเมินภายนอกไม่
เพียงพอต่อการประเมิน ศูนย์
พัฒนาเด็ก 

  (ด้านปฏิบัติการ) 

จ านวนผู้ประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาปฐมวัยที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่ อก า รปฏิ บั ติ ง าน  ต ามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2 2 4 ประสาน ภพป. สรรหาและ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้
ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ จ า น ว น
สถานศึกษา 

มีผู้ประเมินภายนอกเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภปพ. 1  
และ ภพป. 

31 ธ.ค. 64 

3. ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ 
อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

  (ด้านกลยุทธ์) 

พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่มีผลต่อ
การด าเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก 

1 1 1 ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ยังไม่มี
ผลในช่วงปีงบ 64 
 
 

การด า เนินงานประ เมินยั ง
เป็นไปตามแผนไม่มีผลกระทบ
ในช่วงปีงบ 64 

ภปพ. 1 
30 ก.ย. 64 

4. ความปลอดภยัของฐานข้อมูล
ในระบบ AQA  
(ด้านปฏิบัติการ) 

ข้อมูลในระบบ AQA สูญหาย หรือ
ไฟล์ข้อมูลเกิดความเสียหาย  
 

2 3 6 ส ารองข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้
ในฐานข้อมูลอื่น ๆ  
 

มีข้อมูลส ารองเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการประเมินคณุภาพ
ภายนอกในกรณรีะบบ AQA มี
ปัญหาในการใช้งาน  
 

ภปพ. 1  
และ ภทส. 

30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

2) โครงการประเมิน
โรงเรียนทีม่ี
วัตถปุระสงค์พิเศษ 
2.1 โรงเรยีนเตรียม
ทหาร 
2.2  วิทยาลัย
นาฎศิลป ์
2.3  โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ 
2.4 โรงเรยีนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร ์
2.5 โรงเรยีนส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา 
2.6 โรงเรยีนศึกษา
สงเคราะห ์
2.7 ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
2.8 โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

1. ภารกจิใช้งบประมาณไม่ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  (ด้านการเงิน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม
การประเมินอาจจะไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 

3 3 9 ติดตามผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
ภารกิจในแต่ละเดือน 

การใช้จ่ ายงบประมาณของ
ภารกิจเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนด 

ภปพ. 1 
30 ก.ย. 64 

2. ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ 
อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

  (ด้านกลยุทธ์) 

พ.ร.บ. การศึกษาฉบับใหม่มีผล 
ต่อการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกของโรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษ 
 

1 1 1 ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ยังไม่มี
ผลในช่วงปีงบ 64 
 

การด า เนินงานประ เมินยั ง
เป็นไปตามแผนไม่มีผลกระทบ
ในช่วงปีงบ 64 

ภปพ. 1 
30 ก.ย. 64 

3. ความปลอดภยัของฐานข้อมูล
ในระบบ AQA  

  (ด้านปฏิบัติการ) 

ข้อมูลในระบบ AQA สูญหาย หรือ
ไฟล์ข้อมูลเกิดความเสียหาย  
 

2 3 6 ส ารองข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
ไว้ในฐานข้อมูลอื่น ๆ  
 

มีข้อมูลส ารองเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในกรณีระบบ AQA  
มีปัญหาในการใช้งาน  

ภปพ. 1 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

2 . 9  โ ร ง เ รี ย น พ ร ะ
ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม  แ ผ น ก
สามัญ 
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 (ภปพ.2) 

1) โครงการประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 

 

จ านวนผู้ประเมินภายนอกระดับ
ปฐมวัยไมเ่พียงพอต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
(ด้านกลยุทธ์) 

สาเหตุ 
1.จ านวนผู้ประเมินภายนอกระดับ

ปฐมวั ยที่ ผ่ านการรั บรองมี
จ านวนน้อย และการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปิดสอน 2 ระดับ มีจ านวนมาก 
กับศูนย์พัฒนาเด็กที่ต้องใช้ผู้
ประเมินภายนอกระดับปฐมวัย
ร่วมกัน 

2.ระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายนอกค่อนข้างจ ากัด และ
เป็นช่วงเวลาประเมินพร้อมกัน
ทั้งสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
กับศูนย์พัฒนาเด็ก ส่งผลให้ต้อง
มีผู้ประเมินจ านวนมาก 

 

3 3 9 1.ประสานภารกิจ ภพป. ใน
การวางแผนอบรมพัฒนา 
ผู้ประเมินภายนอกระดับ
ปฐมวัย  

2.พัฒนาให้ผู้ประเมินระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้า
รับการอบรมหลักสูตรด้าน
การศึกษาปฐมวัย แล้ว
คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านปฐมวัยหรือ
ประถมศึกษาใหส้ามารถ
ประเมินระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนขั้นพื้นฐานได ้

จ านวนผู้ ประ เมินภายนอก
ระดับปฐมวัยมีเพียงพอในการ
ประ เมิ นคุณภาพภายนอก
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

ภปพ.2 
ภพป. 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ผลกระทบ 
1. การจัดคณะผู้ประเมินในการ

ประ เมิ นสถานศึ กษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอน 
2  ระดั บ  ไม่ ไ ด้ ตามจ านวน
สถานศึกษาและระยะเวลา 
การประเมินที่ก าหนด 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภปศ.) 

1) การจัดการประเมิน
คุณภาพภายนอกศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

 

-  ยังไม่มีแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก กศน. ยังไม่มี 
ผู้ประเมินภายนอก 

สาเหตุ 
1. เน่ืองจากต้นสังกัดเพิ่งประกาศ

มาตรฐานเลยยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดท าแนวทางฯ ดังกล่าว 

2. เน่ืองจากไม่มีแนวทางฯ จึงไม่
สามารถสรรหาและ คัด เลื อก 
ผู้ประเมินภายนอกได ้

ผลกระทบ 
1.  ไม่สามารถด าเนินการจัดกา
ประเมินคุณภาพภายนอก กศน.  
ได้ตามเป้าหมายของส านักงาน 

1 1 1 ด าเนินการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาแนวทางฯ 
และหลักสูตรอบรม พร้อม
แนวทางสรรหาและคัดเลือก 
ผู้ประเมินฯ ให้แล้วเสร็จ 

ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร
ประ เ มิ น คุณภ า พภ าย นอ ก ฯ  
ได้ตามเป้ าหมาย ท่ีส า นัก ง าน
ก าหนดฯ 

ภปศ. 
30 ก.ย. 2564 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

2) การจัดการประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

ส านักงานยังไมม่ีการเชื่อมต่อ
ระบบ AQA ของ สมศ. กับ  
VE SAR ของ สอศ. ส่งผลให้
ส านักงานยังไมม่ีรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จ านวน 245 แห่ง 
เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายนอกระยะ 2  
(เดือนมิ.ย – ส.ค. 64)  

สาเหตุ  
การประสานเชื่อมโยงข้อมูลยัง
ติดขัดกันระหว่างต้นสังกัดและ 
สมศ. 

1 5 5 ให้ส านักงานด าเนินการ 
download รายงาน 
การประเมินตนเอง (sar)  
จาก VE SAR จาก สอศ. 
จ านวน 245 แห่ง พร้อม
น าเข้า SAR ดังกล่าวเข้า
ระบบ AQA ของ สมศ. 

สามารถด า เนินการจัดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกฯ ได้
ต าม เป้ าหมายที่ ส านั กงาน
ก าหนดฯ 

ภปศ. 
30 ก.ย. 2564 

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

1) การประเมิน
คุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1. ด้านกลยุทธ ์
2. ด้านการเงิน 
3. ด้านกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สามารถจดัการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบยีบ
ข้อบังคับของส านักงานและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

สาเหตุ 
1. แม้ว่า กมอ. จะให้การรับรอง 

สมศ. แล้วกต็ามแต่แนวทางการ
ด าเนินการของส านักงานยังไม่
ชัดเจน เนื่องจากมีระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องหลายฉบับ
ที่มีการตีความที่ต่างกัน 

2. การใช้งบประมาณเพื่อการ
ประเมินท่ีส านักงานได้ขอจาก
ส านักงบประมาณไว้ยังไม่มี

3 3 9 1. ประชุมหารือกับคณะ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ 
กพอ. เพื่อให้ได้ข้อยุติใน
แนวทางการด าเนินงาน 

2. ประชุมหารือกับผู้บริหาร
และงานนิติการเพื่อ
ปรับปรุงข้อกฎหมาย 
ระเบียบให้มีความเหมาะสม 

3. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบความชัดเจนใน

- การปรับปรุ งระเบียบการ
ป ฏิ บั ติ ข อ ง ส า นั ก ง า น ให้
สอดคล้องกับการด าเนินงาน 

- การมีแนวทางชัดเจนเรื่อง 
การใ ช้งบประมาณในการ 
จัดประเมิน 

ภปอ. 
ฝ่ายบรหิาร 

และ 
งานนิติการ 

ภายใน 
ไตรมาส 3 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

2. เพื่อให้สามารถจดัท าเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

ความชัดเจนว่าสามารถ
ด าเนินการได ้

ผลกระทบ 
1. การด าเนินงานตามแผน เช่น 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา การก าหนด
ขั้ น ตอน ในกา รด า เ นิ น ง า น 
ตามระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง 
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ 
การประเมิน 

2. การด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน
ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งระดับภารกิจ
และระดับบุคคล 

การจัดสรรงบประมาณ  
เช่น ส านักงบประมาณ  
งานนิติการ 

2)  การสรรหาและ
พัฒนา 
ผู้ประเมิน
สถานศึกษา
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมี
วัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเด็นความเสี่ยง 
1. ด้านปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เ พื่ อ ใ ห้ มี ผู้ ป ร ะ เ มิ น ที่ มี

คุณสมบัติที่ เหมาะสมด้าน
ภาษาอังกฤษและมีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการ 

 

สาเหตุ 
1 .  ในกา รประ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น

นานาชาติ ผู้ประเมินจะต้อง
อ่านรายงานผลการประเมิน
เป็นภาษาอั งกฤษ ในการ
พัฒนาแนวทางการสรรหา 
ผู้ ป ร ะ เ มิ น ใ ห ม่ จึ ง ไ ด้ ร ะบุ
คุณสมบัติข้อนี้ไว้ 

3 3 9 1. ประชุมหารือกับ
คณะท างาน และ
คณะกรรมการ กพพ. 
เพื่อให้ได้ข้อแนวทางการ
ด าเนินงานเพิ่มเติมที่จะท า
ให้ได้ผู้ประเมินที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมด้าน
ภาษาอังกฤษวิธีการอื่น

- การปรับปรุงระเบียบการ
ปฏิบัติของส านักงานให้
สอดคล้องกับการด าเนินงาน 

- การมีแนวทางชัดเจนเรื่อง 
การสรรหาผู้ประเมิน 

ภปอ. 
ฝ่ายบรหิาร 

และ
คณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน 

ไตรมาส 3 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ 

2. ผู้ประเมินโรงเรียนนานาชาติ
ส่วนใหญ่ ไม่มีการสอบเก็บ
คะแนนภาษาอังกฤษ 
แต่ มี คุ ณสมบั ติ ด้ า นอื่ น  ๆ 
ครบถ้วน 

ผลกระทบ 
1. มีผู้ประเมินท่ีมีคณุสมบัต ิ

ที่เหมาะสมดา้นภาษาอังกฤษ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. การด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน
ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานท้ังระดับภารกิจ
และระดับบุคคล 

นอกเหนือจากการยื่น
คะแนนสอบ 

 

2. ประชุมหารือกับผู้บริหาร
และงานนิติการเพื่อ
ปรับปรุงข้อกฎหมาย 
ระเบียบให้มีความเหมาะสม 

3. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบความชัดเจนใน
การจัดสรรงบประมาณ เช่น 
ส านักงบประมาณ  
งานนิติการ 

3) การพัฒนาระบบ
การประเมินความเป็น
เลิศสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1. ด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การพัฒนาระบบการ

ประเมินความเป็นเลิศ
สถาบันอุดมศึกษาใหม้ีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของกระทรวง อว. 

สาเหตุ 
1. เดิมมีการใช้มาตรฐานการ

อุดมศึกษา พศ. 2561 ซึ่งออก
ภายใต้กระทรวง ศึกษาธิการ
และปัจจุบัน กระทรวง อว. 
ก า ลั ง มี ก า ร เ ส น อ  ( ร่ า ง ) 
ม า ต ร ฐ า น ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  

3 3 9 ติดตามความคืบหน้าอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลให้
คณะท างานฯ สามารถพัฒนา
ระบบการประเมินรูปแบบใหม่
ได้อย่างเหมาะสม 

ส า ม า ร ถพัฒน า ระบบกา ร
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ
สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามแนวทางที่ กมอ. ประกาศ
ก าหนด 

ภปอ. 

ภายใน 
ไตรมาส 3 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ซึ่งเป็นไปตามที่คณะ กรรมการ 
กมอ. ประกาศก าหนด 

พศ. .....ซึ่งยังไม่ทราบระยะเวลา
แล้วเสร็จ  

2. การพัฒนาระบบการประเมิน
ความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษา
ต้องต้องมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของ
กระทรวง อว. ซึ่งเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ กมอ. ประกาศ
ก าหนด 

ผลกระทบ 
1. การด าเนินงานตามแผน อาจ

เสร็จไม่ทันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

2. การด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน
ตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ทั้ ง ร ะ ดั บ
ภารกิจและระดับบุคคล 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (ภนย.) 

๑) โครงการความ
ร่วมมือด้าน QA  
กับเครือข่ายและ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 
 
 
 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1.1 ส านักงานได้รับ 

การรับรองจากเครือข่าย 
INQAAHE ภายในระยะเวลา 
3 ปี (ด้านกลยุทธ์) 

วัตถุประสงค์ 
- ส านักงานได้รับ 

การรับรองจากเครือข่าย 
INQAAHEเพื่อยกระดับ องค์กร
สู่มาตรฐานสากล 

 

 

สาเหตุ 
-  ข้อมูลประกอบการสมัครเข้ารบั

การประเมินยังไม่ครบถ้วน 
(ประเด็นการเริ่มประเมินใน
ระดับอุดมศึกษา)  

- การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-
19) ท าให้ผู้ประเมินของ 
INQAAHE ไมส่ามารถเดินทาง
มาตรวจประเมินส านักงานได ้

ผลกระทบ 
- ไม่เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กรที่
ก าหนดให้ส านักงานขอรับการ
รับรองจาก INQAAHE 

1 3 3 - การเตรยีมความพร้อมก่อน
สมัครเข้ารับการประเมิน
องค์กร โดยศึกษา
รายละเอียดข้อก าหนดและ
แนวทางการประเมินของ 
INQAAHE ล่วงหน้า 1 ป ี

 

- ส านักงานและบุคลากร 
มีความเข้าใจขั้นตอน 
การขอรับรองจาก INQAAHE 
เพื่อให้มี 
ความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหา
และบุคลากร 

 

งวส. 
30 ก.ย. 64 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1.2 การต่ออายุ MOU กับ

หน่วยงานต่างประเทศ   
     (ด้านกลยุทธ์) 

สาเหตุ 
- การปฏิบัติงานร่วมของสองฝ่าย 

โดยมีหลักการและ MOU เพื่อ
แสดงถึงความสมัครใจท่ีจะ
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และ

1 3 3 - การด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

- การพัฒนาองค์กรสู่สากลและ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร  

 
 

งวส. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

วัตถุประสงค์ 

-  ส านักงานด าเนินความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศ อย่าง
ต่อเนื่อง และการต่ออาย ุMOU 
เป็นการรับรองว่า ทั้งสองฝ่าย
พึงพอใจกับข้อตกลงที่ท า
ร่วมกัน 

ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสญัญา
ความร่วมมือ 

ผลกระทบ 
- ไม่สามารถอ้างถึงหลักการและ 

MOU ที่ด าเนินงานร่วมกันของ
สองฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1.3 การรับรองมาตรฐานร่วม 

(International Joint 
Accreditation)  
มีค่าสมคัรเพื่อรับการประเมิน
ค่อนข้างสูง  

   (ด้านกลยุทธ์) 
วัตถุประสงค์ 
-  ส านักงานเพิ่มตัวเลือกการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ความเป็นสากลส าหรับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย 

สาเหตุ 
- การรับรองมาตรฐานร่วมซึ่งม ี

ผู้ประเมินจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ ท าให้มคี่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น 

ผลกระทบ 
-  ไ ม่ ส ามารถด า เนิ นการตาม

นโยบายองค์กร 

1 3 3 - การประเมินมาตรฐานร่วม
มุ่งเน้นสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสตูรนานาชาต ิ

-  ส านักงานสามารถพัฒนา 
แนวทางการประเมินมาตร
ร่วม ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรับ
สถาบันการศึกษาในการขอรบั
การประเมิน 

งวส. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

2) แผนงานการจดัท า
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติ
งาน 

ประเด็นความเสี่ยง 
2.1 ข้อมลูจากผลการประเมิน

ภายนอก  
มีอิทธิพล/ผลกระทบ ต่อการ
ก าหนดนโยบายสังคม/
นโยบายสาธารณะ (Public 
policy) ในด้านการศึกษา 
ได้น้อย 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การน าเสนอผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมี
นัยส าคญั/ต่อการก าหนด
แนวนโยบายสังคม/สาธารณะ
ด้านการศึกษาของประเทศ 

สาเหตุ 
- ข้อมูลผลการประเมินภายนอก

อยู่ในรูปแบบ analog มากกว่า 
digital 

- อัตราความเร็วในการไดม้า 
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  

วัตถุประสงค์ 
- ข้อมูลจากผลการประเมิน

ภายนอก ยังไมส่ะท้อนตัวช้ีวัด
ส าคัญตามเปา้หมายของการ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 
 

4 2 8 - การปรับปรุงระบบการ
ประเมินจาก Analog  
ไปเป็น Digital  

- การเช่ือมโยงฐานข้อมูลการ
ประเมินภายนอกกับ
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนี
ช้ีวัดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
(IMD, PISA ฯลฯ) 

- ความรวดเร็วในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่
ผลการประเมินในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

- ผู้ เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ในการด า เนินงาน 
ที่ รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
มากยิ่งข้ึน 

งนผ. 
30 ก.ย. 64 

3) แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการ
ก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

 ประเด็นความเสี่ยง 
3.1 การติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน ขาดฐานข้อมลู 
ที่เป็นปัจจุบัน (Real time 
information) 

  (ด้านกลยุทธ์) 
 
 

สาเหตุ 
- การรายงานผลการด าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการ สมศ. และ
หน่วยงานภายนอกมีการ
ปรับเปลีย่นตัวเลขตลอดเวลา  

-  ขาดข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ที่เป็นปัจจุบัน (Real time  
information) 

5 3 15 - มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
(Real time information)  
เพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการได้อยา่งใกล้ชิด 

- ก าหนดแผนและเป้าหมาย
การด าเนินงานประจ าปี  
โดยต้องค านึงถึงปัจจัย

- ผลการด าเนินงานของ
ส านักงานบรรลุตามแผน 
และเป้าหมายของแผน 
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

-  สามารถตอบสนองความ
ต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
( Real time information) 

งนผ. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน าข้อมูลมาจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเสนอเป็น
ภาพรวมต่อรัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแล คณะ กรรมการ สมศ. 
คณะ กรรมการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และบรหิารความเสี่ยง  
ที่ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ฯ และหน่วยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกเดือน 
และทุกไตรมาส 

 - เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการรายงานผล 
การด าเนินงานในการพิจารณา
ต่อการเสนอของบประมาณ 
ของส านักงานในปีงบประมาณ
ถัดไป  

 -  มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ในการปรับจ านวนเปา้หมายตาม
แผนการปฏิบัติงาน  
ซึ่งยังไม่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ สมศ.  

ผลกระทบ 
-  ผลการด าเนินงานไม่เป็นข้อมลู

ตัวเลขเดียวกัน  
 -  การด าเนินงานของส านักงาน 

ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานอย่างรอบคอบ 

ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ณ ะ 
กรรมการ สมศ. ได้  
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

4) แผนงานการก ากับ
ดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

ประเด็นความเสี่ยง 
4.1 การก าหนดตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 

ของส านักงานยังไม่แล้วเสรจ็ 
วัตถุประสงค์ 
- ให้ส านักงานร่วมกับ ก.พ.ร.  

ร่วมหารือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน ให้แล้วเสร็จ 

สาเหตุ 
-  ผลการประเมินของส านักงาน 

ในปีท่ีผ่านมา ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามค่า
เป้าหมาย ส่งผลให้ส านักงานถูก
จัดอยู่ในกลุ่มองค์กรทีต่้องได้รบั
การดูแลเป็นพิเศษจากส านักงาน 
ก.พ.ร.  

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา (COVID-19) ส่งผลให้
ก าหนดการเจรจาพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวช้ีวัด  
สมศ. ถูกขยายระยะเวลาออกไป  

ผลกระทบ 
- สมศ. ยังไม่มเีป้าหมายที่ชัดเจน

ในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดองค์การ
มหาชนตามที่ ก.พ.ร. เห็นชอบ 

2 3 6 - ติดตามผลการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตาม ข้อเสนอ
ตัวช้ีวัดที่ สมศ. ได้เสนอ 
ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  
เมื่อต้นปีงบประมาณฯ  
เพื่อเป็นข้อมูลใหผู้้บริหาร 
ไว้เป็นข้อมูล 

- จัดเตรยีมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามภารกิจ
หลักขององค์กร ให้
ผู้บริหารน าเสนอเพื่อเจรจา
พิจารณาความเหมาะสม
ของตัวช้ีวัด 

 

-  ส านั ก งาน เจรจาก าหนด 
ค่าเป้าหมายหมายของตัวช้ีวัด 
ก.พ.ร. ได้แล้วเสร็จ และมีค่า
เป้าหมายขั้นสูงที่จะสามารถ
ด า เนินงานได้บรรลุผลลัพธ์ 
อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อน
ผลการด าเนินงาน ของ สมศ.  
ในการประเมินรูปแบบใหม่ 

งนผ. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

5) แผนงานการบริหาร
จัดการดา้น
งบประมาณ 

ประเด็นความเสี่ยง 
5.1 การใช้งบประมาณไม่เป็นไป

ตามแผนที่ก าหนด  

 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณและผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเป็นไป
ตามแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีไดร้ับจาก
ส านักงบประมาณ 

สาเหตุ 
- เนื่องจากมีการปรบัเปลีย่น

วิธีการด าเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

- ข้อสั่งการจาก รมช.ศธ.ให้ สมศ. 
ชะลอการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

- ส านักงานยังไมม่ีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณและประสิทธิภาพ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

ผลกระทบ 
- จากผลการเบิกจ่ายและผลการ
ด า เนินงานไม่ เป็นไปตามเป้า  
ท าให้การของบประมาณประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีถัดไปลดลง 
 

4 4 16 - ติดตามการด าเนินงานให้ได้
ตามแผนการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ในแต่ละไตรมาส 

- กระตุ้นให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสรจ็
ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผน 

- ผลการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การด าเนินงานเสร็จสิ้นเป็นไป
ตามแผน 

งนผ. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

6) แผนงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ประเด็นความเสี่ยง 
6.1 ความเข้าใจของบุคลากรใน

การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

6.2 ความครบถ้วนของข้อมูลการ
จัดท ารายงานการประเมินผล
การบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยเฉพาะในส่วนของ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดร้ับ และข้อมูล
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงานจากป ี
ก่อนหน้า 

วัตถุประสงค์ 

- ส่งเสริมความเข้าใจและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพขององค์กรโดยใช้
เครื่องมือตัวช้ีวัดของการ

สาเหตุ 
- บุคลากรภายในส านักงานไม่

เข้าใจในความส าคญัของการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ผลกระทบ 
- ขาดข้อมูลที่ครบถ้วนในการ

จัดท ารายงาน 
 

2 3 6 - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) เพิม่เติม 

- อธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) 

- บุคลากรภายในส านักงานมี
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  
มากขึ้น จึงให้ความส าคญั
และสนบัสนุนข้อมลูในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

งนผ. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

พิจารณารางวัลการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

- เพื่อขอความร่วมมือจากทุก
ภารกิจในการสนับสนุนข้อมูล
ในการเขียนรายงาน PMQA  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ (ภวจ.) 

1) โครงการให้ทุนวิจยั
ทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1.  การส่งมอบรายงาน

ผลการวิจัยล่าช้ากว่าก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อควบคุมการส่งมอบ

รายงานผลการวิจยัให้อยู่
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

2.  เพื่อให้ส านักงานน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
ได้ทันกาล 

สาเหตุ 
1. ผู้รับทุนส่งรายงานไม่ทันตาม

ก าหนดระยะเวลาในสญัญา 
2. การปรับเปลี่ยนด้านกฎระเบียบ 

ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย 
 
ผลกระทบ 
1. ไมส่ามารถเบิกจา่ยงบประมาณ

ได้ทันตามแผน 
2. ส านักงานได้รับผลจากการวิจยั

ล่าช้า อาจไม่ทันต่อการน าไปใช้
ประโยชน ์

 

3 3 9 ก ากับติดตามความก้าวหนา้
ในการด าเนินงานวิจัยอยา่ง
ใกล้ชิดผ่านกลไกคณะท างาน
ก ากับติดตามฯ 

ผู้รับทุนส่งมอบรายงานวิจัยตรง
ตามเวลาตามก าหนดในสัญญา
และสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามแผน 

ภวจ. 
30 ก.ย.64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

3.  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณด้านการวิจัย 
ให้เป็นไปตามแผน 

ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน (ภปพ.) 

1) โครงการคัดเลือกและ
รับรองผู้ประเมิน
ภายนอก 

 
 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรบั

การด าเนินงานตามข้อบังคับ
คณะกรรมการส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ว่าด้วย
การรับรอง การต่ออายุ และ
การควบคุมการปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้ประเมินภายนอก พ.ศ. 
2564 ประกาศ ณ วันท่ี  
22 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ระเบียบส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการออกบัตร
ประจ าตัวของผู้ประเมิน
ภายนอก พ.ศ. 2563 

สาเหตุ 
1. ยังไม่มีระบบการแจ้งเตือนผู้

ประเมินภายนอกที่ครบก าหนด
ต่ออายุการรับรอง ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ยังไม่มีระบบการแจ้งความ
ประสงค์ขอต่ออายุการรับรอง  
การยื่นค าขอต่ออายุบัตร การ
ออกใบแทนบัตรประจ าตัว ฯลฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลกระทบ 
ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่
ส ามารถด า เนิ นการ ได้ ต ามที่
ก าหนดไว้ตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ 

3 4 12 

 

ประสานภารกจิเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการด าเนินงานพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สนับสนุนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับข้ันตอนและ
วิธีการที่ข้อบังคับฯและ
ระเบียบฯ ก าหนด 

สมศ. สามารถด าเนินการได้
ถูกต้องตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ  

ภพป. 
 30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 
2563 

     (ด้านปฏิบัติการ)  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการผู้ประเมินภายนอก 
ที่สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ 

ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) 
1) โครงการส่งเสริม

สถานศึกษาและ
ป ร ะ ส า น ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อสร้างความรู้  
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
เกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก
รู ป แ บ บ  New 
Normal 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก 

 ประเด็นความเสี่ยง 
1. ผู้แทนจากสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัด ไม่ให้
ความสนใจในโครงการ
ส่งเสริมฯ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างคววามรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
ภายนอก สมศ.  

2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

สาเหตุ 
1. นโยบายของหน่วยงานต้นสังกดั

ที่รับประเมินเพื่อระยะที่ 1 ไม่
รับการประเมินระยะที่ 2 อาจ
ส่งผลใหส้ถานศึกษาไม่สนใจเข้า
ร่วมศึกษาเอกสารและรับชมสื่อ
วิดีทัศน์  

2. การตอบรับจากหน่วยงานต้น
สังกัดที่ข้ันตอน สายบังคับ
บัญชายาวกว่าจะได้รบัการตอบ
รับและช่วยประชาสมัพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาไม่ทันเวลา 

 

4 3 12 1. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ เพิ่ม
ช่องทางและความถี่การ
เผยแพร่ โครงการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจฯ 
รวมทั้งท าให้น่าสนใจ 
เข้าใจง่ายในระยะเวลา
สั้นๆ ผ่านช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ที่
หลากหลาย  

2. ปฏิบัติการเชิงรุก พบปะ
กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดที่เข้า
รับการประเมินท้ังระยะที่ 

1. ไดส้ื่อเผยแพร่ที่น่าสนใจ 
สามารถน าไปใช้ได้  
ไม่จ ากดัและไมล่้าสมัย 
สามารถย้อนรับชม  
รับฟังได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

2. มีสถานศึกษายื่นขอรับการ
ประเมินระยะที่ 2 เพิ่มขึ้น 
และจ านวนสถานศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ 
เพิ่มขึ้น 

ภสส. 
30 ก.ย. 64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

- ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- รร. วัตถุประสงค์
พิเศษ 
- กศน. 
- ด้านการ
อาชีวศึกษา 
- นานาชาติ 
- ระดับอุดมศึกษา 

ผลกระทบ 
1.  สถานศึกษาขาดโอกาสในการ

เข้าถึงข้อมูลจาก สมศ. 

1 และระยะที่ 2 และเชิญ
ชวนสถานศึกษาอ่ืนเข้า
ร่วมโครงการส่งเสรมิและ
เชิญชวนเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

ภารกิจอ านวยการ (ภอก.) 

1) แผนงานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

 

ระบบบัญชีไม่รองรับกระบวนการ
ตั้งเรื่องเบิกจ่ายผู้ประเมินรายคน/
สถานศึกษา 

สาเหตุ 
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
ERP เ พื่ อ ให้ เ ช่ื อม โย งกั บ  KTB 
Corporate Online  
ผลกระทบ 
การเบิกจ่ ายไม่ เป็นตามความ
ต้องการของผู้ประเมินภายนอก 

3 

 

3 

 

9 ประสานไปยังผู้รับจ้าง บริษัท 
แม๊กซ์เซฟวิ่ง จ ากัด ผู้พัฒนา
ระบบ ERP ของส านักงาน 
ให้ระบบสามารถเบิกจ่าย 
ผู้ประเมินรายคนในจ านวน
มากได้  และ เ ช่ือมโยงกั บ  
KTB Corporate Online  

 ภอก. 

2)  แ ผ น ง า น ด้ า น
กฎหมาย 

การส่งเรื่องร้องเรียนสถานศึกษาที่
มีจ านวนมาก 

สาเหตุ 5 3 15 ประชุมท าความเข้าใจกับ 
ผู้ประเมินภายนอกและหา
แนวทางร่วมกันในการปฏิบัติ

*ในรอบ  6 เดือน ยังไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน เนื่องจากยังไม่อยู่
ในช่วงการประเมิน 

ภอก. 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

สถานศึกษาไม่ยอมรับผลการ
ประเมินของผู้ประเมินภายนอก 
ผลกระทบ 

มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจ านวน
ม า ก  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต้ อ ง ใ ช้
ระยะเวลาการสืบหาข้อเท็จจริง 
หากเร่ งด า เนิ นการอาจท า ให้ 
เกิดความไม่ เป็นธรรมกับผู้ ถูก
ร้องเรียนด้วย 

ให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภทส.) 

1) โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
(AQA) 

 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง 
ระบบ AQA ไมส่ามารถรองรับ
การด าเนินงานได้ครบถ้วน
ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ 
เ พื่ อ ให้ ร ะบบ  AQA ส ามา รถ
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนไป โดยช่วงระยะเวลา

สาเหตุ 
1. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้ต้องม ี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
แบบฟอร์มการประเมินรองรับ
การประเมินแบบออนไลน์  

2. มีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย
หรือกระบวนการด าเนินงานท่ี

3 3 9 ติดตามและรวบรวมข้อมูล 
จากผู้บรหิาร/เจ้าหนา้ที่ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ
ระบบทันทีที่ทราบข้อมูล 
รวมทั้ง ประสานผูร้ับจ้าง 
เพื่อด าเนินการเพิ่มเติมหรือ
ปรับแก้ไขระบบฯ ให้เสร็จสิ้น
โดยเร็ว 

ช่วงระยะเวลาในการเพิ่มเติม
หรือปรับแกไ้ขระบบฯ เป็นช่วง
ระยะเวลาสั้น 

ภทส. 
30 ก.ย.64 
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(1) 
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทีป่ระเมิน
ความเสี่ยง 

(2) 
ประเดน็ความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(3) 
สาเหตุและผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

(7) 
กิจกรรม/แผนบรหิารความเสี่ยง 

(8) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

(9) 
ผูร้ับผดิชอบ/
ก าหนดเสร็จ 
(วัน เดือน ปี) 

(4) 
โอกาส 

 
 

(5) 
ผล 

กระทบ 
 

(6) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(4) x (5) 

ในการเพิ่มเติมหรือปรับแก้ไข
ระบบฯ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น 

อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ระบบ AQA 

ผลกระทบ 
ต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มเติม
แ ล ะ ป รั บ แ ก้ ไ ข ร ะ บ บ  AQA  
ให้รองรับกระบวนการด าเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ใช้งาน 
ไม่สามารถใช้งานระบบฯ บางส่วน
ในช่วงเวลาที่ด าเนินการได้  
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      3.4 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 
(๑) 

ประเด็นความเสี่ยง 
(ประเภทความเสี่ยง) 

(๒) 
สาเหตุและผลกระทบ 

 
 

การประเมินความเสี่ยง 
(ไตรมาสที่ 1) 

การประเมินความเสี่ยง 
(ไตรมาสที่ 2) 

(9) 
กิจกรรม/ 

แผนบริหารความเสี่ยง  

(10) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๓) 
โอกาส 

 

(๔) 
ผล 

กระทบ 
 

(๕) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(๓) x (๔)  

(6) 
โอกาส 

 

(7) 
ผล 

กระทบ 
 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7)  

ปรเด็นความเสี่ยง  
๑. ผลการประเมิน

ของ สมศ. ส่งผล
กระทบ(Impact) 
ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
น้อย (ระดับ 
กลยุทธ์) 

 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผลการ
ประเมินของ สมศ. 
ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
เพิ่มข้ึน 

สาเหตุ 
๑. การให้ข้อเสนอแนะในรายงานผล 

การประเมิน มีอิทธิพล (Influence)  
ต่อการน าไปปฏบิัติของสถานศกึษา
ได้ยังไม่มากเท่าที่ควร 

๒. ผลการประเมินในภาพรวมน าไปสู่ 
การให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
สังคม/นโยบายสาธารณะ (Public 
policy) ทางดา้นการศึกษาได้
บางส่วน 

ผลกระทบ 
๑. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

และความคุ้มค่าของการใช้จา่ยเงิน
งบประมาณในการจัดประเมิน
คุณภาพภายนอก  

๒. ความน่าเชื่อถือของ สมศ. 
(Reputation) และความไว้วางใจ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่น
เสีย (Trust)  

๔ ๔ ๑๖ 
◼  
(สูง) 

๔ ๔ ๑๖ 
◼  
(สูง) 

๑)  จัดกิจกรรม สร้างความ
เข้าใจในการเขียน
รายงานการประเมิน 
SAR ส าหรับหน่วย
ก ากับการประเมิน
ภายนอก และแนวทาง
การเขียนเอกสาร
ประกอบการประเมิน 
SAR (ส าหรับ ผปม.
วัตถุประสงค์พิเศษ) 
ตลอดจนแนวทางการ
เขียนเอกสารประกอบ 
การประเมินออนไลน์ 
แก่สถานศึกษา 

2) โครงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการพัฒนา

๑)  เกิดการประสาน 
การท างานร่วมกัน 
ของ สมศ.  
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการ
สนับสนนุการพัฒนา/
ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 
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(๑) 
ประเด็นความเสี่ยง 

(ประเภทความเสี่ยง) 

(๒) 
สาเหตุและผลกระทบ 

 
 

การประเมินความเสี่ยง 
(ไตรมาสที่ 1) 

การประเมินความเสี่ยง 
(ไตรมาสที่ 2) 

(9) 
กิจกรรม/ 

แผนบริหารความเสี่ยง  

(10) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๓) 
โอกาส 

 

(๔) 
ผล 

กระทบ 
 

(๕) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(๓) x (๔)  

(6) 
โอกาส 

 

(7) 
ผล 

กระทบ 
 

(8) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(6) x (7)  

คุณภาพการศึกษา  

ประเด็นความเสี่ยง 
๒. คุณภาพผู้ประเมิน 

ในประเด็นเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ  
(ระดับกลยุทธ์) 

 
วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
ประเมินในประเด็น
เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

สาเหตุ 
๑. ยังมี Voice of Customer ทีส่ะท้อน

เก่ียวกับมาตรฐานของกระบวนการ
ได้มาซึ่งผู้ประเมินและการปฏิบตัิ
หน้าที่ของผู้ประเมนิ  

ผลกระทบ 
๑. ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 

(Trust) ของสถานศึกษาและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

๓ ๔ ๑๒ 
◼  
(สูง) 

๒ ๔ ๘ 
◼ 

(ปาน
กลาง) 

 

๑)  การน ามาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับมาใช้
ในการด าเนินงาน  
อาทิ ISO ๑๗๐๒๔ 
ข้อก าหนดทั่วไป
ส าหรับหน่วยรับรอง 
ผู้ประเมิน 

๒)  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก  

     - การศึกษาปฐมวัย  
- ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน   
- ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 

- กศน. 
- อาชีวศึกษา 
- อุดมศึกษา  

๑) กระบวนการได้มา 
ซึ่งผู้ประเมินและ 
การปฏิบัติหนา้ที ่
ของผู้ประเมินได ้
รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มากยิ่งขึ้น 
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           งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกส านัก/ภารกิจ 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกส านัก/ภารกิจ ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ ยงในภาพรวมของระดับภารกิจ 
และแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) ของ สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
         จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับภารกิจ และ (ร่าง) แผนบริหาร 
ความเสี่ยงของส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

  ที่ประชุมพิจารณามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงของภารกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับ 10 ขึ้นไป มีประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 

   - ภารกิจ ภนย. ประเด็นความเสี่ยงที่ 16 การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ขาดฐานข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน (Real time information) (ด้านกลยุทธ์) ระดับความเสี่ยงที่ 15 เนื่องจากยังขาดข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน ควรมีการประชุมหารือร่วมกันในการจัดท าฐานข้อมูล โดยขอให้ภารกิจ ภนย. จัดส่งรายละเอียด
ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ต้องการ ส่งให้ภารกิจ ภทส. เพ่ือด าเนินการจัดท าโปรแกรมการติดตามผล 
การด าเนินงานต่อไป 

   - ภารกิจ ภนย. ประเด็นความเสี่ยงที่ 18 ระดับความเสี่ยงที่ 16 ส านัก/ภารกิจใช้งบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด (ด้านการเงิน) 
             - ภารกิจ ภพป. ประเด็นความเสี่ยงที่ 21 ระดับความเสี่ยงที่ 12 การให้บริการผู้ประเมินภายนอก 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้านปฏิบัติการ) โดยจะมีปัญหาในการจัดท าบัตรผู้ประเมินภายนอก และการออก 
ใบแทนมีจ านวนเยอะมาก หากมีระบบสนับสนุนรองรับเหมือนที่ไปศึกษาดูงานคุรุสภา โดยสามารถ 
ยื่นผ่านระบบได้ และออกใบอนุญาตรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือลดภาระขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ท าให้การด าเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น  
             - ภารกิจ ภสส. ประเด็นความเสี่ยงที่  22 ระดับความเสี่ยงที่  12 ผู้แทนจากสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ให้ความสนใจในโครงการส่งเสริม (ด้านปฏิบัติการ)  
           2. หากมีการด านินงานของทุกส านัก/ภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ขอให้ 
ทุกส านัก/ภารกิจ แจ้งในไลน์กลุ่มส านักงานด้วย เช่น การเปิด-ปิดระบบ IT เป็นต้น   
           3. ขอให้เชิญหน่วยงานที่จะสนับสนุนระบบ E-service ให้ฟรี มาเปน็ที่ปรึกษาในการด าเนินงาน  
           4. ขอให้ภารกิจ ภพป. จัดท า MOU เพ่ือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับคุรุสภา 
           5. ขอให้ภารกิจ ภทส. ด าเนินการประสานงานการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก 
กับคุรุสภา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามประกอบการ
คัดเลือกผู้ประเมินภายนอก หรือรางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ  

  มติ ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้
ส านัก/ภารกิจ ที่เก่ียวข้องน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการต่อไป 
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5.6 ส านัก/ภารกิจ น าเสนอผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค 
     หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง ) แจ้งที่ประชุมว่า ขอให้ 

ทุกส านัก/ภารกิจ รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 ส านัก/ภารกิจ 

การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ที่ประชุม 
1. ส านักประเมินและรับรอง  
1.1  ภปพ.1 และ ภปพ.2 

   - มีแผนการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้ งที่  1 จ านวน 3 ,551 แห่ง  
ได้ด าเนินการไปแล้ว และอีกประมาณ 
20% อยู่ ใ น ค รั้ ง ที่  2  ค าด ว่ า จ ะ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 
ประมาณ 8 ,500 แห่ง และครั้งที่ 3  
ในเดือนมิถุนายน 2564 ประมาณ 
7,000 แห่ง  

- 
 

- 
 

1.2  ภปศ.  
  -  การจัดการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ด้ านการอาชี วศึกษา  
งานยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน 199 แห่ง ได้ด าเนินการจัดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเรียบร้อยแล้ว 

- สถานศึกษายังไม่เข้าใจ 
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกระยะที่ 1 กับ
ระยะที่ 2 ว่ามีการรับรอง
อย่างไร มีการท าหนังสือ
ข อ เ ป ลี่ ย น ใ น ก า ร 
ลงพื้นที ่

- พยายามสื่อสารให้สถานศึกษา  
มีความเข้าใจให้มากขึ้น และต้อง
ชี้ แจงกั บผู้ ประเมิ นภายนอก 
ด้านการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน 
 

1.3 ภปอ.  
ระดับอุดมศึกษา 
    คณะกรรมการ สมศ. ได้เห็นชอบ
กรอบแนวทางการประ เมิ นของ
คณะอนุกรรมการฯ ของ กมอ. เบื้องต้น
แล้ว และ กมศ. ได้มีการประกาศรายชื่อ 
รับรอง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เหลือ
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่จะมีการหารือ
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 

- - 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

โรงเรียนนานาชาติ 
   - ได้จัดท าร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องจากมีประกาศข้อบังคับของ
ส านักงานที่ต้องแต่งตั้งคณะท างานฯ 
กลาง  หลักสูตรที่ได้เตรียมการน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือน
เมษายน 2564 จึงขอถอนวาระไปก่อน 
เนื่องจากต้องผ่านคณะท างานฯ กลาง
ก่อน จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  

2. ส านักพัฒนาและส่งเสริม 
2.1 ภสส. 

  - โครงการส่ งเสริมสถานศึกษาฯ  
จะด าเนินการตามท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ไว้  ส่วนการประชาสัมพันธ์  การน า 
ผลประเมินไปใช้ และโครงการ QC100 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

- - 

2.2 ภพป. 
   - ได้สรุปผลผู้ผ่านการรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งสิ้นจ านวน 
682 คน โดยอยู่ระหว่างเสนอคณะ 
กรรมการ สมศ. ให้การรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งจะด าเนินการ
รับรองได้เพียงบางส่วน เนื่องจาก 
มีผู้ประเมินบางท่านที่ยังไม่ส่งเอกสาร
การยืนยันคุณสมบัติ เช่น ใบรับรอง
แพทย์ หรือหนังสือยินยอมให้สมัคร
เป็นผู้ประเมินภายนอก  
 
 
 

- - 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

3 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
3.1 ภนย. 

 - งานนโยบายและแผน  
    - ส า นั ก ง บ ป ร ะม า ณ  ไ ด้ แ จ้ ง
งบประมาณที่ส านักงานได้รับ ประจ าปี  
พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 99,452,300 
บาท โดยแยกเป็นงบประมาณดังนี้ 
   1 .  บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ  จ า น ว น 
44,390,400 บาท  
   2 .  ผ ลผลิ ต ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้
สถานศึกษา จ านวน 28,500,000 บาท 
   3. ค่ าใช้ จ่ ายด าเนินงาน จ านวน 
22,580,400 บาท 
   4. ค่าครุภัณฑ์ IT จ านวน 3,981,500 
บาท 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
   - กิจกรรมภายใตช้้อตกลงความร่วมมือ
กับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA 
ประเทศไต้หวัน ได้ด าเนินการจั ด
กิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนบุ คลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
เ มื่ อ วั น ที่   
1 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 9 เมษายน 
2564 จะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกัน
กับ 2 หน่ วยงาน เพ่ือจะวางแผน 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกนั 
   -  การจัดท ากรอบแนวทางการ
รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ร่ ว ม  ( Joint 
Accreditation) ได้น าร่างคู่มือการ
รับรองมาตรฐานร่วมเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ กพอ. แล้ว โดยได้รับ

-  - 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กพอ. แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะด าเนินการ
จั ดท า แผนประชาสั ม พันธ์ ไปยั ง
มหาวิทยาลัยต่อไป 

3.2 ภวจ. 
   - โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
แบบส ารวจได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ สมศ. แล้ว เมื่อการ
ประชุมวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมี
ข้อแก้ไขให้ปรับแก้ประเด็นการน าไป
ส ารวจ โดยอยู่ระหว่างการปรับแก้
แบบส ารวจความพึงพอใจฯ 
   -  โครงการให้ทุนวิ จั ยทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ของปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
ก า ร วิ จั ย  ป ร ะจ า ปี ง บประม า ณ  
พ.ศ.2563 รักษาการผู้อ านวยการได ้
ลงนามเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัด
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือพิจารณา
ประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ เสนอ
ประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อคณะ 
กรรมการ สมศ. โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

จัดซื้ อจั ดจ้ า ง  ขออนุมัติหลั กการ 
และงบประมาณ และแต่งตั้งคณะ 
กรรมการร่างขอบเขตของงาน 
   -  โครงการจั ดการความรู้  (KM)  
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับ
บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 2 เรื่อง และมีก าหนด 
การจัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้  
ครั้ งที่  2 เรื่ อง  Digital Organization 
Transformation ในวันที่ 19 เมษายน 
2564 
   ส าหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร 
ที่ ภวจ.ด าเนินการเองมี 3 โครงการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

4 ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
 ภทส. 

   - งานระบบสนับสนุน  
     - ระบบ ERP ประจ าปีงบ ประมาณ 
พ.ศ.2564 ขอความร่วมมือทุกส านัก/
ภารกิจในการขออนุมัติหลักการและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร อ นุ มั ติ  TOR  
การ เบิกจ่ าย  ขอให้ ใช้ ผ่ านระบบ  
ERP ทั้งหมด 
   - งานระบบประเมิน  
     - ระบบ AQA ทาง มจพ. ผู้รับจ้าง
ด าเนินการพัฒนาในส่วนหน่วยประเมิน
ภายนอกเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และ 
ทางเจ้าหน้าที่ส านักประเมินและรับรอง 
และเจ้าหน้าที่ ภทส. ได้ทดสอบเบื้องต้น
แล้ว โดยในล าตับต่อไปจะเชิญหน่วย

- - การทดสอบระบบ AQA ขอให้
เชิญหน่ วยประเมินภายนอก 
จ านวน 29 หน่วย ได้ทดลองใช้
ระบบ AQA แบบออนไลน์ 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

ประเมินภายนอกมาทดลองทดสอบ 
ใช้ระบบ  
     - การอบรม Googel Workspace  
(แบบออนไลน์ ) จะมีการจัดอบรม
บุคลากร สมศ. หลังเทศกาลสงกรานต์ 
โดยจะมีการบันทึกการจัดอบรมไว้   
หากท่านใดไม่ได้เข้าอบรม สามารถรับฟัง
ย้อนหลังได้   

5 ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
5.1 ภอก. 
    - งานการเงินและบัญชี 

     - ในการเบิกจ่ายเงิน ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,625 แห่ง และ
ได้เตรียมเบิกจ่ายอีกจ านวน 719 แห่ง 
คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก จ านวน 
1,277 แห่ง  
    - การคืนเงินยืมรองจ่าย ซึ่งเป็น 
KPI ระดับภารกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564 มีภารกิจ 
ที่ส่งคืนเงินยีมรองจ่ายเกินก าหนด  
15 วัน จ านวน 1 คน และคืนเงิน 
เกิน 30 % จ านวน 5 คน ซึ่งจะมีการ
หั กคะแนนครั้ ง ละ  0 . 5  คะแนน 
โดยจะแจ้งผ่านไลน์ให้ทราบอีกครั้ง 

- -  

   - งานทรัพยากรมนุษย์ 
     - ขอแจ้งก าหนดการส่งรายงาน 
ผลการปฏิบัติ งาน (SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ระดับภารกิจ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 
โดยผูกสายถึงงานทรัยากรมนุษย์ ภายใน

- -  
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

วันที่ 16 เมษายน 2564 และระดับบุคคล 
ในวันที่ 20 เมษายน 2564  
 
   - งานนิติการ 
     -  อยู่ ระหว่ างการปรับแก้ ร่ า ง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  หรือ
ข้อก าหนดกฏหมายเกี่ยวกับ สมศ.  

- - 

    - งานบริหารทั่วไป 
     - ตามที่ ได้จัดอบรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เมื่อวัรจะด าเนินการสรุป
ประเด็นและนัดหมายประชุมกับ
รักษาการผู้อ านวยการอีกครั้ง 

- - 

 มติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค โดยขอให้ส านัก/ภารกิจ  
ที่เก่ียวข้องน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปด าเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อทราบ 

6.1 การนัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 5/2564  

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก าหนดการ 
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที ่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบก าหนดการและเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564  
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
  
           นางสาวอัมพา  แซ่ลี้                      นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์ 
         ผู้จดบันทึกการประชุม  
 

                    นางวีรนุช สขุสว่าง 
                      ดร.สมยศ ชี้แจง 
                    ดร.นันทา  หงวนตัด                 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


