
รายงานผลการด าเนินงาน 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

ไตรมำสที่ 2/2564 (ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 



สารบัญ 

หน้า 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2/2564 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564  

1 

รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

18 

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สงป.301) 

59 

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ  
จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สงป.302) 

64 

ภาคผนวก 69 



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2/2564 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

4. การศ ึกษา
และ เร ี ยน รู้
การทะนุ บำรุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลผลิตท่ี 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
กิจกรรมที ่ 1 การสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจเพ่ือ
ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษา 49,121 แห่ง 
15 ต้นสังกัด 

สถานศึกษา 
60,751 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 
14 ต้นสังกัด 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

- ดำเนินการจัดโครงการสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศ ึกษา ระด ับการศ ึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ
ประเภทโรงเร ียนนานาชาติ
ในไตรมาสที่ 3/2564

- 

ผลผลิตท่ี 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาน 
ศึกษา 

งานยกมาปี 2563 (แผน 6 เดือน) 
3,823 แห่ง 

ประเมิน SAR 
จำนวน 

3,750 แห่ง 
(ร้อยละ 98.09) 

ต่ำกว่า 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

- แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศ ึกษาร ับทราบใน
เดือนเมษายน 2564

การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงานต้นส ังก ัด และ 
การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษา 

- การศึกษาปฐมวัย การจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของต้นสังกัด 
ยังล ่าช้าไม ่เป็นไปตามเป้าหมาย และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความสมบูรณ์ 
เช่น ไฟล์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื้อหา
ใน SAR ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ต้อง 
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 

1



 

 
 

นโยบาย
รัฐบาล 
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   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ร ะยะ เ วลา ในการ ให ้ หน ่ วย งาน 
ต้นสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ป ี การศ ึกษา  2562 เข ้ า ระบบ  
e-SAR ค่อนข้างจำกัด  และ SAR ยังขาด
ความสมบูรณ์ของข้อมูล เช ่น ไฟล์ไม่
สามารถเปิดใช้งานได้ เน ื ้อหาใน SAR  
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และจัดส่ง
ให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน 
SAR ของสถานศึกษาต่อไป  
    ท ั ้ งน ี ้  ส ำน ั ก งาน ได ้ ประสานกับ
หน่วยงานต้นส ังก ัดในการจัดส ่ง SAR  
เข ้าระบบ E-SAR ให ้ เป ็นไปตามแผน  
และ SAR ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

ปีงบประมาณ 2564 
13,169 แห่ง  

(ประเมิน SAR) 
 

2 แห่ง 
(ตามแผน
ดำเนินการ 

ในไตรมาสที่ 4) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

 
 
 

- ประสานงานหน่วยประเมิน 
ในการกำก ับต ิดตามให ้คณะ 
ผ ู ้ประเม ินภายนอกลงพ ื ้นที่  
ตรวจเย ี ่ยมสถานศ ึกษาตาม
ร ูปแบบการประเม ินท ี ่คณะ 
กรรมการ สมศ. เห็นชอบ และ
ประสานหน่วยประเมินภายนอก
ให้จ ัดส่งรายงานการประเมิน
ค ุณภาพภายอกมาย ัง สมศ.  

   - การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสถานศึกษาที ่จะได ้ร ับการ
ประเม ินในป ีงบประมาณ พ.ศ.2564  
SAR ย ังขาดความสมบ ูรณ ์ของข ้อมูล  
เช ่น สถานศ ึกษาที ่ เป ิดสอน 2 ระดับ  
แต่ปรากฎข้อมูล SAR มีเพียงระดับเดียว 
เป ็นต ้น ส ่งผลให้ต ้องใช้ระยะเวลาใน 
การตรวจสอบข ้ อม ู ลและจ ั ดส ่ ง ให้  
ผู ้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน 
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นโยบาย
รัฐบาล 
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เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ต า ม ก ำ ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ในไตรมาสที่ 3/2564 

ร า ย ง า น ป ระ เ ม ิ นต น เ อ ง  SAR ข อ ง
สถานศึกษาต่อไป  
   ทั ้งนี้ สำนักงานได้ประสานหน่วยงาน 
ต้นสังกัดให้ดำเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ก่อนดำเนินการจัดส่งใน
ระบบ e-SAR สมศ.  

- แนวทางเก ี ่ ยวก ับการประ เมิน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19   
    ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ สมศ. 
ผู้ประเมินภายนอก โดยเฉพาะผู้ประเมิน
ภายนอก (เดิม) หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาที่จะรับการประเมิน เกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภาย ใต ้ สถานการณ ์  COVID-19 โ ดย
สำนักงานได้ดำเนินการดังนี้  

1) ซ ักซ ้อมความเข ้าใจในข ั ้นตอน
กระบวนการตามแนวทางการประเมิน
ค ุณภาพภายนอกภายใต ้สถานการณ์  
COVID-19 ให ้ก ับ เจ ้ าหน ้ าท ี ่  เพ ื ่ อ ให้
เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามแผนที่
สำนักงานกำหนดได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
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การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

2) ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภาย ใต ้ สถานการณ ์  COVID-19 ของ 
ผู ้ประเมินภายนอก (เดิม) ผ่านรูปแบบ 
ต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงานจริง 

3) สำนักงานได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาเกี ่ยวกับการ
ประ เ ม ิ นค ุณภาพภายนอกภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ COVID-19 เพื ่อให้เกิดการ
ยอมรับในแนวทางการประเมินฯ 

4) จัดทำสื่อที่หลากหลายผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำนักงาน Facebook 
YouTube เพ ื ่ อ เผยแพร ่แนวทาง การ
ประ เ ม ิ นค ุณภาพภายนอกภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ COVID-19 ให้สาธารณชน
รับทราบอย่างท่ัวถืง 

- ต ้นส ั งก ั ดม ีความเห ็นท ี ่ แตกต ่ าง
กับการให้ระดับคุณภาพในการวิเคราะห์
รายงานประเม ินตนเอง (SAR) ของสถาน 
ศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานภายใต้
สถานการณ์ COVID-19  โดยสำนักงานได้
กำหนดระดับคุณภาพผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) เป็น 3 ระดับ (ปรับปรุง 
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เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

พอใช้ ดี)  แต่ต้นสังกัดบางต้นสังกัด เสนอ
ให้มีผลการวิเคราะห์ SAR เป็น 5 ระดับ 
(ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี ่ยม) ทั ้งนี้ 
สำน ักงานได้ประสานในระด ับนโยบาย 
กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อหาข้อสรุป 
ในการดำเนินงานได้ตามที่สำนักงานกำหนด 
และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ
องค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก 
3.1 สรรหา คัดเลือก และ
รับรองผู้ประเมินภายนอก 
ประจำป ี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 1,410 คน 687 คน 
(ร้อยละ 48.72) 

  เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

สรุปรายชื่อผู้ผา่นการอบรม 
เสนอให้คณะกรรรมการ สมศ. 
ให้การรับรองเป็นผู้ประเมิน

ภายนอก และเผยแพร่ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกบนเว็บไซดส์ำนักงาน  

ในไตรมาสที่ 3/2564 

- 

3 .2  พ ัฒนาศ ั กยภาพ
ผู้ประเมินภายนอก

2,640 คน 2,867 คน 
(ร้อยละ 100) 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอกตามแผน 
(การอบรมแบบออนไลน์/ 

face to face) และ 
สรุปผลการอบรม 

- 

กิจกรรมที ่ 4 การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมินภายนอก 

1 โครงการ 
(จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 

จำนวน 4 ครั้ง และติดตาม

จัดประชุม 
คณะทำงานระบบ 
QC100 จำนวน  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 

จัดประชุมคณะทำงานระบบ 
QC100 ในไตรมาสที่ 3/2564 
ติดตามสถานศึกษาตอบแบบ

- 
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เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

สถานศึกษาตอบแบบประเมิน 
ได้ 5,800 แห่ง) 

2 ครั้ง เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 
2563 และ 
เมื่อวันท่ี  

29 มีนาคม 2564 
 (ร้อยละ 50) 

ไตรมาส 2 ประเมิน และสังเคราะห ์
ผลการติดตาม 

ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่  5  ก า ร
ดำเนินงานเครือข่ายการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

7 เครือข่าย ยุติการดำเนินการ - - 
 

- 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยแีละกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

6.1 การสำรวจความพึง
พอ ใ จ แ ล ะ พ ั ฒนากา ร
ให้บริการปี 2564 

1 โครงการ ที่ประชุมคณะ 

กรรมการ สมศ. 
ในการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2564  

เมื่อวันท่ี  
16 มีนาคม 2564 
เห็นชอบแบบ

สำรวจ 

ความพึงพอใจ 

และพัฒนาการ
ให้บริการ  
ปี 2564 

โดยให้ปรับแก้
ประเด็นการ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

 -  ด ำ เน ิ นการสำรวจความ 
พ ึ งพอ ใจ ในกา ร ให ้ บ ร ิ ก า ร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ในไตรมาสที่ 3/2564 

 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

สำรวจความพึง
พอใจก่อนนำไปใช้ 

6.2 การให้ทุนวิจัยทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

6 ทุน  
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง  
ขออนุมัติหลักการ 
และงบประมาณ 

และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ร่างขอบเขต 

ของงาน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

ประสานต ิดตามให ้ผ ู ้ ร ั บทุน
ดำเน ินการตามแผนที ่กำหนด 
และจัดส่งรายงานตามสัญญา 

 

- 

6.3 การจ ัดการความรู้  
(KM) 

1 โครงการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 2 เรื่อง 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

จัดกิจกรรมการสรา้งและ
แสวงหาองค์ความรู้ รวบรวม

และจัดเก็บองค์ความรู้  
ในไตรมาสที่ 3/2564 

- 

6.4 การวิจ ัยเพื ่อพัฒนา
องค์กร 
 

1 โครงการ 
 

จัดทำโครงการ
วิจัจยฯ และได้รับ
อนุมัติเรยีบร้อย

แล้ว ขณะนี ้
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ออกแบบวิธี 

การวิจัย 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการวิจัย  
ในไตรมาสที่ 3/2564 

 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

6.5 โครงการศึกษาความ
สอดคล ้อ งของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา 

1 โครงการ 
(รายงานผลการศึกษา) 

จัดทำฐานข้อมูล
ผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
เพื่อนำมาใช้ 

ในการวิเคราะห์
ความสอดคล้อง

ของผลการ
ประเมิน 

เรียบร้อยแล้ว 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

สร้างเครื่องมือวิจัย  
เก็บรวบรวมข้อมูล และ 

วิเคราะห์ผลข้อมูล 

 

6.6 โครงการว ิ เคราะห์  
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1 โครงการ 
(รายงานผลการวิเคราะห์และ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ 

การพัฒนาและส่งเสริมคณุภาพ
การศึกษาในระดับชาติ) 

รายงานผลการ
วิเคราะหผ์ล 
การประเมิน

คุณภาพ 
ภายนอกฯ  
ไตรมาสที ่ 
2/2564 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

วิเคราะห์และรายงานผล 
การประเมินคณุภาพภายนอก  

ในไตรมาสที่ 3/2564 
 

- 

6.7 โครงการพัฒนาระบบ
การประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอก  ก า รศ ึ กษ า
ปฐมวัย และระดับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 ระดับ - - ทดลองใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และ
เสนอให้คณะกรรมการ สมศ.  

ให้ความเห็นชอบ  

- 

6.8 โครงการพัฒนาระบบ
การประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอกการศึกษานอก

2 ระดับ จัดประชุม
คณะทำงาน 
พัฒนาหลัก 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 

จัดทำเอกสารคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกระบบและ

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ระบบและการศ ึ กษ า 
ตามอัธยาศัย และด้าน 
การอาชีวศึกษา 

เกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ  

การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
ครั้งท่ี 1/2563 

เมื่อวันท่ี  
1 ตุลาคม 2563 

ไตรมาส 2 การศึกษาตามอัธยาศัย และ 
ด้านการอาชีวศึกษา 

6.9 โครงการพัฒนาระบบ
การประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอก ระดับการศึกษา 
ข ั ้ นพ ื ้ น ฐานท ี ่ ม ี ว ั ตถุ  
ประสงค์พิเศษ (โรงเรียน
นานาชาติ) 

1 ระดับ อยูร่ะหว่าง 
การพิจารณา

รายละเอียดตัวช้ีวัด
สำคัญที่จะสะท้อน

คุณภาพของ
สถานศึกษา  
ของกลุ่ม 

Non Joint-
accreditation  
และคณะทำงาน

พัฒนาหลักเกณฑ์ฯ 
ได้เห็นชอบขั้นตอน
การประเมินของ 

โรงเรียนนานาชาติ 
กลุ่ม Joint-

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

พิจารณารายละเอียดตัวช้ีวัด
สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ 
ของสถานศึกษาของกลุ่ม 

Non Joint-accreditation  

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

accreditation 
และได้รับการ
อนุมัติจาก

คณะกรรมการ  
สมศ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 

3/2564 เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 

2564  
เรียบร้อยแล้ว 

6.10 โครงการพ ัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายนอกระดับ 
อุดมศึกษา 

1 ระดับ อยูร่ะหว่างการ
พัฒนาระบบ 
การประเมิน

คุณภาพภายนอก  
ระดับอุดมศึกษา 
และพิจารณา

รายละเอียดกรอบ
แนวทางการ

ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

ประชุมคณะทำงานฯ  
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา 

- 

6.11 โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบการประเมิน
ค ุณภาพภายนอกแบบ 
ออนไลน ์ (1 โครงการ  

1 โครงการ TDRI ได้นำส่ง
รายงาน

ผลการวิจัย 
ฉบับแก้ไขตาม

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

ออกแบบและสร้างแบบจำลอง
ระบบฯ บนเครือข่าย ทดสอบ
การใช้งานและประเมินผล และ
ปรับปรุงสมรรถนะของระบบ 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

2 ระดับ ด้านการอาชีว 
ศ ึ กษาก ั บ ระด ั บอ ุ ดม 
ศึกษา) 

ข้อเสนอแนะที่
ประชุม 
เมื่อวันท่ี  

8 กุมภาพันธ์ 
2564 

เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี  

25 กุมภาพันธ์ 
2564 และได ้

นำส่งใหร้ักษาการ
ประธานกรรมการ 

สมศ. และ 
ที่ปรึกษาคณะ 
กรรมการ สมศ. 

พิจารณาให้
ความเห็นก่อน 

นำเสนอรายงาน
ผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการ  
สมศ. ต่อไป 

กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

7 .1  โครงการบร ิ ห าร
จัดการคุณภาพรายงาน
ผลการประเมิน 

9,279 แห่ง - - ตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
ตามวิธีการที่กำหนด 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

7 . 2  จ ำนวน ร าย ง าน 
การประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอกท ี ่ ไ ด ้ ร ับการ
พ ิ จ ารณาและร ั บรอง 
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
สมศ. (ยกมาจากป ีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563) 

3,831 แห่ง 1,793 แห่ง 
(ร้อยละ 46.80) 

ต่ำกว่า 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

การพิจารณาและรับรองรายงาน 
การประเมินคณุภาพภายนอก  

มีแผนดำเนินการ 
ในไตรมาสที่ 3/2564 

- 

7.3 จำนวนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ท ี ่ ได ้ ร ับการพ ิจารณา 
และร ั บ รองจ ากคณะ 
กรรมการ สมศ. ป ี งบ 
ประมาณ  พ .ศ . 2564  
(นับจำนวนการประเมิน 
SAR) 

13,169 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

การพิจารณาและรับรองรายงาน 
การประเมินคณุภาพภายนอก  

มีแผนดำเนินการใน 
ไตรมาสที่ 3/2564 และ 

ไตรมาสที่ 4/2564 

- 

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
 8 .1  การบำร ุ ง ร ั กษา
ระบบสารสนเทศ เ พ่ือ 
การประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอก (AQA) 

1 โครงการ 
(7 กิจกรรม) 

7 กิจกรรม 
(ร้อยละ 100) 

 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

บริหารจดัการและตรวจสอบ
การทำงานของระบบฯ โดยทำ

การประสานหรือแก้ไข  
กรณีพบปัญหาการใช้งาน 

- 

8.2 โครงการบำรุงรักษา
และปร ับปร ุ งระบบที่

1 โครงการ จัดทำสญัญาจ้าง
บริษัทผู้เช่ียวชาญ
ดูแลระบบต่าง ๆ 

เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 
ตามแผน 

ค ว บ ค ุ ม ก า ร เ ข ้ า ท ำ ก า ร
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตร วจสอบกา รท ำ ง า น 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ สมศ. 
 

ภายในศูนย์ข้อมลู
และคอมพิวเตอร์

เสร็จสิ้น และ 
กำกับติดตาม 
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ 
ผู้รับจ้างให้เป็น 
ไปตามขอบเขต
งานท่ีกำหนด 

ไตรมาส 2 ของระบบต ่ า ง  ๆ  ประสาน 
แ ล ะ ทำ ก า รแ ก ้ ไ ข ก รณ ี พบ
ข้อผิดพลาด 

8 . 3  โ ค ร ง ก า ร เ ช่ า
ส ัญญาณอ ินเทอร ์ เน็ต 
ของสำนักงาน 
 

1 โครงการ จัดทำสญัญา 
เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ของสำนักงาน 

ได้เสร็จสิ้น และ
กำกับติดตาม
ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
ของผู้รับจ้าง 
ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงาน 

ที่กำหนด และ
ตรวจสอบ

สัญญาณการ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

 

ตรวจสอบส ัญญาณการ ให้  
บริการและประสานงานกรณี
เก ิดปัญหาให้สามารถใช้งาน 
ได้ปกติ  

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ให้สามารถ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตาม

เป้าหมายที่
กำหนด 

8 . 4  โ ค ร ง ก า รจ ั ด ซ้ื อ
คร ุ ภ ัณฑ ์ รอ ง ร ั บก าร 
ประชุมออนไลน์ 
 

1 โครงการ ได้รับอนุมัติ
หลักการและ
งบประมาณ 

รวมทั้งไดร้ับอนุมัติ
รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ 
(TOR) ของ
โครงการฯ  

เสร็จสิ้น ขณะนี ้
อยู่ระหว่าง

กระบวนจัดซื้อ 
จัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

 
 

- - 

8 . 5  โ ค ร ง ก า รจ ั ด ซ้ื อ
ลิขสิทธิ์ Google Suite 

1 โครงการ ได้รับอนุมัติและ 
ลงนามสญัญา 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 

ตรวจสอบการใช ้ ง าน  และ
ประสานงานกรณีเก ิดป ัญหา  
ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

จัดซื้อลิขสิทธ์ิ 
Google Suite 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
เสร็จสิ้น ขณะนี ้

อยู่ระหว่าง 
การส่งมอบงาน 

ไตรมาส 2 

กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร 
9.1 การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

1 โครงการ ไ ด ้ ด ำ เ น ิ น ก า ร
จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์องค์การ
และสภาวการณ์ 
ขององค์การที ่จะ
น ำ ไ ป ส ู ่ ก ร อ บ 
และท ิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้ง
จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น
ประ เม ินตนเอง 
ตามหล ัก เกณฑ์  
PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 
7 หมวด โดยได้
ดำเนินการจัดส่ง
ร ายงานผลการ
วิเคราะห์องค์การ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์การจาก 
ผลการประเมิน 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ตามระบบ PMQA 
4.0 เรียบร้อยแล้ว
เ ป ็ น ไ ป ต า ม
ก ำ ห น ด เ ว ล า 
แ ล ะ ไ ด ้ มี  
ผ ล ป ร ะ เ มิ น 
PMQA 4.0 ที่
ร ะ ด ั บ ค ะ แ น น 
408.35 คะแนน    

10. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ
- โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม

ร ่ ว มม ื อ ด ้ า น  QA กั บ
หน่วยงานและเครือข่าย
ในต่างประเทศ 

1 โครงการ 
(10 กิจกรรม) 

2 กิจกรรม 
(ร้อยละ 20) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

เน ื ่องจากม ีการระบาดของเช ื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) จ ึงกำหนด 
จัดกิจกรรมในรูปแบบ online แทน  

    10.1) กิจกรรมภายใต้
ข ้อตกลงความร ่วมมือ 
กับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น 
และ TWAEA ประ เทศ
ไต้หวัน 

4 กิจกรรม 2 กิจกรรม  
(ร้อยละ 50) 

เข้าร่วมประชุม
ออนไลน์ร่วมกับ  

JUAA และ 
TWAEA เพื่อจัด 

กิจกรรมการ
แลกเปลีย่น

บุคลากร เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2563 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

การแลกเปล ี ่ ยนบ ุคลากรหรือ 
การจ ัดอบรมส ัมมนาในเด ือน
ม ิ ถ ุ นายน 2564 และจ ั ดทำ 
ระบบการร ับรองมาตรฐานร่วม  
(Joint Accreditation) 

- 
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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

และเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 
โดยใช้วิธีประชุม

ออนไลน ์
    10.2) การเข ้ าร ่ วม
ก ิ จ ก รรมภาย ใต ้ ก า ร 
เป ็ นสมาช ิ กเคร ื อข ่ าย 
INQAAHE,APQN, AQAN, 
AYQON, EU SHARE  
(การประชุมแบบออนไลน์) 

5 กิจกรรม 2 กิจกรรม 
(ร้อยละ 40) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 
APQN ในเดือนเมษายน 2564 

- 

    10.3) การวิเคราะห์
แนวทางการประ เมิน
ภ า ย ใ ต ้ ส ถ า น ก า ร ณ์  
โควิด-19 

1 ฉบับ อยู่ระหว่างค้นคว้า
และรวบรวม

ข้อมูล 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ไตรมาส 2 

รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห ์
แนวทางการประเมินภายใต้

สถานการณ์โควดิ-19 

- 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานของ สมศ. 
ไตรมาสที่ 2/2564 (ตลุาคม 2563–มนีาคม 2564) 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************* 

ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดด้ำเนินการดังนี้ 
1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัย

(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิ เศษ) และ 
ด้านการอาชีวศึกษา 

- จัดประชุมเพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์  COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563 ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. สอศ. กทม. (2 สำนัก) มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 8 หน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วม
ประชุม 7 หน่วยงาน  

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 1,482 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 
929 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2,071 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 แห่ง ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 81 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 5 แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 
จำนวน 199 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 แห่ง รวมจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงาน 
ต้นสังกัด จำนวน 938 แห่ง โดยวิธีการถ่ายสอดสดออนไลน์ Facebook Live การบรรยายและเสวนา “แนวทาง 
การประเมินคุณ ภาพภายนอก ภ ายใต้ สถานการณ์  COVID-19” โดย รักษาการผู้ อำนวยการ สมศ . 
(ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
ผ่านทาง www.facebook.com/ONESQA  ทั้งนี้  ได้รับอนุมัติดำเนินการหลังการแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสด
ออนไลน์ Facebook Live ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 938 แห่ง 
ออกไปก่อนเมื่อกำหนดวันเวลาได้แล้วจะดำเนินการแจ้งสถานศึกษาอีกครั้ง 

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดฯ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
วัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เป็นการส่ง
จดหมายให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์ เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือลดการพบปะและเว้นระยะห่างทางสังคม 
ตามแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นมา 
สรุปผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ดังนี ้
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1) เผยแพร่วีดิทัศน์การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการ
อาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวน 4 เรื่อง โดย รักษาการผู้อำนวยการ 
สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) 

2) เผยแพร่วีดิทัศน์ การถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย 1) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  2) รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 

3) เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19” ของการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทวัตถุประสงค์
พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษาและการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้ร่วม
เสวนาผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 4 สังกัด 
มียอดผู้เข้าชมจำนวน 37,000 Views และมียอด Shares จำนวน 1,035 Shares  

5) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) และผู้ร่วมเสวนา
ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดจาก มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้าชม
จำนวน 28,500 views และมียอด Shares จำนวน 625 Shares  

6) เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2564 ONESQA Facebook Live “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์  COVID-19 : การตรวจเยี่ ยม Online” โดย รักษาการผู้ อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด ) 
มียอดผู้เข้าชม จำนวน 73,800 views และมียอด Shares จำนวน 2,273 Shares  

7) การส่งจดหมาย รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น 60,751 แห่ง
1) ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง
2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง

3) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 1,082 แห่ง
4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง
5) ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง

8) การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 28,687 แห่ง
1) ศนูยพั์ฒนาเด็ก จำนวน 6,498 แห่ง
2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 19,862 แห่ง
3) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 614 แห่ง
4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จำนวน 851 แห่ง
5) ดา้นการอาชีวศึกษา จำนวน 862 แห่ง
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- ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)
- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. และสำนักพัฒนาสังคม กทม.
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง

1. การส่งจดหมาย ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 21,667 แห่ง ร้อยละ 100
2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 6,498 แห่ง

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. สำนักการศึกษา กทม.
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง

1. การส่งจดหมาย  สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 36,161 แห่ง ร้อยละ 100
2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จำนวน 19,862 แห่ง 
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการ
ONESQA Facebook Live การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์  
COVID-19”  

- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศกึษาด้วยตนเอง
1. การส่งจดหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 1,082 แห่ง ร้อยละ 87.75
2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ

จำนวน 614 แห่ง 
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง
1. การส่งจดหมาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 928 แห่ง ร้อยละ 100
2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จำนวน 851 แห่ง 
5. ด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน)
- สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดาวน์โหลดเอกสารและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง

1. การส่งจดหมาย ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 913 แห่ง ร้อยละ 100
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2. การตอบรับเข้า Download เอกสารและรับชมวีดิทัศน์ ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 862 แห่ง
2) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเบื้องต้นทั้งจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุม
คณะทำงานพัฒนาระบบฯ ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการ Upload ข้อมูล SAR ของสถานศึกษาผ่านระบบ 
E-SAR และได้มีการเสนอปรับแผนโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ในระยะแรกจะเป็นการส่งเสริม
โรงเรียนนานาชาติประเภท Joint accreditation ก่อน และเมื่อแนวทางการประเมินโรงเรียนนานาชาติประเภท
Non-Joint accreditation แล้วเสร็จ จึงจะมีการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติประเภท Non-Joint accreditation
ต่อไป

3) โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก
ต้องรอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้การรับรอง สมศ. เป็นหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งขณะนี้ได้
ประกาศรับรอง สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือมายังสำนักงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มี
การดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปรับปรุงกรอบแนวทางการประเมิน 
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือการประเมิน และมีการจัดทำ (ร่าง) คู่มือฉบับสถานศึกษาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยในเดือนเมษายน  2564 จะมีการเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมในการจัดประชุมสื่อสารการประเมิน
รูปแบบใหม่ ระดับอดุมศึกษา 

4) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้ดำเนินการดังนี้ 

1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์
1. กฤตภาคข่าวออนไลน์ จำนวน 6 กิจกรรม

ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณ โครงการจัดซื้อกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ผลการ
ดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564 ไม่มีข่าวที่สร้างความเสียหายในระดับองค์กร 

2. ดำเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทาง Facebook

Business และ Line Official 
- Facebook.com/ONESQA  Facebook Fan page  สมศ. มีผู้กดติดตามจำนวน 62,045 คน และ

กด LIKE จำนวน 53,510 คน 
- LINE สมศ. มีผู้ติดตาม จำนวน 17,662 คน

- ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการดำเนินการข่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
Facebook และ Line และได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official 
Account) ดังนี้ 
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- เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. "ก้าวเข้าสู่ปีที่สองในการกำกับดูแล" โดยเน้น
การส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่างกัลยาณมิตร 

2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 

3. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ ‘คุณหญิง
กัลยา’ จี้ต้องประเมินโรงเรียนด้วยความเป็นมิตร-ไม่จับผิด 

4. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สมัครเข้า
รับคัดเลือกเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

5. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการถ่ายทอดสด (Facebook Live)
การเสวนา “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

- เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
1. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. วันที่ 7 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

3. วันที่ 10 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิควันรัฐธรรมนูญ

4. วันที่  23 ธันวาคม 2563 สมศ. อินโฟกราฟฟิคให้ความรู้การเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้

ด้วยการมอง, เรียนรู้ด้วยการฟัง, เรียนรู้จากถ้อยคำภาษา, เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ , เรียนรู้ด้วยการใช้ตรรกะ, 

เรียนเป็นกลุ่ม และสุดท้ายคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. วันที่  25 ธันวาคม 2563 อินโฟกราฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์

อย่างมาก การให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนการคิดที่ดีและรอบคอบ 

ซ่ึงการพัฒนาทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะทำให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สามารถ 

หาข้อสรุปไดอ้ย่างรวดเร็วและรอบด้านมากข้ึน  

6. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. ส่งรายชื่อประธาน-กรรมการบอร์ด สมศ.

ให้ ศธ.”แล้ว 

7. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก

เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564” 
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8. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก

เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

9. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 “ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย

"No Gift Policy" งดรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 

- เดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย
1. วันที่ 4 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. เล็งประเมิน

ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ 
2. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม -

ธันวาคม 2563) 
3. วันที่ 6 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงาน 
4. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ Banner เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 
5. วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ สมศ. พร้อมเสนอตัวประเมิน

มหา’ลัย เร่งพัฒนา-ปรับปรุงเกณฑ์ เน้นจุดพัฒนา เพ่ือรับรอง 
6. วันที่  8 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Infographic Timeline กำหนดการคัด เลือก

ผู้มีคุณสมบั ติเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่  2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

7. วันที่ 9 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ “คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 เด็กไทย
วิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” 

8. วันที่ 13 มกราคม 2564 รู้จักกับ สมศ. ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนกุลยุทธ์ 3 ปี
(พ.ศ. 2564-2665) 

9. วันที่ 16 มกราคม 2564  ประชาสัมพันธ์เรื่อง บทความวันครูแห่งชาติ
10. วันที่ 22 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก สมศ.
11. วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง Presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก 
12. วันที่ 26 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ! Q&A แนวทางการประเมินภายนอก

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีคน Inbox เข้ามาสอบถามมากที่สุด 
- เดือนกุมภาพันธ ์2564 จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้ อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ. พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์เรื่องวันนักประดิษฐ์
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3. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เชิญรับชมวีดิทัศน์ "แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19      

4. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ.
5. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ บอร์ด สมศ. สั่งเดินหน้า

ประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์เต็มที ่มั่นใจสถานศึกษาชอบ เพราะไร้กังวลโควิด-19 คาดประเมินได้ต้นเดือนมีนาคมนี้ 
6. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่าว 888 พอพ นิวส์ รอลุ้นเลย....ได้บอร์ด 

สมศ. เดือนมีนาคมนี้ 
7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ Q&A การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
8. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
9. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีคำตอบ ! หลากหลายคำถามที่ทุกท่านถาม

เข้ามาวันนี้ สมศ. มี Q&A แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

10. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้งานระบบ Automated QA ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

11. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมการเสวนาออนไลน์ ระหว่าง สมศ. สพฐ. สช. อปท. และ สอศ.
หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด” 

12. วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. ลุ้นรับของรางวัลจำนวน 80 ชิ้น เพียงตอบแบบสอบถาม 

13. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพนัธ์เรื่อง วันมาฆบูชา

- เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย

1. วันที่ 1 มีนาคม 2564 Facebook Live การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนกีฬา และ สปท.” 

2. วันที่  4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ โชคดีรับของรางวัลจาก สมศ. จากการทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. 

3. วันที่ 5 มีนาคม 2564 Facebook Live การบรรยาย “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. 

4. วันที่ 6 มีนาคม 2564  Infographic ทำอย่างไร ให้คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
5. วันที่  6 มีนาคม 2564 VDO แนวทางการประเมินคุณภาพภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์

COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online 

6. วันที่ 8 มีนาคม 2564 Facebook Live การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คัดเลือก
เพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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7. วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประกาศกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพ
การศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

8. วันที่ 11 มีนาคม 2564 Infographic Liquid Learning เมือ่การเรียนรู้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
9. วันที่ 12 มีนาคม 2564 แชร์ลิงก์ข่าว “สมศ. ดีเดย์ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์

พร้อมลดเวลาประเมินเหลือครึ่งวัน” siamrath.co.th 
10. วันที่ 15 มีนาคม 2564 พระบรมราโชวาท “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์

ได้สรา้งมา...” 
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. วันที่  19 มีนาคม 2564 Infographic การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (Brain based
Learning: BBL) 

14. วันที่  23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้ าหน้าที่

ของสำนักงาน (เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ ภปพ.2) 

15. วันที่ 24 มีนาคม 2564 Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “การประกันคุณภาพ
การศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

16. วันที่ 25 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม : สมศ. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประกาศ

เจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

17. วันที่ 25 มีนาคม 2564 Infographic รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเชิงรุก เพ่ือบริหาร

ความเสี่ยง 

18. วันที่  30 มีนาคม 2564 Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์

COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online 

19. วันที่ 31 มีนาคม 2564 เผยแพร่จุลสาร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

         2.2 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์

สำนักงาน www.onesqa.or.th ในเดือนมีนาคม 2564 รวมจำนวน 5 ครั้ง ดังนี้  

1) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 1–6 มีนาคม 2564

2) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 7-13 มีนาคม 2564

3) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 14-20 มีนาคม 2564

4) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 21–27 มีนาคม 2564

5) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายรัฐบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564
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        2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือน
มีนาคม 2564 รวม 4 เรื่อง ดังนี้ 

1) วันที่ 12 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 :

การตรวจเยี่ยม Online https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y 

2) วันที่ 19 มีนาคม 2564 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 :

การตรวจเยี่ยมออนไลน์ https://youtu.be/I1CEpNqj5oQ 

3) วันที่  22 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” https://youtu.be/SCo7bVyQhjI 

4) วันที่ 25 มีนาคม 2564 การเสวนา หัวข้อ แนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์

COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE 

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน (PR) 

     ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 13 ครั้ง ดังนี้ 

- เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง
ดังนี้ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภายนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่าน
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซตข์่าวออนไลน์ 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยา”ย้ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่จับผิด
ดึง ม.ราชภัฏในพ้ืนที่ ช่วยอบรมครู” 

- เดือนธันวาคม 2563 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบายประเมินรอบใหม่ปี  2564 ได้รับการเผยแพร่

ผ่านหนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า/บ่าย 
2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. ชงชื่อบอร์ดครบชุดให้ ศธ. พิจารณาแล้ว” ได้รับการเผยแพร่

ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูเดย์ และครูวันดี 
- เดือนมกราคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เตรียมประเมินออนไลน์รับโควิด”
2) ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอบอุ่น หนุนไอเดีย”
3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภายนอกประจำปี 2564 ใน 51 จังหวัด”

4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ. เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน”
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง

1) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ติวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ เสริมม่ันใจให้สถานศึกษา

26

https://youtu.be/b8sXhwuh5-Y
https://youtu.be/I1CEpNqj5oQ
https://youtu.be/SCo7bVyQhjI
https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE


  2) ข่าวประชาสัมพันธ์ ONESQA-V แอพใหม่ สมศ. แอพนี้ที่ผู้ประเมินใช้ เพ่ือประเมินโรงเรียน 
              3) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ใช้ประเมินออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 พร้อม
เน้นย้ำถึงสถานศึกษาทั่วไทย “ใช้การประเมินแนวใหม่ทั้งระบบ – ไม่มีขอเอกสารเพิ่ม”  
              4) ข่าวประชาสัมพันธ์ “สมศ.” ชวนสถานศึกษาทำความเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม ่

- เดือนมีนาคม 2564 มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสำนักงานผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 2 ครั้ง  
              1) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ.” ดีเดย์ใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลา
ประเมินเหลือครึ่งวัน” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  
และหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
              2) ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง “สมศ. เชิญรับชม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวสด เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564  
และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 
          2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ดำเนินการดังนี้  
              1. การผลิตจุลสาร สมศ. ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดทำจุลสาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดและราคากลางในการจัดจ้างผลิตจุลสาร สมศ. แล้ว และได้จัดส่งจุลสารปีที่ 21 
ฉบับที ่1 ในเดือนมกราคม และจัดส่งจุลสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564 
             2. การผลิตไดอารี่ ผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 4,000 เล่ม ดำเนินการจัดส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย มอบให้กับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว 
              3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ ส่ืออ่ืน Backdrop  
                 ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตชุดนิทรรศการ โรลอัพ เพ่ือใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ตามแผนการดำเนินงาน 
ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2564 
              4. รายงานประจำปี มีแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564 
              5. งานสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ   
                  ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในโครงการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินการ
จำนวน 2 ชิ้นงาน ได้แก่ แผ่นพับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และแผ่นพับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  โดยตามแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม 2564 
         3) สื่อมัลติมีเดีย ได้จัดทำ Infographic แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์   
COVID-19 โดยได้ เผยแพร่ในเว็บไซด์และ Facebook และดำเนินการขออนุมัติหลักการและงบประมาณ  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic เพ่ือผลิต 
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จำนวน 4 เรื่อง มีความยาวของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องละ 3 – 5 นาที 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
               1. การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับสถานศึกษา     
               2. การใช้งานระบบ Automated QA สำหรับผู้ประเมินภายนอก 
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3. การใช้งานระบบ E-SAR สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด
4. การใช้งาน Mobile Application (ONESQA-V)

- การผลิ ต สื่ อ  Video Motion Infographic แน วท างก ารป ระ เมิ น คุณ ภ าพภ ายน อก  ภ าย ใต้
สถานการณ ์COVID-19 

- การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์  COVID-19 :
การตรวจเยี่ยม Online 

4) สื่อประชาสัมพนัธ์อื่น ๆ ดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จากเดิมที่มีแผนในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 21 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติซ่ึงเป็นดุลยพนิิจของผู้อำนวยการ สมศ.  

2. จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการซ่อมบำรุงกล้องและเลนส์ และดำเนินการ
ซื้อไมโครโฟนไร้สายพร้อมคลิปหนีบเสื้อ 1 ชุด สำหรับใช้ในการบันทึกวีดิทัศน์หรือ Facebook Live เสร็จสิ้นแล้ว 
สำหรับการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ ์จะจดัส่งได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 

3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการจัดทำ Facebook Live การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

ผู้ประเมินภายนอก 
- เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และด้านการอาชีวศึกษา” ณ ห้องประชุ มสันถวมิตร สมศ. เป็นการปฐมนิ เทศออนไลน์ Facebook Live 
หน้า Facebook Fan page สมศ.  

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

- เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ประสานวิทยากรบรรยายและดูแลการบันทึกวิดีทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 7 เรื่อง ดังนี ้

1) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ปีการศึกษา 2562 วิทยากร
โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และนางสาวจิราวรรณ อนันการ 

2) ถาม-ตอบ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วิทยากร โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  และ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 

3) EP:01 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
4) EP:02 การประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย
5) EP:03 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
6) EP:04 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก
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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


7) EP:05 บทบาทของครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(ลำดับที่ 3-7) วิทยากร โดย ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส และ ดร.พรชุลี ลังกา

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 จัดทำสื่อสำหรับโครงการส่งเสริม คือ การบันทึกวิดีทัศน์การบรรยาย
“แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. 
(ดร.นันทา หงวนตัด) เพ่ือเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสถานศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องสตูดิโอ 
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวน 4 เรื่อง ดังนี ้

1) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษาปฐมวัย
2) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ 
3) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ด้านการอาชีวศึกษา

- เมื่อวันทื่  23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
"แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมี
ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมเป็น
วิทยากรเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live เผยแพร่ผ่านหน้า Facebook Fan page สมศ. ณ ห้องประชุม
คุณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า 

- เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Facebook Live) เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- เมื่ อวันที่  19 มีนาคม 2564  จัดกิจกรรมจัดการประชุมออนไลน์  Facebook Live  เรื่อง
"แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการประเมินแบบตรวจเยี่ยมออนไลน์ สำหรับหน่วยประเมินและผู้ประเมิน
ภายนอก"  

- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม  สมศ. ในหั วข้อ  "การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยคุณ ธรรมและจริยธรรม" 

(โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)  

5) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อน
เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
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และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศูนย์ เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 

2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพ่ือรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการให้เงิน
ทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. การนำระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับ
เฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุน
การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถ
นำมาใช้กับทุกกรณี 
       ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(13 ศูนย์เครือข่าย) ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่
ประชุมมีมติรับทราบ  
       จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือแจ้งยกเลิกและ 
ยุติการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 
13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค้างจ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.  
        จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่ายการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอำนาจและหน้าที่รวบรวม พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รวมทั้งกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนโครงการ
การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน 

6) โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สมศ. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติที่ประชุม ดังนี้ 
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        1.อนุมัติให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ 5/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 วาระการดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
        2. ให้สำนักงานยุติการมีคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ 
        3. มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ของสถานศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดเอง  
        4. ได้รับอนุมัติยกเลิกการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ตามบันทึกข้อความที่ ภสส. 348/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563) 
        5. ไดด้ำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และจัดประชุม
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
 

ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอก ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3,823 แห่ง และดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 13,169 แห่ง 
   ตารางกิจกรรมท่ี 2 ผลการดำเนินงานการจัดการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
    ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน 

ผลการดำเนินงานของ สมศ. 
การประเมินระยะที่ 1 การประเมินระยะที่ 2 

ประเมิน SAR 
รับรองผล
ประเมิน 

ลงพื้นที่ 
รับรองผล
ประเมิน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 1,482 1,482 1,196 286 - 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  *2,069 2,069 1,793 276 - 
วัตถุประสงค์พิเศษ **73 - - - - 
ด้านการอาชีวศึกษา 199 199 150 49 - 

รวมท้ังสิ้น 3,823 3,750 3,139 611 - 
   หมายเหตุ - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 - ขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. จำนวน 2,069 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) 
แต่มี SAR ที่พร้อมให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมิน SAR ได้ จำนวน 2,048 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานได้สรุปข้อมูลและดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อ
ติดตาม SAR จากหน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มเติม ตามหนังสือเลขที่ มศ 0006/2247-2249 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สช., กทม., 
สพฐ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เข้าระบบ E-SAR สมศ. โดยหากไม่สามารถจัดส่งได้ภายใน
เวลาที่กำหนด สำนักงานจะใชข้้อมูลจาก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพื่อใช้ประกอบการประเมิน SAR ต่อไป 
                 - *สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งขอยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนอนุ บาลณัฐพันธุ์ 1 
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง (ตามหนังสือที่ ศธ 0211.6/14421 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  
                 - ** วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ขอยกเลิกการประเมิน จำนวน 7 แห่ง 
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                - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์ต้นสังกัดขอยกเลิกรายชื่อโรงเรียน
ที่ส่งมา เพื่อขอรับการประเมินทั้ง 7 แห่ง  
                - ด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 245 แห่ง พร้อมทั้งข้อความร่วมมือในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SAR ของหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อขอรับSAR ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งขอผลการวิเคราะห์ฯ ของสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2564  

        สำหรับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาท่ีได้วิเคราะห์ SAR ไว้แล้ว ดังนี้  
       1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2562 มายังระบบ E-SAR สมศ. ภายในวันท่ี 30 ตลุาคม 2563 
       2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภายในวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2563 
       3. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน (ทีมเดิมที่ได้ PA SAR ไว้แล้ว) ประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด ในช่วง
วันท่ี 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563  
       4. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. 
กำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2563–กุมภาพันธ ์2564 
      5. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนมกราคม – มนีาคม 2564  

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับการศกึษา 
เป้าหมาย 
12 เดือน 
(แห่ง) 

การดำเนินงานของต้นสังกัด การดำเนินงานของ สมศ. 

ส่ง SAR  
ในระบบ  
E-SAR  
และการ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 

SAR  
ที่ตรวจสอบ

แล้ว 
ว่าพร้อม 
ใช้งาน 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน  
และต้นสังกัด

ยืนยันชือ่ 
ให้ สมศ. 
ประเมิน 

การประเมิน 
ระยะที่ 1 

การประเมิน 
ระยะที่ 2 

ประเมิน 
SAR 

รับรอง 
ผล 

ประเมิน 
ลงพื้นที ่

รับรอง 
ผล

ประเมิน 

1 
การศึกษา
ปฐมวัย 

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

2 
 

ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

8,048 
 

10,228 
 

7,030 
 

6,465 
 

2 
 

1 
 

1 
 

- 
 

3 
วัตถุประสงค์
พิเศษ 

196 762 676 368 - - - - 

4 
โรงเรียน
นานาชาติ 

37 37 37 37 - - - - 

5 
 
 
 
 

กศน. 
 
 
 
 

188 
 
 
 

 

188 
(จะสง่ SAR  
ให้ สมศ.  

ตั้งแต่ ม.ค.64  
เป็นต้นไป) 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
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ระดับการศกึษา 
เป้าหมาย 
12 เดือน 
(แห่ง) 

การดำเนินงานของต้นสังกัด การดำเนินงานของ สมศ. 

ส่ง SAR  
ในระบบ  
E-SAR  
และการ
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 

SAR  
ที่ตรวจสอบ

แล้ว 
ว่าพร้อม 
ใช้งาน 

SAR  
ที่ตรวจสอบแล้ว 
ว่าพร้อมใช้งาน  
และต้นสังกัด

ยืนยันชือ่ 
ให้ สมศ. 
ประเมิน 

การประเมิน 
ระยะที่ 1 

การประเมิน 
ระยะที่ 2 

ประเมิน 
SAR 

รับรอง 
ผล 

ประเมิน 
ลงพื้นที ่

รับรอง 
ผล

ประเมิน 

6 
 
 
 
 

ด้านการ
อาชีวศึกษา 
 
 
 
 

182 
 
 
 
 

875 
(อยู่ระหว่างพัฒนา

โปรแกรมเชื่อม
ฐาน VE-SAR จะ
แล้วเสร็จภายใน 

ม.ีค.64) 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

รวม 13,169 20,217 11,411 10,538 2 1 1 - 

         

         - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการดำเนินงานประเมิน SAR จะเริ่มในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป โดยได้
กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
          1. หน่วยประเมินจัดคณะผู้ประเมิน และบริหารจัดการให้ผู้ประเมิน ประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. 
กำหนด ในช่วงเดือนเมษายน– พฤษภาคม 2564 
         2. หน่วยประเมินบริหารจัดการให้ผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) 
ตามข้ันตอนที ่สมศ. กำหนด ในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2564 
         3. สมศ. รับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงเดือนพฤษภาคม–กันยายน 2564 
       - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ  มีแผนการดำเนินงานอยู่ใน 
ไตรมาสที่ 4 เนื่องจากรอกรอบแนวทางการประเมินแล้วเสร็จ และมีการพัฒนาหลักสูตร/อบรมผู้ประเมิน/ส่งเสริมสถานศึกษา 
ในไตรมาสที่ 1-3 ทั้งนี้  เนื่องจากกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
โรงเรียนนานาชาติได้ถูกแบ่งออกเป็น Joint และ Non Joint  ซึ่งได้เสนอขอปรับโครงการโดยแบ่งการประเมิน 2 ระยะ  
โดยในระยะแรกจะดำเนิ นการประเมินโรงเรียนนานาชาติ  กลุ่ ม Joint Accreditation จำนวน 40  แห่ งก่อน  
และ Non-Joint Accreditation จำนวน 10 แห่ง 
       - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่ง SAR ของสถานศึกษา 
จำนวน 217 แห่ง มายังสำนักงาน ผ่านระบบ E–SAR ครบทุกแห่งแล้ว 
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กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  ได้ดำเนินการดังนี้ 
 1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน(วัตถุประสงค์พิ เศษ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
ด้านการอาชีวศึกษา  
         สำนักงานได้มีการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้เงื่อนไข COVID-19  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 39/2563  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และ
ภารกิจพัฒนาระบบประเมินได้ดำเนินการตามแผนการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้ประเมินภายนอก และการคัดเลือก 
ผู้ประเมินภายนอกซึ่งจัดรวมทุกระดับการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้ 
        - เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องเพ่ือทราบ  
1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอก  2) ขั้นตอนการเติมเด็มความรู้สำหรับ
ผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 
        - เสนอคณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องเพ่ือทราบ  
1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอก 2) ขั้นตอนการเติมเด็มความรู้สำหรับ
ผู้ประเมินภายนอกและการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้เงื่อนไข COVID-19        
        - ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 
2563 และคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติให้การรับรอง 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 จำนวน 564 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี นั้บตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  
21 ธันวาคม 2566  
         - จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือพิจารณารายชื่อและ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้าอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้าอบรม จำนวน  
38 คน ดังนี้ 
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ระดับ มีสิทธิ์เข้าอบรม  
(คน) 

ไม่เข้าอบรม  
(คน) 

เข้าอบรมและสอบ 
(คน) 

ผ่านการอบรมและสอบ 
(คน) 

การศึกษาปฐมวัย 152 11 141 135 
ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   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  มีมติให้การรับรอง 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่ 2) จำนวน 
123 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีหลักฐาน 
ยืนยนัคุณสมบัติเบื้องต้น (คน) 

การศึกษาปฐมวัย 37 
ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 82 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  4 

รวมทั้งสิน้ 123 
          
         - เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก 
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเจ้าหน้าที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน และภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (google form, AQA2) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง สพส. สปร. และ สสป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประชุมออนไลน์ (Facebook Live) ผู้ประเมินภายนอก การสื่อสารในกลุ่มไลน์ของผู้ประเมินภายนอก  
และการแก้ไขรหัสผู้ประเมินภายนอก  
         - เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา 
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 19 และ 25 มกราคม 2564 ประชุมจัดเตรียมการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2564  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทมุพร จามรมาน เป็นประธานการประชุม 
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         - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ด้านการอาชีวศึกษา 
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่  20 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ด้านการอาชีวศึกษา (สปร. ภปศ. และ ภพป.) โดย รองผู้อำนวยการ (ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) เป็นประธาน 
การประชุม ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ประชุมหารือระหว่าง ภพป. และ ภทส. เรื่องการออกรหัสผู้ประเมินภายนอก 
และการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก โดย รองผู้อำนวยการ (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) เป็นประธาน
การประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 26, 28 และ 29 มกราคม 2564 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกาศให้เข้าเรียนรู้ 
ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 ดังนี้ 

ระดับ จำนวน (คน) 
การศึกษาปฐมวัย 41 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 752 
ด้านการอาชีวศึกษา 90 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 168 
รวมทั้งสิ้น 1,051 

          - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ 
การต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอก 
ที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน  558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมิน 
ภายนอก 3 ปี  
         - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุ
การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ 
การรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี 
         - สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรอง 
เป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที ่1/2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 876 คน ดังนี้  
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ระดับ 
การศึกษา 

 

จำนวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จำนวนผู้ที่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ยื่น 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผูป้ระเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจำนวน 
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 

     - การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพี่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564  
ได้ดำเนินการดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564  เปิดระบบใหล้งทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103 
       - เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้าสอบ 
       - เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3 
       - เมือ่วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3 
       - เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 104-105 
       - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนกำหนดวันส่งงาน 
วันสุดท้าย) 
       - เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail  และ SMS และให้ 
ผู้ไม่ผ่านส่งงานแก้ตัว ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 
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    -  การดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  
ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจ้งผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 และแจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการและ
ห้องสอบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบทราบเพ่ือตรวจสอบรายชื่อและรหัสห้องสอบทาง Gmail และ SMS 
จำนวน 786 คน 
        - เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ  
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์  
สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทอีอนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
        - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด แลสอบซ่อมไอทีทาง Gmail  
และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS 
        - สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จำนวน
ผู้สมัคร 

จำนวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

101-103 

จำนวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

104-105 

จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
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 
     

             - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ
และพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564  
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                - ระดับอุดมศึกษา มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการ
ประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมคณะกรรมการ 
กพอ. ในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมมีวาระเพ่ือพิจารณาค่อนข้างเยอะจึงได้ยกวาระไปประชุม
ในการประชุมเดือนเมษายน 2564 แทน 

             2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
             ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ 
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมี่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  
โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้       

ระดับการศึกษา 
 

จำนวน 
(คน) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105  
จำนวน 18 ชั่วโมง 

(ร้อยละ) 

ประชุมออนไลน์ 
(Facebook Live)  
จำนวน 2 ชั่วโมง  

(ร้อยละ) 

จำนวน 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
การประชุมออนไลน์  (Facebook Live) เมื่อวันที่  18 มกราคม 2564 โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.  
(ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้ 
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ระดับการศึกษา จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จำนวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จำนวนผู้ประเมิน 
ทีไ่ม่เข้าประชุม 

การศึกษาปฐมวัย  96 96 - 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 342 335 7 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

8 8 - 

ด้านการอาชีวศึกษา 50 50 - 
กศน. 68 65 3 

รวมท้ังสิ้น 564 554 10 

    - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live  เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2564 สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จำนวนผู้ประเมิน
ภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 -2563  
(ข้อมลู ม.ค.64) 

จำนวนผู้ที่เข้าอบรม
ครบ 20 ชม.  

คร้ังท่ี 1/2564 

จำนวนผู้ที่เข้าอบรม 
ครบ 20 ชม. 

คร้ังท่ี 2/2564 

จำนวนผู้ที่ยัง 
ไม่เข้าอบรม
หรืออบรม 
ไม่ครบ  
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 ที่ยังไม่ได้เข้ารับ 
การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน
ทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
             1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม 
Facebook Live ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด ระหว่างวั นที่  
25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
             2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ส่งแบบ
ยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม ในวันที่  2 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
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           - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ใน 
ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงาน  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและ
ออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุม
คณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

ระดับ จำนวน (คน) 
การศึกษาปฐมวัย 41 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 752 
ด้านการอาชีวศึกษา 90 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 168 

รวมทั้งสิน้ 1,051 

          - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่อ
อายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ
การรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน  558 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี  
         - คณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบการต่ออายุ
การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ 
การรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จำนวน 318 คน โดยมีอายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 3 ปี 
         - สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออายุการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  
ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564 จำนวน 876 คน ดังนี ้ 

ระดับ 
การศึกษา 

 

จำนวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จำนวนผูท้ี่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ยืน่ 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจำนวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน)  

การศึกษา
ปฐมวัย 

309  186 186 40 40 226 

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

542 266 262 276 257 519 
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ระดับ 
การศึกษา 

จำนวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จำนวนผูท้ี่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จำนวนผู้ยืน่ 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564  
(คน) 

จำนวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจำนวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน) 

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 

- การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพี่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564
ได้ดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564  เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 101-103
- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้าอบรมทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ทดสอบความพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้าสอบ
- เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  สอบออนไลน์ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3
- เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS
- เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2564  สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งผลการสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชา 101-103 ทาง Gmail  และ SMS
- เมื่อวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชา 104-105
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งงานชุดวิชา 104-105 วันสุดท้าย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนกำหนดวันส่งงาน

วันสุดท้าย) 
- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการตรวจงานชุดวิชา 104-105 ทาง Gmail  และ SMS และให้

ผู้ไม่ผ่านส่งงานแก้ตัว ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 

- การดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ป ระเมินภายนอก
ครั้งที่ 2/2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 แจ้งผลการส่งงานซ่อม ชุดวิชา 104-105 แจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติการ
ห้องสอบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมและสอบทราบ เพ่ือตรวจสอบรายชื่อและรหัสห้องสอบทาง Gmail 
และ SMS จำนวน 786 คน 
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- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทดสอบระบบการประชุมปฏิบัติการและการสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์
สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทอีอนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 

- เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทาง Gmail และ SMS
- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3

จำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
- เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 คณะทำงานตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด แลสอบซ่อมไอทีทาง Gmail

และ SMS 
- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทาง Gmail และ SMS
- สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้ งที่ 2 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จำนวน
ผู้สมัคร 

จำนวนผู้ผ่าน 
ชุดวชิา 

101-103

จำนวนผู้ผ่าน 
ชุดวิชา 

104-105

จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เพ่ือให้การรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

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

167 137 127 106 

รวมท้ังสิ้น 1,046 834 785 682 

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบ 
การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในเดือน
มีนาคม 2564  

- ระดับอุดมศึกษา มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการ
ประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน

43



ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมคณะกรรมการ 
กพอ. ในเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมมีวาระเพ่ือพิจารณาค่อนข้างเยอะจึงได้ยกวาระไปประชุม
ในการประชุมเดือนเมษายน 2564 แทน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก
ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 แล้ว เมี่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้       

ระดับการศึกษา จำนวน 
(คน) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105  
จำนวน 18 ชั่วโมง 

(ร้อยละ) 

ประชุมออนไลน์ 
(Facebook Live) 
จำนวน 2 ชั่วโมง  

(ร้อยละ) 

จำนวน 
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
วัตถุประสงคพิ์เศษ  

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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึ กษา ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
การประชุมออนไลน์  (Facebook Live) เมื่อวันที่  18 มกราคม 2564 โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. 
(ดร.นันทา หงวนตัด) เป็นวิทยากรปฐมนิเทศ สรุปจำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้าประชุม ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จำนวนผู้ประเมินภายนอก 
ที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จำนวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จำนวน 
ผู้ประเมิน 

ทีไ่ม่เข้าประชุม 
การศึกษาปฐมวัย 96 96 - 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 342 335 7 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

8 8 - 

ด้านการอาชีวศึกษา 50 50 - 
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ระดับการศึกษา จำนวนผู้ประเมินภายนอก 
ที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จำนวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จำนวน 
ผู้ประเมิน 

ทีไ่ม่เข้าประชุม 
กศน. 68 65 3 

รวมท้ังสิ้น 564 554 10 
    

          - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาตนเองสำหรับผู้ ประเมินภายนอก (ผู้ประเมินภายนอกที่ ได้รับรองใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชุดวิชา 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2564 และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 สรุปจำนวนผู้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าประชุมออนไลน์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จำนวนผู้ประเมิน
ภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 -2563  
(ข้อมลู ม.ค.64) 

จำนวนผู้ที่เข้าอบรม
ครบ 20 ชม.  

คร้ังท่ี 1/2564 

จำนวนผู้ที่เข้าอบรม 
ครบ 20 ชม. 

คร้ังท่ี 2/2564 

จำนวนผู้ที่ยัง 
ไม่เข้าอบรม
หรืออบรม 
ไม่ครบ  
20 ชม. 

การศึกษาปฐมวยั  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 ที่ยังไม่ได้เข้ารับ 
การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน
ทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
             1) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้าประชุม 
Facebook Live ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด ระหว่างวันที่   
25 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
             2) ผู้ประเมินภายนอกที่ยังไม่เข้าอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชา 101-105  
ส่งแบบยืนยันการเรียนรู้ตามลิงก์ที่กำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 เมษายน 2564  
ณ หอ้งประชุม สมศ. ชั้น 3 
           - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส
ที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และได้มีการประชุมคณะทำงาน  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตรและ
ออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
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โรงเรียนนานาชาติและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุม
คณะกรรมการ กพพ. ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
                 - ระดับอุดมศึกษา มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 
มีการประชุมคณะทำงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาและพิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติของ 
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้มีการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมิน
เบื้องต้นแล้ว จะมีการพิจารณาในรายละเอียดหลักสูตรในการประชุมครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ได้ดำเนินการดังนี้ 
ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณกิจกรรมการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้ประชุม

คณะทำงานระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้มีการดำเนินการดังนี้ 
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมรับทราบ 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อน
เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
เพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย) รายละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมการกฎหมายได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 
ดังต่อไปนี้ 
       1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ศูนย์ เครือข่ายสมศ. 13 แห่ง สำนักงานควรดำเนินการชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกและ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้รับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุของการยกเลิกบันทึก 
ข้อตกลง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย 
       2. สำนักงานควรกำหนดให้มีระเบียบเพ่ือรองรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือการให้เงิน
ทุนอุดหนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
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ดำเนินงาน และทำให้กรณีดังกล่าวไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       3. การนำระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาใช้บังคับมาบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับ
เฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเบิกจ่ายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการให้เงินทุนสนับสนุน
การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง เท่านั้น ไม่สามารถ
นำมาใช้กับทุกกรณ ี
      ต่อมาสำนักงานได้มีการนำเสนอระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือการให้ทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 7 เครือข่าย 
และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (13 ศูนย์เครือข่าย)  
ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ        
จากนั้นสำนักงานได้มีการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือแจ้งยกเลิกและยุติ 
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย  
13 ศูนย์ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค้างจ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ.  
        จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่าย 
การประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563  
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอำนาจและหน้าที่รวบรวม พิจารณา เอกสารหลักฐานและข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา รวมทั้งกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินทุน
สนับสนุนโครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สำนักงาน 
       - เมื่อวันที่  14 มกราคม 2564 สำนักงานได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายฯ  ครั้งที่  2  
ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปรายการและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง  
เพ่ือนำไปขอคำแนะนำจากท่ีปรึกษาคณะทำงาน (อาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์) เพ่ือกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย
ต่อไป โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ขณะนี้ฝ่ายเลขาอยู่ระหว่างดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้ดำเนินการดังนี้ 
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 
        - ดำเนินการจัดทำร่าง TOR การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนออนุมัติขอบเขตการดำเนินงานและอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก 
เพ่ือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 
13/2563 เมือ่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้ว  
        - ไดร้ับอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางจ้างเรียบร้อยแล้ว  
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- ประชุมชี้แจง TOR เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้ารับฟัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ซุปเปอร์โพล
2) นิด้า และ 3) สวนดุสิตโพล

- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีหน่วยงานที่สนใจรับดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ มานำเสนอข้อเสนอ
โครงการ 

- ดำเนินการคัดเลือกผู้รับสำรวจความพึงพอใจฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือก บ.ซุปเปอร์โพล ได้เป็น
ผู้รัจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ 

- เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ปี 2564 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ประชุมเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ โดยให้ปรับแก้ประเด็น 
การสำรวจความพึงพอใจก่อนนำไปใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้แบบสำรวจความพึงพอใจฯ  

2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้
- จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการวิจัย กําหนดประเด็น วิจัย/หัวขอวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยเสนอต่อคณะ อนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ และได้รับความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

- จัดทำประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอประกาศเพ่ือให
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา โดยมีมติใหความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563   

- เสนอข้อโครงการวิจัย (Proposal) ของผูรับทุนใหคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา
คัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 โดยมีผู้เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 10 โครงการ 

- ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นได้มานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 โครงการ  

- จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกาศ
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอให้รักษาการผู้อำนวยการพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว  

- จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รักษาการผู้อำนวยการไดล้งนามเรียบร้อยแล้ว 

- จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2564 

- เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุม ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจำปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงาน 
     3. โครงการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรและความต้องการของบุคลากร สมศ. จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 สรุปผลการบ่งชี้ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และคัดเลือกประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
         - จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้  ครั้ งที่  1 เรื่อง Digital Organization Transformation : Digital 
Enterprise Blueprint เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้แก่บุคลากร ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา : จากแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่ม
ประเทศเป้าหมายสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ 2. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ศูนย์
เครือข่าย สมศ. 
     4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ดำเนินการกำหนดปัญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย และจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง  
การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) โดยได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ศึกษาเอกสารและงานวิจ้ยที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย 
(Research Design) 
    5. โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        - จัดทำโครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดยได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
        - จัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผล
ประเมินเรียบร้อยแล้ว 
    6. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - จัดทำโครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้  ยังไม่สามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลประเมินฯ ไตรมาสที่   
2/2564 ได้ เนื่องจากอยู๋ระหว่างรอสรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักประเมินและรับรอง 

7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  
    - การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุรุสภา โดยได้รับการต้อนรับจากเลขาธิการ 

คุรุสภาและคณะ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ (1) มาตรฐานวิชาชีพ การกำกับดูแล การพัฒนา และการให้การรับรอง 
การประกอบวิชาชีพ (2) การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ในรูปแบบใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชั่นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
"Khuru On Mobile"  เช่น การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต ปฏิทินกิจกรรม สิทธิประโยชน์ การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสอบถามผ่านเมนู ถาม -ตอบ การทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม  
คลังความรู้ทางวิชาชีพ  ขอรับรางวัลต่าง ๆ แบบออนไลน์  และระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
(e-Government Portal)    
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            - จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร และ
หลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน   ISO/IEC 17024  (Introduction to ISO/IEC 17024  
and Internal Auditor) โดย วิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 และ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3   
           - ได้มีการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก วิ เคราะห์บทบาท
หน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก บริบท สภาพการณ์ปัจจุบัน และคู่มือผู้ประเมินภายนอกฉบับเดิม และสรุปผล 
การอบรม ISO/IEC 17024 เสนอผู้บริหารทราบเพ่ือการปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภายนอกให้มีมาตรฐาน และพร้อมใช้
งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
          - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีคำสั่งคณะกรรมการ สมศ. ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
สันถวมติร สมศ. 

     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)           
        การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้ 

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

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบการประเมินของโรงเรียนนานาชาติประเภท Joint-accreditation เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาของกลุ่ม 
Non Joint-accreditation ที่ได้ให้คณะทำงานพิจารณาและส่งข้อมูลกลับมายังสำนักงานภายในวันที่ 8 มกราคม2564 
รวมถึงได้มีการเสนอร่างรายงานการสอบทานของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Joint accreditation และแผนผังขั้นตอน 
การประเมินต่อคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่  
28 มกราคม 2564 ซึ่ งคณะทำงานได้ เห็ นชอบแผนผั งขั้นตอนการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ ม  
Joint accreditation และเสนอต่อคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. ในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2564 นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณากรอบแนวทางการประเมินของโรงเรียนนานาชาติกลุ่ม Non-Joint accreditation ในการ
ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมิน
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เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะทำงานจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำรายละเอียดการประเมินในเดือน 
เมษายนต่อไป 
         8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานได้นำเสนอกรอบ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
             - เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินภายนอก ซึ่งยังไม่เป็นที่
สิ้นสุด เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ จะมีการหารือในประเด็นด้านกฎหมายต่อไป 
              - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 พิจารณาหลักเกณฑ์ 
การรับรองผลการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือไม่ โดยทาง สปอว. ได้มีจดหมายเชิญให้สำนักงาน
ไปนำเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพ่ือพิจารณารับรองเป็นห น่วยงานประเมินภายนอกตามที่  พรบ.  
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนดอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อผ่านความเห็นขอบแล้ว 
จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ กมอ. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าทาง กมอ. จะประกาศรายชื่อ  
สมศ. เป็นหน่วยประเมินภายนอกประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่ ใช้ 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่ปรับปรุงพัฒนาใหม่และตัดคำว่ารอบ 4 ออก 
             - เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้เชิญสำนักงานให้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินเพ่ือพิจารณารับรองเป็นหน่วยงานประเมินภายนอก 
ตามท่ี พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศกำหนด 
             ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการจัดประชุม
คณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
              - ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  
              - ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
              โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ างการพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ิมเติม โดยที่ประชุมมอบหมายคณะทำงานกลุ่มย่อย
ในการยกร่างกรอบแนวทางการประเมินในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และมีการพิจารณา
รายละเอียดของกรอบแนวทางในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยดำเนินการ
ในส่วนของเกณฑ์ Common ก่อน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 
18 มีนาคม 2564 ซ่ึงได้จัดทำรายชื่อของเกณฑ์ Common เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
            9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ (1 โครงการ 2 ระดับ 
ด้านการอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา) 
           ได้จัดจ้าง TDRI ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์   
โดย TDRI ได้นำส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สมศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และ สมศ. ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (รักษาการประธานกรรมการ สมศ.)  
2. ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน (ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.) 3.รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการ กพพ.) 
4. ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (คณะกรรมการ กพพ.) 5. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์) 
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และ 6. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประชุมเพ่ือพิจารณารายงาน
ผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง TDRI ได้นำส่ง
รายงานผลการวิจัยฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวมายัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
และได้นำส่งให้ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอรายงาน
ผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ สมศ. ต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก   

การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ยกมาจากปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ดำเนินการไตรมาสที่ 2/2564 ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  

เดือน จำนวนรายงาน 
(แห่ง)  

กพพ. รับรอง  
ครั้งท่ี/วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง  
ครั้งที/่วันที่ 

หมายเหตุ  

มีนาคม
2564 

2,069 2/2564 
เมื่อวันที่  

16 มีนาคม 2564 

- สถานศึกษายกมาจากปี 2563 
จำนวน 2,069 แห่ง และรับรอง
รายงาน ระยะที่ 1 

        -  ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ 1/2564 งานยกมาจากปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 จำนวน 2,069 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  
      การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ของระดับการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564ภายใต้สถานการณ์  COVID–19  ครั้ งที่  1/2564  จำนวน  
2 แห่ง และเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 
ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ดังนี้ 

เดือน จำนวน 
รายงาน (แห่ง) 

กพพ. รับรอง  
คร้ังที/่วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง 
คร้ังที่/วันที่ 

หมายเหตุ 

มีนาคม  
2564 

2 2/2564 
เมื่อวันท่ี  

16 มีนาคม 2564 

- สถานศึกษาปี 2564 รับรองรายงาน 
ระย ะที่  1  จ ำน วน  2  แ ห่ ง  แ ล ะ 
ระยะที ่2 จำนวน 1 แห่ง 

            - ได้เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID–19  
ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานอยู่ใน 
ไตรมาสที่ 3-4 ได้กำหนดแผนการรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จำนวน 8,048 แห่ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2564               
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กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการดังนี้ 
     8.1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ดำเนินการกำกับติดตาม 
และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนี้ 

 
เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

1. ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud 
System)  
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ  
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
พฤศจิกายน 2563 
   2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบ 
การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ภายใน
ธันวาคม 2563 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับ
งาน ภายในมกราคม 2564  

กำกับติดตามและ
ตรวจสอบ 

การดำเนินงานของ 
ผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงานที่กำหนด

ทดสอบระบบและ 
ตรวจรับงาน  

(ร้อยละ 100 เดือน
มกราคม 2564) 

ได้รับอนุมัติและลงนาม 
สัญญาจ้างการเช่าระบบคลาวด์ (Cloud 

System) สำหรับ 
ระบบ AQA เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 

 

2 .  ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
แอพพลิเคชั่น ระบบ AQA 
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ  
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 
ตุลาคม 2563 
   2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการ  
ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 
   3) ทดสอบระบบฯ และตรวจรับ
งาน ภายในมีนาคม 2564   

กำกับติดตามและ
ตรวจสอบ 

การดำเนินงานของ 
ผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงานที่กำหนด
บริหารจัดการและ 

ตรวจรับงาน  
(ร้อยละ 100  

เดือนมีนาคม 2564) 

-  ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างรักษา
ระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้ง 
รวมทั้ งบริ หารจั ดการและตรวจสอบ 
การทำงานของระบบ เป็นไปตามแผนงาน 
ที่กำหนดไว้ 

3. การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA  
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ  
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ตุลาคม 2563 
   2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการ  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบฯ และตรวจรับงาน  
เริ่ ม ด ำ เนิ น ก าร  ตุ ล าค ม  2 563 -
กันยายน 2564 

บริหารจัดการและ
ตรวจสอบการทำงาน 
ของระบบ โดยทำการ
ประสานหรอืแก้ไข 

กรณีพบปัญหาการใช้งาน  
และตรวจรับงาน  

(ร้อยละ 70) 

-  ได้รับอนุมัติจัดจ้างการบำรุง รักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย 
AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้ง 
รวมทั้งบริหารจัดการและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบ เป็ นไปตามแผนงาน 
ทีก่ำหนดไว้ 
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เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

4. การบำรุงรักษาสายสัญญาณ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet 
และระบบAutomated QA 
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ 
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
ตุลาคม 2563 
   2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนิ น งานของผู้ รับจ้ าง ใน เดื อน
มีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 
2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบฯ  เริ่มดำเนินการ  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

บริหารจัดการและ
ตรวจสอบการทำงานของ

ระบบฯ โดยทำการ
ประสานหรือแก้ไข กรณี

พบปัญหาการใช้งาน  
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติจัดจ้างการรุงรักษา
สายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อม ต่อ
ระบบ Uninet และระบบ 
Automated QA เสร็จสิ้น 

- บริหารจัดการและตรวจสอบ การ
ทำงานของระบบ โดยทำการประสาน
หรือแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหา เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ 

5. การซื้ อประกันด้านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ 
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน
พฤศจิกายน 2563 
   2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือ
จ้าง ภายในธันวาคม 2563 

ตรวจรับงานตามสัญญา 
ซื้อหรือจ้าง (ร้อยละ 100  

เดือนธันวาคม 2563) 

ได้ รั บอนุ มั ติ หลั กการและงบประมาณ
โครงการฯ รวมทั้ งได้ รับอนุ มั ติ ขอบเขต 
ของงานและราคากลางเสร็จสิ้ น ขณะนี้  
อยู่ ระหว่ างกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง  
เพ่ือคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป 

6. การซื้ อประกันด้านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) 
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ 
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 
พฤศจิกายน 2563 
   2) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือ
จ้าง ภายในธันวาคม 2563 

ตรวจรับงานตาม 
สัญญาซื้อหรือจ้าง 

(ร้อยละ 100  
เดือนธันวาคม 2563) 

- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจัดซื้อ
ประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ ง ณ สมศ.  
(DR Site) เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การส่งมอบงาน 

7. การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหาร
จั ด ก าร  SAR ส ถ าน ศึ ก ษ าแ บ บ
ออนไลน์ 
   1) ขออนุมัติหลักการงบประมาณ  
และจัดทำ TOR และดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ภายใน
พฤศจิกายน 2563 
   2) กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนิ น งานของผู้ รับจ้ าง ใน เดื อน
มีนาคม 2564 และเดือนกันยายน 

บริหารจัดการและ
ตรวจสอบการทำงานของ

ระบบฯ โดยทำการ
ประสานหรือแก้ไข  

กรณพีบปัญหาการใช้งาน 
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติและลงนามสัญญาจ้างการ
พัฒนาเพ่ิมเติมระบบบริหารจัดการ SAR 
สถานศึกษาแบบออนไลน์เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ 
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เป้าหมาย 

 
แผน  

 
ผล 

2564 
   3) บริหารจัดการและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบฯ เริ่มดำเนิ นการ  
ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 

 
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร  
        การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์องค์การ
และสภาวการณ์ขององค์การที่จะนำไปสู่กรอบและทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิเคราะห์องค์การจัดส่งตาม 
ระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามกำหนดเวลา และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน  
408.35 คะแนน    

กิจกรรมที่ 10 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการดังนี้ 
  1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน 

ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

1 .  ก า ร แ ล ก เป ลี ่ย น บ ุค ล า ก ร 
(International Staff Exchange) 
และ/หร ือการจ ัดอบรมส ัมมน า 
(การประชุมแบบออนไลน์)  

1 ธันวาคม 
2563 

  - เข้ าร่ วมกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนบุ คลากร เมื่ อวั นที่   
1 ธั น วาคม 2563 โดยใช้ วิ ธี ป ระชุ มออน ไลน์  และ 
มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการอบรมผู้ประเมิน 
(Development of Training Program for Assessors and 
Evaluation Mechanism of Assessors) ซึ่ งกิจกรรมครั้งนี้  
มีหน่วยงานประกันคุณภาพของเวียดนาม (CEA-VUN-HCM) 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้นมีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน  
28 คน ประกอบด้วย สมศ. 10 คน JUAA 5 คน TWAEA  
4 คน และ CEA VUN-HCM 9 คน 
  - จัดทำข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน และ
จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
เสนอรักษาการผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว 
  - ประชุมออนไลน์กับ  TWAEA และ JUAA เมื่อวันที่   
22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหารือใน 2 เรื่อง คือ 1) การ
ประเมินมาตรฐานร่วมเพ่ือเตรียมการประเมินมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทย และ 2) การจัดกิจกรรม Staff Exchange 
สำหรับปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2564 
กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ QA System in 
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ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

Japan: Retrospect on 2020 and Prospect for the 
Future  

2. การจัดทำกรอบแนวทางการ
รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ร่ ว ม  ( Joint 
Accreditation) 

-   - ได้ร่างกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานร่วม โดยเป็น
การรับรองมาตรฐานร่วมกัน 3 หน่วยงาน สมศ. JUAA 
แ ล ะ  TWAEA แ ล ะ ได้ รั บ แ จ้ งจ าก  JUAA เมื่ อ วั น ที่   
28 มกราคม 2564 ว่าคณะ กรรมการบริหารของ JUAA 
เห็นชอบโครงการนำร่องการรับรองมาตรฐานร่วม 
  – นำร่างกรอบแนวทางโดยเป็ นคู่มื อการประเมิน
มาตรฐานร่วม เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและข้อคิดเห็น โครงการรับรองมาตรฐาน
ร่วม (Joint Accreditation) ระหว่าง สมศ. JUAA และ 
TWAEA และนำข้อมูลเพ่ิมเติมเข้าที่ประชุม กพอ. ในวันที่ 
8 มีนาคม 2564 โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ขอรับการประเมินมาตรฐานร่วม 

3. การสำรวจความพึงพอใจของนิสิต
และนักศึกษา (International Survey) 

ประจำปี 
2563 

- ได้รับรายงานผลการสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ และ 
ความ พึ งพอ ใจ  จ าก  TW AEA  โด ยป ระ เท ศ ไท ยมี
สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 45 แห่ง ที่ตอบแบบสำรวจ
มากกว่า 20 คน ซึ่งจะได้รับเล่มรายงานแต่ละมหาวิทยาลัย 
และจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือทราบข้อมูลแล้ว 

    
       2) การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, AYQON,  
EU-SHARE (การประชมุแบบออนไลน์) 

เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1.INQAAHE INQAAHE 

Conference 
2021 

7-10 มิถุนายน 2564  
ณ เมือง Glasgow 

สกอตแลนด์ 
(เป็นการประชุมแบบ 

face-to-face) 

INQAAHE กำหนดจัดสัมมนาในวันที่  7–10 มิถุนายน 
2564 ณ  เมือ ง Glasgow สกอตแลนด์  โดยมีหั วข้ อ
หลักการประชุม คือ การจินตนาการภาพใหม่ของคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคแห่งความไม่แน่นอน 
(Re-imagining of Higher Education Quality in an 
Age of Uncertainly) และตามกำหนดการยั งคงเป็ น 
การจัดงานแบบ face-to-face และยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
เข้าร่วม 
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เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. APQN The 12th  

Higher 
Education 

International 
Conference 

25-26  

พฤศจิกายน 2563 

(online 

conference) 

 

 

APQN ร่ ว ม กั บ  Macao Polytechnic Institute  
จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การประกันคุณภาพของ 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายใต้การแพร่
ระบาด (Teaching and Learning Quality Assurance 
in Higher Education under the Pandemic)  โ ด ย มี
สาระ สำคัญคือ  การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ของ 
ทุกภาคส่วนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดั บ
นานาชาติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ 
สภาการศึกษา มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับผลกระทบ การตอบสนอง 
และการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 

APQN 2021 
Academic 

Conference 

17-20  

พฤศจิกายน 2564  

ณ ประเทศสิงคโปร์ 

(เปน็การประชุม 

แบบ face-to-face) 

APQN เลื่อนกำหนด  จัดสัมมนาจากเดิมวันที่  25-28 
มีนาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 
ณ ประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนเป็นหัวข้อหลักการประชุม 
“การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้  
การแพร่ระบาดของโควิด-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
ประจำปี 

2563 (2020 
AQAN 
Annual 

9 และ 13  
พฤศจิกายน 2563 

(online 
conference) 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 3 
ประจำปี  2563 เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 และ 
การประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ  
สมศ. คือ 1) การทำหน้าที่เหรัญญิก โดยรายงานที่ประชุม
ทราบการดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการจัดทำงบ
การเงินของ AQAN สำหรับปี 2563 พร้อมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ ตรวจสอบบัญชี  2) การเลือกตั้ ง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่วาระ 3 ปี (2564-
2565) โดยมีฉันทามติให้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
ชุด ใหม่  ป ระกอบด้ วย  1 .ประเทศมาเล เซี ย  (MQA)  
เป็นประธาน 2 .ประเทศอินโดนี เซีย  (BANT-PT) เป็น 
รองประธาน 3.ประเทศมาเลเซีย (FAA) เป็นเหรัญญิก  
4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมการ และ 5.ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (CHED) เป็นกรรมการ และ 3) ที่ประชุมลงมติ
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เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน
General 
Meeting) 

ให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 2021 AQAN 
Webinar สำหรับปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม 2022 AQAN Webinar สำหรับปี 2565 

4. AYQON ยังไม่มีกำหนด
จัดการ
ประชุม/
สัมมนา 

- เตรียมปรับปรุงเว็บไวต์ AYQON ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล 
และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในอาเซียน 
ขณะนี้อยู่ ระหว่างรวบรวมข้อมูล เช่น กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 10 ประเทศ กรอบประกันคุณภาพอาเซียน และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน 

5. EU-
SHARE

ยังไม่มีกำหนด
จัดการ
ประชุม/
สัมมนา 

- - 

3) การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ ปรับหัวข้อเป็น
การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามมติที ่ประชุม KPI ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เช่น 

ประเทศ/หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
นิวซีแลนด์/ERO การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อังกฤษ/Ofsted การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อเมริกา/ASC WASC/NEAS&C การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เนเธอร์แลนด์/CIS การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เอเชียแปซิฟิก/APACC ด้านการอาชีวศึกษา 
ยุโรป/ENQA-VET ด้านการอาชีวศึกษา 
อังกฤษ/QAA อุดมศึกษา 
อาเซียน/AUN-QA อุดมศึกษา 
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หน้าท่ี 1

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 20000 รายงานแผน

รหัส : 20332 รายงานผล ไตรมาส 2

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธ์ิ : สามารถน าระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ์

การประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้มีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดมาใช้ใน

การประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับตามเป้าหมายท่ีก าหนด

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการ

ประเมินภายนอกสถานศึกษา

แห่ง 12,428 24,489 3,100 12         9,328 24,477    -           -         

ผลสัมฤทธ์ิ : สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ และให้

ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด   เพ่ือยกระดับมาตรฐานและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน แห่ง 12,428 2 1,680 0 3,580 2 3,588 0 3,580 0

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน 282.7330     -              68.8817   83.3380       -              29.4081 57.4703       -              39.4736  71.5839       -                -              70.3408       -              -            

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

282.7330     -              68.8817   83.3380       -              29.4081 57.4703       -              39.4736  71.5839       -                -              70.3408       -              -            

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อ่ืน ๆ 282.7330     -              68.8817   83.3380       -              29.4081 57.4703       -              39.4736  71.5839       -                -              70.3408       -              -            

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

282.7330      -              68.8817    83.3380       -              29.4081  57.4703       -              39.4736  71.5839       -                -              70.3408       -              -            

- ตัวช้ีวัด :...

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : อ่ืน ๆ ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พ้ืนฐานฯ)

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อ่ืน ๆ ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พ้ืนฐานฯ)

232.5532      -              44.9150    71.1503       -              17.8436  44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

- ตัวช้ีวัด :...

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

เป้าหมาย : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบสงป.301

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
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หน้าท่ี 2

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริม

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม

ความถนัดและความสามารถ

คน 29,125 7,280 7,280 7,280 7,285

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ

 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50 50 50 50 50

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 80 80 80 80 80

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน

ในด้านการเรียน การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับ

ข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ร้อยละ 90 90 90 90 90

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90 90 90 90 90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ังในรอบ 5 ปี เพ่ือพัฒนาการ

จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่ง

 มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการ

คุณภาพ รวมท้ังสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้

แบบบูรณาการ

232.5532     -              44.9150   71.1503       -              17.8436 44.8062       -              27.0714  58.9199       -                -              57.6768       -              -            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

แห่ง 12,428 2 1,680 0 3,580 2 3,588 0 3,580 0

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

แห่ง 12,428 24,489      3,100 12         9,328 24,477    -           -         

ผลผลิตท่ี  1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก

28.5962       -              7.6467     10.7503       -              1.9145   5.0000        -              5.7322   7.0459        -                -              5.8000        -              -            

1.แผนการปฎิบัติงาน

1.1 ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

- จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก

แห่ง 12,428 24,489      3,100 12         9,328 24,477    -           -         

1.2.กิจกรรมหลัก

กิจกรรมท่ี 1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพ่ือสร้างความพร้อม

รับการประเมินภายนอก
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หน้าท่ี 3

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริม

ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แห่ง 12,428 24,489      3,100 12         9,328 24,477    -           -         

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 28.5962       -              7.6467     10.7503       -              1.9145   5.0000        -              5.7322   7.0459        -                -              5.8000        -              -            

2.1 งบประมาณ : 28.5962       -              7.6467     10.7503       -              1.9145   5.0000        -              5.7322   7.0459        -                -              5.8000        -              -            

1 : อบรมให้กับสถานศึกษาเพ่ือสร้างความพร้อมรับการ

ประเมินภายนอก

28.5962       -              7.6467     10.7503       -              1.9145   5.0000        -              5.7322   7.0459        -                -              5.8000        -              -            

- รายจ่ายประจ า 28.5962       -              7.6467     10.7503       -              1.9145   5.0000        -              5.7322   7.0459        -                -              5.8000        -              -            

ผลผลิตท่ี  2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 203.9570     -              37.2683   60.4000       -              15.9291 39.8062       -              21.3392  51.8740       -                -              51.8768       -              -            

1.แผนการปฎิบัติงาน

1.1 ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ

- จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก แห่ง 12,428 2 1,680 0 3,580 2 3,588 0 3,580 0

1.2.กิจกรรมหลัก

กิจกรรมท่ี 1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก

แห่ง 12,428 2 1,680 0 3,580 2 3,588 0 3,580 0

กิจกรรมท่ี 2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้

ประเมิน- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน

แห่ง 12,428 1,174       1,680 655 3,580 519 3,588 0 3,580 0

กิจกรรมท่ี 3 : สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่ายการแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

เครือข่าย 7 0 2 0 2 0 2 0 1 0

กิจกรรมท่ี 4 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการทีได้รับการสังเคราะห์

วิจัยเพ่ือนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ

โครงการ 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0

กิจกรรมท่ี 5 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการรับรอง

แห่ง 12,428 0 0 1,680 0 5,374 0 5,374 0

กิจกรรมท่ี 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการ 2 1 0 1 0 2 0

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 203.9570     -              37.2683   60.4000       -              15.9291 39.8062       -              21.3392  51.8740       -                -              51.8768       -              -            

2.1 งบประมาณ : 203.9570     -              37.2683   60.4000       -              15.9291 39.8062       -              21.3392  51.8740       -                -              51.8768       -              -            

1 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 148.0710     -              10.6611   44.2420       -              -           24.6100       -              10.6611  39.6100       -                -              39.6090       -              -            
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หน้าท่ี 4

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

- รายจ่ายประจ า 148.0710     -              10.6611   44.2420       -              -           24.6100       -              10.6611  39.6100       -                -              39.6090       -              -            

2 : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 29.7472       -              24.2240   9.3450        -              15.7935 6.8000        -              8.4305   6.8000        -                -              6.8022        -              -            

- รายจ่ายประจ า 29.7472       -              24.2240   9.3450        -              15.7935 6.8000        -              8.4305   6.8000        -                -              6.8022        -              -            

3 : สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.0000        -              -             1.2500        -              -           1.2500        -              -            1.2500        -                -              1.2500        -              -            

- รายจ่ายประจ า 5.0000        -              -             1.2500        -              -           1.2500        -              -            1.2500        -                -              1.2500        -              -            

4 : วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 4.8356        -              0.1536     1.1980        -              0.1356   1.2130        -              0.0180   1.2120        -                -              1.2126        -              -            

- รายจ่ายประจ า 4.8356        -              0.1536     1.1980        -              0.1356   1.2130        -              0.0180   1.2120        -                -              1.2126        -              -            

5 : พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

13.3720       -              -             4.3650        -              -           3.0020        -              -            3.0020        -                -              3.0030        -              -            

- รายจ่ายประจ า 13.3720       -              -             4.3650        -              -           3.0020        -              -            3.0020        -                -              3.0030        -              -            

6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2.9312        -              2.2296     -                 -              -           2.9312        -              2.2296   -                 -                -              -                 -              -            

- รายจ่ายลงทุน 2.9312        -              2.2296     -                 -              -           2.9312        -              2.2296   -                 -                -              -                 -              -            

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : อ่ืน ๆ ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)

50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อ่ืน ๆ ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)

50.1798       -              23.9667    12.1877       -              11.5645  12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

- ตัวช้ีวัด :...

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริม

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม

ความถนัดและความสามารถ

คน 29,125 7,280 7,280 7,280 7,285

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ

 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50 50 50 50 50

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 80 80 80 80 80

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐาน

ในด้านการเรียน การสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับ

ข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ร้อยละ 90 90 90 90 90
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หน้าท่ี 5

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 90 90 90 90 90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ภาครัฐ

50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

- ตัวช้ีวัด :...

ผลผลิตท่ี  1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

1.แผนการปฎิบัติงาน

1.1 ตัวช้ีวัด

1.2.กิจกรรมหลัก

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร

- ตัวช้ีวัด :...

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

2.1 งบประมาณ : 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            

- รายจ่ายประจ า 50.1798       -              23.9667   12.1877       -              11.5645 12.6641       -              12.4022  12.6640       -                -              12.6640       -              -            
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หน้าท่ี 1

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332 งบกลาง รายงานผล ไตรมาส 2

รหัส : 14

รหัส : 04

รหัส : 03-0000

รหัส : 14-003 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร.)

ผล
แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร.)

ผล
แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร.)

ผล

4. งบอุดหนุน    50.1798             -    23.9667    12.1877 -      11.5645    12.6641             -     12.4022    12.6640             -                -         12.6640              -                -   

อุดหนุนท่ัวไป        50.1798             -    23.9667        12.1877 -    11.5645        12.6641             -    12.4022        12.6640             -                -          12.6640              -                -   

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน

         0.9116             -               -            0.2279 -              -            0.2279             -                -            0.2279             -                -            0.2279              -                -   

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร        49.2682             -    23.9667        11.9598 -    11.5645        12.4362             -    12.4022        12.4361             -                -          12.4361              -                -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)    50.1798             -    23.9667    12.1877 -      11.5645    12.6641             -     12.4022    12.6640             -                -         12.6640              -                -   

ผู้รายงาน.............................................................................

(นายสมยศ ช้ีแจง)

ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี :       เมษายน 2564      

ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนุนวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 28 กันยายน 2563 

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
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หน้าท่ี 2

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332 งบกลาง รายงานผล ไตรมาส 2

รหัส : 36

รหัส : 04

รหัส : 01-0000

รหัส : 36-001 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

4. งบอุดหนุน    28.5962             -         7.6467    10.7503 -        1.9145         5.0000             -          5.7322         7.0459             -                -           5.8000              -                -   

อุดหนุนท่ัวไป        28.5962             -          7.6467        10.7503 -         1.9145          5.0000             -           5.7322          7.0459             -                -            5.8000              -                -   

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

       28.5962             -          7.6467        10.7503 -         1.9145          5.0000             -           5.7322          7.0459             -                -            5.8000              -                -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)    28.5962             -         7.6467    10.7503 -        1.9145         5.0000             -          5.7322         7.0459             -                -           5.8000              -                -   

ผู้รายงาน.............................................................................

(นายสมยศ ช้ีแจง)

ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี :       เมษายน 2564      

ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนุนวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 28 กันยายน 2563 

ประเภทรายจ่ายรายการ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ผลผลิต /โครงการ : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หน้าท่ี 3

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

รหัส : 20332 งบกลาง รายงานผล ไตรมาส 2

รหัส : 36

รหัส : 04

รหัส : 02-0000

รหัส : 36-002 หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน

(ข้ัน บริหาร.)
ผล

4. งบอุดหนุน   203.9570             -    37.2683    60.4000 -      15.9291    39.8062             -     21.3392    51.8740             -                -         51.8768              -                -   

อุดหนุนท่ัวไป  203.9570             -    37.2683        60.4000 -    15.9291        39.8062             -    21.3392        51.8740             -                -          51.8768              -                -   

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง          2.9312             -          2.2296 -                 -              -            2.9312             -           2.2296 -               -                -                 -                -                -   

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน

 201.0258             -    35.0387        60.4000 -    15.9291        36.8750             -    19.1096        51.8740             -                -          51.8768              -                -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)   203.9570             -    37.2683    60.4000 -      15.9291    39.8062             -     21.3392    51.8740             -                -         51.8768              -                -   

ผู้รายงาน.............................................................................

(นายสมยศ ช้ีแจง)

ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี :       เมษายน 2564      

วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 28 กันยายน 2563 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนุนวงษ์

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี

ผลผลิต /โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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หน้าท่ี 1

รหัส : 20000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงานแผน

รหัส : 20332
งบกลาง

รายงานผล ไตรมาส 2

รหัส : 36

รหัส : 04

รหัส : 02-0000

รหัส : 36-002 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย สถานภาพ แผน รวมท้ังส้ิน

รายการ ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน การใช้จ่าย พ.ร.บ.            2.9312              -                -                -                -          2.9312              -                -          2.9312              -              -              -              -                -              -              -              -   

บริหาร                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -              -              -                -              -              -              -   

ผล            2.2296              -                -                -                -          2.2296              -                -          2.2296              -              -              -              -                -              -              -              -   

เงินอุดหนุน : รายการปีเดียว การใช้จ่าย พ.ร.บ.            2.9312              -                -                -                -          2.9312              -                -          2.9312              -              -              -              -                -              -              -              -   

บริหาร                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -              -              -                -              -              -              -   

ผล            2.2296              -                -                -                -          2.2296              -                -          2.2296              -              -              -              -                -              -              -              -   

ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป การใช้จ่าย พ.ร.บ.            2.9312              -                -                -                -          2.9312              -                -          2.9312              -              -              -              -                -              -              -              -   

บริหาร                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -              -              -                -              -              -              -   

ผล            2.2296              -                -                -                -          2.2296              -                -          2.2296              -              -              -              -                -              -              -              -   

พ.ร.บ. C B.1.3 B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.6 B.1.4 B.1.5 B.1.6 C C C C C C C C

บริหาร

B.1.2 B.1.2 B.1.1 B.1.2 B.1.2

พ.ร.บ.            1.1312              -                -                -                -         1.1312              -                -         1.1312              -              -              -              -                -              -              -              -   

บริหาร                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -              -              -                -              -              -              -   

ผล            0.4996              -                -                -                -         0.4996              -                -         0.4996              -              -              -              -                -              -              -              -   

หมายเหตุ

พ.ร.บ. C B.1.3 B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.6 B.1.4 B.1.5 B.1.6 C C C C C C C C

บริหาร

B.1.2 B.1.2 B.1.1 B.1.2 B.1.2

พ.ร.บ.            1.8000              -                -                -                -         1.8000              -                -         1.8000              -              -              -              -                -              -              -              -   

บริหาร                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -              -              -              -                -              -              -              -   

ผล            1.7300              -                -                -                -         1.7300              -                -         1.7300              -              -              -              -                -              -              -              -   

หมายเหตุ

กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายการ : การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน

คุณภาพภายนอก  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร [1 โครงการ]

<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]

สถานะ

ผล

การใช้จ่าย

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4

กิจกรรม : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายการ : การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1 

โครงการ]

<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]

สถานะ

ผล

การใช้จ่าย

ผลผลิต/โครงการ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ

ส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
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ผู้รายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี

                     (นายสมยศ ช้ีแจง)

ต าแหน่ง : หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

วัน/เดือน/ปี :      เมษายน 2564                              

หมายเหตุ*
สถานภาพการด าเนินงาน

- A = ยังไม่ด าเนินการ

- B.1.1. = จ้างเหมา >> ส ารวจออกแบบ  / ก าหนดคุณลักษณะ spec

- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /ก าหนดราคา

กลาง

- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

- B.1.4.= จ้างเหมา >>  เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding 

- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  (รอลงนามสัญญา)

- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

- B.2..1.=  งานด าเนินการเอง >>  ก าลังส ารวจออกแบบ /ก าหนดแผน

ด าเนินการ

- B.2.2 = งานด าเนินการเอง >>  มีแผนด าเนินการแล้ว

- C. =  เร่ิมก่อสร้าง /เร่ิมด าเนินการ

- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนปล่ียนแปลง สรก.

- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >>  โอนเปล่ียนแปลง สงป.

- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >>  ยกเลิก

- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปล่ียนแปลง สรก.

- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปล่ียนแปลง สงป.

 Progress การด าเนินงาน

ยังไม่ด าเนินงาน 

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรณทิพย์ หนุนวงษ์

วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 28 กันยายน 2563 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2/2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
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