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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 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
เทียบเปา้หมาย 

การดำเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

   - 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 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
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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นโยบาย
รัฐบาล 
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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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นโยบาย
รัฐบาล 

เร่ือง เป้าหมาย 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนนิงาน 
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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รายละเอียดผลการด าเนินงานของ สมศ.  
ไตรมาสที่ 2/2564 (ตลุาคม 2563–มนีาคม 2564) 

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

ผลผลิตที่ 1 การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนันสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดด้ ำเนินกำรดังนี้ 
     1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิ เศษ) และ 
ด้านการอาชีวศึกษา 
         - จัดประชุมเพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์  COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  
6 พฤศจิกำยน 2563 ให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. สอศ. กทม. (2 ส ำนัก) มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ ำนวน 8 หน่วยงำน ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว มีหน่วยงำนต้นสังกัดเข้ำร่วม
ประชุม 7 หน่วยงำน  
         - ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระยะที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ให้กับสถำนศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) จ ำนวน 1,482 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 
929 แห่ง ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 2,071 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 3 แห่ง ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ) จ ำนวน 81 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 5 แห่ง ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
จ ำนวน 199 แห่ง หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 1 แห่ง รวมจ ำนวนสถำนศึกษำทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงำน 
ต้นสังกัด จ ำนวน 938 แห่ง โดยวิธีกำรถ่ำยสอดสดออนไลน์ Facebook Live กำรบรรยำยและเสวนำ “แนวทำง 
กำรประเมินคุณ ภำพภำยนอก ภ ำยใต้ สถำนกำรณ์  COVID-19” โดย รักษำกำรผู้ อ ำนวยกำร สมศ .  
(ดร.นันทำ หงวนตัด) และผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นวิทยำกรร่วมเสวนำ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 
ผ่ำนทำง www.facebook.com/ONESQA  ทั้งนี้  ได้รับอนุมัติด ำเนินกำรหลังกำรแจ้งยกเลิกกำรถ่ำยทอดสด
ออนไลน์ Facebook Live ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยสถำนศึกษำทั้งสิ้น 3,833 แห่ง และหน่วยงำนต้นสังกัด 938 แห่ง 
ออกไปก่อนเมื่อก ำหนดวันเวลำได้แล้วจะด ำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำอีกครั้ง 
        - ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต้นสังกัดฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเภท
วัตถุประสงค์พิเศษ สถำนศึกษำกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ระยะที่ 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
       - ด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดฯ เป็นกำรส่ง
จดหมำยให้กับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษำด้วยตนเอง  
รวมทั้งเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือลดกำรพบปะและเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ COVID-19 ซ่ึงได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 18 มกรำคม 2564 เป็นต้นมำ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ดังนี ้
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  1) เผยแพร่วีดิทัศน์กำรบรรยำย “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
ของกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำและกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมจ ำนวน 4 เรื่อง โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร  
สมศ. (ดร.นันทำ หงวนตัด) 

  2) เผยแพร่วีดิทัศน์ กำรถำม-ตอบ กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก สมศ. ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 วิทยำกร โดย 1) ศ.ดร.อุทุมพร จำมรมำน  2) รศ.ลัดดำ ภู่เกียรติ 

  3) เผยแพร่เอกสำรประกอบกำรบรรยำย “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ 
COVID-19” ของกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประเภทวัตถุประสงค์
พิเศษ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำและกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

  4) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ONESQA Facebook Live กำรเสวนำหัวข้อ "แนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19" โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ดร.นันทำ หงวนตัด) และผู้ร่วม
เสวนำผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัดจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 4 สังกัด  
มียอดผู้เข้ำชมจ ำนวน 37,000 Views และมียอด Shares จ ำนวน 1,035 Shares  

  5) เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2564 ONESQA Facebook Live กำรเสวนำหัวข้อ "แนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19" โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ดร.นันทำ หงวนตัด) และผู้ร่วมเสวนำ
ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัดจำก มหำวิทยำลัยกีฬำแห่งชำติ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศและส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน 4 สังกัด มียอดผู้เข้ำชม
จ ำนวน 28,500 views และมียอด Shares จ ำนวน 625 Shares  
             6) เมื่อวันที่  5 มีนำคม 2564 ONESQA Facebook Live “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้
สถำนกำรณ์  COVID-19 : กำรตรวจเยี่ ยม Online” โดย รักษำกำรผู้ อ ำนวยกำร สมศ. (ดร.นันทำ หงวนตัด )  
มียอดผู้เข้ำชม จ ำนวน 73,800 views และมียอด Shares จ ำนวน 2,273 Shares  
            7) กำรส่งจดหมำย รวมสถำนศึกษำท้ังสิ้น 60,751 แห่ง  
                1) ศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวน 21,667 แห่ง 
                2) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 36,161 แห่ง 
               3) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จ ำนวน 1,082 แห่ง 
               4) กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน 928 แห่ง 
               5) ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 913 แห่ง 
            8) กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ รวมสถำนศึกษำทั้งสิ้น 28,687 แห่ง  
               1) ศูนยพั์ฒนำเด็ก จ ำนวน 6,498 แห่ง 
               2) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 19,862 แห่ง 
               3) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จ ำนวน 614 แห่ง 
               4) กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั จ ำนวน 851 แห่ง 
               5) ดำ้นกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 862 แห่ง      
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    - ด ำเนินกำรจัดประชุมโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด  
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดฯ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
          1. การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  
                - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 จดัประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. และส ำนักพัฒนำสังคม กทม.  
              - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษำด้วยตนเอง 
                1. กำรส่งจดหมำย ศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวน 21,667 แห่ง ร้อยละ 100 
                2. กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ ศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวน 6,498 แห่ง 
          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
              - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. ส ำนักกำรศึกษำ กทม.  
             - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษำด้วยตนเอง 
                1. กำรส่งจดหมำย  สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 36,161 แห่ง ร้อยละ 100 
                2. กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน 19,862 แห่ง 
          3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
              - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด อปท. สพฐ. สช. มหำวิทยำลัย 
กำรกีฬำแห่งชำติ  
              - เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2564 หน่วยงำนต้นสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ได้เข้ำร่วมโครงกำร 
ONESQA Facebook Live กำรเสวนำหัวข้อ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์  
COVID-19”  
             - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศกึษำด้วยตนเอง 
               1. กำรส่งจดหมำย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ จ ำนวน 1,082 แห่ง ร้อยละ 87.75 
               2. กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ 
จ ำนวน 614 แห่ง 
          4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษำด้วยตนเอง 
               1. กำรส่งจดหมำย กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน 928 แห่ง ร้อยละ 100 
               2. กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย จ ำนวน 851 แห่ง 
          5. ด้านการอาชีวศึกษา  

              - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด สอศ. (รัฐและเอกชน)  
              - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดดำวน์โหลดเอกสำรและคลิปวีดิทัศน์เพ่ือศึกษำด้วยตนเอง 
                1. กำรส่งจดหมำย ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 913 แห่ง ร้อยละ 100 
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                2. กำรตอบรับเข้ำ Download เอกสำรและรับชมวีดิทัศน์ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 862 แห่ง 
      2) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ แผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเบื้องต้นทั้งจำกกำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และกำรประชุม
คณะท ำงำนพัฒนำระบบฯ ซึ่งทำงหน่วยงำนต้นสังกัดได้ด ำเนินกำร Upload ข้อมูล SAR ของสถำนศึกษำผ่ำนระบบ 
E-SAR และได้มีกำรเสนอปรับแผนโครงกำร เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำน 2 ระยะ คือ ในระยะแรกจะเป็นกำรส่งเสริม
โรงเรียนนำนำชำติประเภท Joint accreditation ก่อน และเมื่อแนวทำงกำรประเมินโรงเรียนนำนำชำติประเภท 
Non-Joint accreditation แล้วเสร็จ จึงจะมีกำรส่งเสริมโรงเรียนนำนำชำติประเภท Non-Joint accreditation 
ต่อไป 
      3) โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา แผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3 เนื่องจำก
ต้องรอให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำให้กำรรับรอง สมศ. เป็นหน่วยงำนภำยนอกก่อน ซึ่งขณะนี้ได้
ประกำศรับรอง สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือมำยังส ำนักงำนเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564 ทั้งนี้ ได้มี
กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเบื้องต้นในกำรจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง อำทิ ปรับปรุงกรอบแนวทำงกำรประเมิน 
แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เครื่องมือกำรประเมิน และมีกำรจัดท ำ (ร่ำง) คู่มือฉบับสถำนศึกษำซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยในเดือนเมษำยน  2564 จะมีกำรเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรมในกำรจัดประชุมสื่อสำรกำรประเมิน
รูปแบบใหม่ ระดับอดุมศึกษำ 
      4) โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้ด าเนินการดังนี้ 
           1) ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ 
             1. กฤตภาคข่าวออนไลน์ จ านวน 6 กิจกรรม 
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณ โครงกำรจัดซื้อกฤตภำคข่ำวออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนที่เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ผลกำร
ด ำเนินงำนเดือนมีนำคม 2564 ไม่มีข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยในระดับองค์กร 
             2. ด าเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ 

     2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทาง Facebook 
Business และ Line Official  

      - Facebook.com/ONESQA  Facebook Fan page  สมศ. มีผู้กดติดตำมจ ำนวน 62,045 คน และ
กด LIKE จ ำนวน 53,510 คน 

      - LINE สมศ. มีผู้ติดตำม จ ำนวน 17,662 คน 
             - ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณโครงกำรด ำเนินกำรข่ำวผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 
Facebook และ Line และได้มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ออนไลน์ (Facebook Page และ Line Official 
Account) ดังนี้ 
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               - เดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
                 1. วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง ดร.คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ำ 
กำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบนโยบำยแก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. "ก้ำวเข้ำสู่ปีที่สองในกำรก ำกับดูแล" โดยเน้น
กำรส่งเสริมผู้ประเมินอย่ำงจริงจัง และประเมินคุณภำพอย่ำงกัลยำณมิตร 
                 2. วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 
                 3. วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เร่งตั้งประธำนบอร์ดคนใหม่ ‘คุณหญิง
กัลยำ’ จี้ต้องประเมินโรงเรียนด้วยควำมเป็นมิตร-ไม่จับผิด 
                 4. วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส ำหรับผู้สมัครเข้ำ
รับคัดเลือกเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
                 5. วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเลื่อนกำรถ่ำยทอดสด (Facebook Live) 
กำรเสวนำ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19”  
              - เดือนธันวาคม 2563 จ านวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย 
               1. วันที่ 5 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิค น้อมร ำลึกวันคล้ำยวันพระรำชสมภพพระบำทสมเด็จ 
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
               2. วันที่ 7 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิค เทิดพระเกียรติวันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ  

เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณี สิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

               3. วันที่ 10 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิควันรัฐธรรมนูญ 

               4. วันที่  23 ธันวำคม 2563 สมศ. อินโฟกรำฟฟิคให้ควำมรู้กำรเรียนรู้ 7 ประเภท คือ เรียนรู้ 

ด้วยกำรมอง, เรียนรู้ด้วยกำรฟัง, เรียนรู้จำกถ้อยค ำภำษำ, เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ , เรียนรู้ด้วยกำรใช้ตรรกะ,  

เรียนเป็นกลุ่ม และสุดท้ำยคือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

               5. วันที่  25 ธันวำคม 2563 อินโฟกรำฟฟิคทฤษฎีหมวก 6 ใบ นับว่ำเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์ 

อย่ำงมำก กำรให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้มีกระบวนกำรคิดที่ดีและรอบคอบ  

ซ่ึงกำรพัฒนำทักษะนี้เป็นผลดีต่อนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนำคต จะท ำให้กำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ สำมำรถ 

หำข้อสรุปไดอ้ย่ำงรวดเร็วและรอบด้ำนมำกข้ึน  

               6. วันที่ 28 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. ส่งรำยชื่อประธำน-กรรมกำรบอร์ด สมศ. 

ให้ ศธ.”แล้ว 

               7. วันที่ 28 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือก 

เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564” 

22



               8. วันที่ 29 ธันวำคม 2563 ประชำสัมพันธ์เรื่อง “สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือก 

เพ่ือรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 

               9. วันที่ 30 ธันวำคม 2563 “ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

"No Gift Policy" งดรับของขวัญในเทศกำลต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน” 

             - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย 
              1. วันที่ 4 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง แชร์ลิงก์ข่ำว 888 พอพ นิวส์ สมศ. เล็งประเมิน 
ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ 
              2. วันที่ 6 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง เผยแพร่จุลสำร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ตุลำคม - 
ธันวำคม 2563) 
              3. วันที่ 6 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง ประกำศรับสมัครบุคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่ 
และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนของส ำนักงำน 
              4. วันที่ 8 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์ Banner เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ำ 
ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวลี นำรีรัตนรำชกัญญำ 8 มกรำคม 2564 
              5. วันที่ 8 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่ำว 888 พอพ นิวส์ สมศ. พร้อมเสนอตัวประเมิน
มหำ’ลัย เร่งพัฒนำ-ปรับปรุงเกณฑ์ เน้นจุดพัฒนำ เพ่ือรับรอง 
              6. วันที่  8 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์ เรื่อง Infographic Timeline ก ำหนดกำรคัด เลือก 
ผู้มีคุณสมบั ติเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่  2 ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 
              7. วันที่ 9 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชำติ “ค ำขวัญวันเด็ก ประจ ำปี 2564 เด็กไทย 
วิถีใหม่ รวมไทยสร้ำงชำติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” 
              8. วันที่ 13 มกรำคม 2564 รู้จักกับ สมศ. ผ่ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนกุลยุทธ์ 3 ปี  
(พ.ศ. 2564-2665) 
              9. วันที่ 16 มกรำคม 2564  ประชำสัมพันธ์เรื่อง บทควำมวันครูแห่งชำติ 
            10. วันที่ 22 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง จรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก สมศ. 
            11. วันที่ 25 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง Presentation : แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรปฏิบัติตนของผู้ประเมินภำยนอก 
            12. วันที่ 26 มกรำคม 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีค ำตอบ! Q&A แนวทำงกำรประเมินภำยนอก
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่มีคน Inbox เข้ำมำสอบถำมมำกที่สุด 

- เดือนกุมภาพันธ ์2564 จ านวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย 

              1. วันที่  1 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง ดร.นันทำ หงวนตัด รักษำกำรผู้ อ ำนวยกำร  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เข้ำสวัสดีปีใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะผู้ก ำกับดูแล สมศ. พร้อมกับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 
              2. วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564 อินโฟกรำฟฟิคประชำสัมพันธ์เรื่องวันนักประดิษฐ์ 
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              3. วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. เชิญรับชมวีดิทัศน์ "แนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19       
              4. วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. 
              5. วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่ำว 888 พอพ นิวส์ บอร์ด สมศ. สั่งเดินหน้ำ
ประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์เต็มที ่มั่นใจสถำนศึกษำชอบ เพรำะไร้กังวลโควิด-19 คำดประเมินได้ต้นเดือนมีนำคมนี้ 
              6. วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์แชร์ลิงก์ข่ำว 888 พอพ นิวส์ รอลุ้นเลย....ได้บอร์ด  
สมศ. เดือนมีนำคมนี้ 
              7. วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ Q&A กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ 
เพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 
              8. วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 วีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

    9. วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. มีค ำตอบ ! หลำกหลำยค ำถำมที่ทุกท่ำนถำม 

เข้ำมำวันนี้ สมศ. มี Q&A แนวทำงกำรประเมินภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 

             10. วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง กำรใช้งำนระบบ Automated QA ในกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
             11. วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 รับชมกำรเสวนำออนไลน์ ระหว่ำง สมศ. สพฐ. สช. อปท. และ สอศ. 
หัวข้อ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ต้นสังกัด” 
             12. วันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพันธ์เรื่อง สมศ. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมท ำแบบส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. ลุ้นรับของรำงวัลจ ำนวน 80 ชิ้น เพียงตอบแบบสอบถำม 

   13. วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 ประชำสัมพนัธ์เรื่อง วันมำฆบูชำ 

- เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 19 เรื่อง ประกอบด้วย 

              1. วันที่ 1 มีนำคม 2564 Facebook Live กำรเสวนำออนไลน์ หัวข้อ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด กศน. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
โรงเรียนกีฬำ และ สปท.” 
               2. วันที่  4 มีนำคม 2564 ประกำศรำยชื่อผู้ โชคดีรับของรำงวัลจำก สมศ. จำกกำรท ำแบบส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจของแฟนเพจ สมศ. 
              3. วันที่ 5 มีนำคม 2564 Facebook Live กำรบรรยำย “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้
สถำนกำรณ์ COVID-19 : กำรตรวจเยี่ยม Online” โดย ดร.นันทำ หงวนตัด รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
              4. วันที่ 6 มีนำคม 2564  Infographic ท ำอย่ำงไร ให้คิดอย่ำงเป็นระบบ (System Thinking) 
              5. วันที่  6 มีนำคม 2564 VDO แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ ์

COVID-19 : กำรตรวจเยี่ยม Online 

              6. วันที่ 8 มีนำคม 2564 Facebook Live กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คัดเลือก
เพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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              7. วันที่ 10 มีนำคม 2564 ประกำศกิจกรรม โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม “กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำไทย ก้ำวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหำสมปอง ตำลปุตโต 
              8. วันที่ 11 มีนำคม 2564 Infographic Liquid Learning เมือ่กำรเรียนรู้เปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลว 
              9. วันที่ 12 มีนำคม 2564 แชร์ลิงก์ข่ำว “สมศ. ดีเดย์ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำแบบออนไลน์ 
พร้อมลดเวลำประเมินเหลือครึ่งวัน” siamrath.co.th 
              10. วันที่ 15 มีนำคม 2564 พระบรมรำโชวำท “หนังสือเป็นกำรสะสมควำมรู้และทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์ 
ได้สรำ้งมำ...” 
            11. วันที่ 17 มีนำคม 2564 แชร์ลิงก์ข่ำว “สมศ. ใช้ระบบตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำแบบออนไบน์” รำยกำร 
Talk Today ทำงช่อง PPTV 36 
             12. วันที่ 19 มีนำคม 2564 แชร์ลิงก์ข่ำว “ประกำศ กมอ. ให้ สมศ. ประเมินสถำบันอุดมศึกษำได้” – 888  

พอพ นิวส์ 

            13. วันที่  19 มีนำคม 2564 Infographic กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน  (Brain based 
Learning: BBL) 
            14. วันที่  23 มีนำคม 2564 ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้ ำหน้ำที่ 

ของส ำนักงำน (เจ้ำหน้ำที่ IT และเจ้ำหน้ำที่ ภปพ.2) 

            15. วันที่ 24 มีนำคม 2564 Facebook Live โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม “กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำไทย ก้ำวไกลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” โดย พระมหำสมปอง ตำลปุตโต 
            16. วันที่ 25 มีนำคม 2564 ภำพกิจกรรม : สมศ. จัดโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประกำศ

เจตจ ำนงสุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

           17. วันที่ 25 มีนำคม 2564 Infographic รูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเชิงรุก เพ่ือบริหำร 

ควำมเสี่ยง 

            18. วันที่  30 มีนำคม 2564 Infographic แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์  

COVID-19 : กำรตรวจเยี่ยม Online 

           19. วันที่ 31 มีนำคม 2564 เผยแพร่จุลสำร สมศ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม 2564) 

         2.2 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม สมศ. ผ่านช่องทางเว็บไซต์

ส านักงาน www.onesqa.or.th ในเดือนมีนาคม 2564 รวมจ านวน 5 ครั้ง ดังนี้  

               1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรและนโยบำยรัฐบำล วันที่ 1–6 มีนำคม 2564 

               2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรและนโยบำยรัฐบำล วันที่ 7-13 มีนำคม 2564 

               3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรและนโยบำยรัฐบำล วันที่ 14-20 มีนำคม 2564 

               4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรและนโยบำยรัฐบำล วันที่ 21–27 มีนำคม 2564 

                 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรและนโยบำยรัฐบำล วันที่ 28 มีนำคม 2564 - 2 เมษำยน 2564 
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         2.3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดือน
มีนาคม 2564 รวม 4 เรื่อง ดังนี้ 
    1) วันที่ 12 มีนำคม 2564 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 :  

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

            2) วันที่ 19 มีนำคม 2564 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 :  

กำรตรวจเยี่ยมออนไลน์ https://youtu.be/I1CEpNqj5oQ 

               3) วันที่  22 มีนำคม 2564 กำรเสวนำ หัวข้อ “แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้

สถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด” https://youtu.be/SCo7bVyQhjI 

               4) วันที่ 25 มีนำคม 2564 กำรเสวนำ หัวข้อ แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ 

COVID-19 และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด https://youtu.be/QCPDX5Uu3vE 

            3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ส านักงาน (PR)  
                ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดจ้ำงประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยได้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
ของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 13 ครั้ง ดังนี้ 
               - เดือนพฤศจิกายน 2563 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
                   1. ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.เตรียมพร้อมประเมินภำยนอกรอบใหม่ 2564” เผยแพร่ผ่ำน
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซตข์่ำวออนไลน์ 
                   2. ข่ำวประชำสัมพันธ์ “คุณหญิงกัลยำ”ย้ ำ สมศ.ประเมินโรงเรียนแบบกัลยำณมิตร ไม่ใช่จับผิด  
ดึง ม.รำชภัฏในพ้ืนที่ ช่วยอบรมครู”  
               - เดือนธันวาคม 2563 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
                 1) ภำพข่ำวประชำสัมพันธ์ สมศ. รับนโยบำยประเมินรอบใหม่ปี  2564 ได้รับกำรเผยแพร่ 
ผ่ำนหนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้ำ/บ่ำย  
                 2) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ. ชงชื่อบอร์ดครบชุดให้ ศธ. พิจำรณำแล้ว” ได้รับกำรเผยแพร่ 
ผ่ำนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์มติชนออนไลน์ /ไทยโพสต์ออนไลน์ / ไลน์ทูเดย์ และครูวันดี  

 - เดือนมกราคม 2564 มีกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

               1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ. เตรียมประเมินออนไลน์รับโควิด” 
               2) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครอูบอุ่น หนุนไอเดีย” 
               3) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.เปิดรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประจ ำปี 2564 ใน 51 จังหวัด” 

   4) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ. เปิดรับสมัครบุคลำกรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน” 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 4 ครั้ง  

  1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.” ติวเข้มผู้ประเมินภำยนอกออนไลน์ เสริมม่ันใจให้สถำนศึกษำ 

26

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


  2) ข่ำวประชำสัมพันธ์ ONESQA-V แอพใหม่ สมศ. แอพนี้ที่ผู้ประเมินใช้ เพ่ือประเมินโรงเรียน 
              3) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.” ใช้ประเมินออนไลน์เต็มรูปแบบ ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด – 19 พร้อม
เน้นย้ ำถึงสถำนศึกษำทั่วไทย “ใช้กำรประเมินแนวใหม่ทั้งระบบ – ไม่มีขอเอกสำรเพิ่ม”  
              4) ข่ำวประชำสัมพันธ์ “สมศ.” ชวนสถำนศึกษำท ำควำมเข้ำใจ กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรูปแบบใหม่ 

- เดือนมีนาคม 2564 มีกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมของส ำนักงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จ ำนวน 2 ครั้ง  
              1) ประชำสัมพันธ์ข่ำวเรื่อง “สมศ.” ดีเดย์ใช้ระบบ “ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำแบบออนไลน์ พร้อมลดเวลำ
ประเมินเหลือครึ่งวัน” โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่ำวสด เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564  
และหนังสือพิมพ์ข่ำวสด และหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 
              2) ประชำสัมพันธ์ข่ำวเรื่อง “สมศ. เชิญรับชม โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหำสมปอง 
ตำลปุตฺโต พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์” เผยแพร่ผ่ำนหนังสือพิมพ์ ข่ำวสด เมื่อวันที่  22 มีนำคม 2564  
และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2564 
          2) ด้านเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ด ำเนินกำรดังนี้  
              1. การผลิตจุลสาร สมศ. ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณในกำรจัดท ำจุลสำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อก ำหนดและรำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงผลิตจุลสำร สมศ. แล้ว และได้จัดส่งจุลสำรปีที่ 21 
ฉบับที ่1 ในเดือนมกรำคม และจัดส่งจุลสำรปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ในเดือนมีนำคม 2564 
             2. การผลิตไดอารี่ ผลิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564 จ ำนวน 4,000 เล่ม ด ำเนินกำรจัดส่งไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย มอบให้กับคณะกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เสร็จสิ้นแล้ว 
              3. การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ ส่ืออ่ืน Backdrop  
                 ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกำรผลิตชุดนิทรรศกำร โรลอัพ เพ่ือใช้ในโครงกำรประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แล้ว ตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเดือนพฤษภำคม และสิงหำคม 2564 
              4. รายงานประจ าปี มีแผนกำรด ำเนินงำนในเดือนมีนำคม 2564 
              5. งานสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ   
                  ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกำรผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในโครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยได้ด ำเนินกำร
จ ำนวน 2 ชิ้นงำน ได้แก่ แผ่นพับคุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช และแผ่นพับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19  โดยตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเดือนพฤษภำคม และสิงหำคม 2564 
         3) สื่อมัลติมีเดีย ได้จัดท ำ Infographic แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์  
COVID-19 โดยได้ เผยแพร่ในเว็บไซด์และ Facebook และด ำเนินกำรขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ  
ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อก ำหนดโครงกำรผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ Motion Infographic เพ่ือผลิต 
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion Infographic จ ำนวน 4 เรื่อง มีควำมยำวของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องละ 3 – 5 นำที 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนกำรผลิต ดังนี้ 
               1. กำรใช้งำนระบบ Automated QA ส ำหรับสถำนศึกษำ     
               2. กำรใช้งำนระบบ Automated QA ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก 
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               3. กำรใช้งำนระบบ E-SAR ส ำหรับหน่วยงำนต้นสังกัด  
               4. กำรใช้งำน Mobile Application (ONESQA-V) 
            - ก ำรผลิ ต สื่ อ  Video Motion Infographic แน วท ำงกำรป ระ เมิ น คุณ ภ ำพ ภ ำยน อก  ภ ำย ใต้
สถำนกำรณ ์COVID-19 
            - กำรผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์  COVID-19 :  
กำรตรวจเยี่ยม Online 
          4) สื่อประชาสัมพนัธ์อื่น ๆ ด ำเนินกำรดังนี้ 
             1. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำกเดิมที่มีแผนในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 21 ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2564 แต่ที่ประชุมมีควำมเห็นร่วมกันให้เลื่อนกำรจัดประชุม
วิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติซ่ึงเป็นดุลยพนิิจของผู้อ ำนวยกำร สมศ.  
             2. จัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงกล้องและเลนส์ และด ำเนินกำร
ซื้อไมโครโฟนไร้สำยพร้อมคลิปหนีบเสื้อ 1 ชุด ส ำหรับใช้ในกำรบันทึกวีดิทัศน์หรือ Facebook Live เสร็จสิ้นแล้ว 
ส ำหรับกำรจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพและอุปกรณ ์จะจดัส่งได้ในเดือนพฤษภำคม 2564 
             3. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ดังนี้ 
                 - เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 สนับสนุนกำรจัดท ำ Facebook Live กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้ประเมินภำยนอก  
                 - เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ” ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. เป็นกำรปฐมนิ เทศออนไลน์ Facebook Live  
หน้ำ Facebook Fan page สมศ.  

     - เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ให้กับผู้ประเมินภำยนอก สมศ. ที่ได้รับ 
กำรรับรองปีงบประมำณ พ.ศ. 2560–2563 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดย Facebook Live หน้ำ Facebook 
Fan page สมศ.  

     - เมื่อวันที่ 28-29 มกรำคม 2564 ประสำนวิทยำกรบรรยำยและดูแลกำรบันทึกวิดีทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ 
สถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วเป็นจ ำนวน 7 เรื่อง ดังนี ้
  1) กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนสำธิตพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2562 วิทยำกร  
โดย รศ.ลัดดำ ภู่เกียรติ และนำงสำวจิรำวรรณ อนันกำร  
  2) ถำม-ตอบ กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. 
ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 วิทยำกร โดย ศ.ดร.อุทุมพร จำมรมำน  และ รศ.ลัดดำ ภู่เกียรติ 
  3) EP:01 พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
  4) EP:02 กำรประเมินพัฒนำกำรเดก็ปฐมวัย 
  5) EP:03 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
  6) EP:04 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำเด็ก 
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  7) EP:05 บทบำทของครูในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  (ล ำดับที่ 3-7) วิทยำกร โดย ผศ.นิศำรัตน์ อิสระมโนรส และ ดร.พรชุลี ลังกำ 
      - เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 จัดท ำสื่อส ำหรับโครงกำรส่งเสริม คือ กำรบันทึกวิดีทัศน์กำรบรรยำย 
“แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ.  
(ดร.นันทำ หงวนตัด) เพ่ือเผยแพร่ไปยังสถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทสถำนศึกษำทั่วประเทศ ณ ห้องสตูดิโอ 
สถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ซึ่งได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วเป็นจ ำนวน 4 เรื่อง ดังนี ้
  1) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกฯ กำรศึกษำปฐมวัย  
  2) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกฯ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ 
  3) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกฯ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
                 - เมื่อวันทื่  23 กุมภำพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมกำรเสวนำและร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
"แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” โดยมี
ผู้แทนจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงกลำโหม กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เข้ำร่วมเป็น
วิทยำกรเสวนำ ในรูปแบบออนไลน์ Facebook Live เผยแพร่ผ่ำนหน้ำ Facebook Fan page สมศ. ณ ห้องประชุม
คุณสำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ชั้น 22 อำคำรพญำไทพลำซ่ำ 
                 - เมื่อวันที่  8 มีนำคม 2564 จัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Facebook Live) เพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                 - เมื่ อวันที่  19 มีนำคม 2564  จัดกิจกรรมจัดกำรประชุมออนไลน์  Facebook Live  เรื่อง  
"แนวทำงกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรประเมินแบบตรวจเยี่ยมออนไลน์ ส ำหรับหน่วยประเมินและผู้ประเมิน
ภำยนอก"  
               - เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2564 จัดกิจกรรมถ่ำยทอดสด Facebook Live โครงกำรอบรมคุณธรรม

จริยธรรม  สมศ. ในหั วข้อ  "กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไทย ก้ำวไกลด้วยคุณ ธรรมและจริยธรรม"  

(โดย พระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต)  

      5) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 
        ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมรับทรำบ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 7 เครือข่ำย และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพื่อกำร
พัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (13 ศูนย์เครือข่ำย) รำยละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมกำรกฎหมำยได้พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย  
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และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง 
ดังต่อไปนี้ 
       1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 7 เครือข่ำย และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ศูนย์ เครือข่ำยสมศ. 13 แห่ง ส ำนักงำนควรด ำเนินกำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลภำยนอกและ
สถำบันอุดมศึกษำซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือให้รับทรำบและเข้ำใจถึงสำเหตุของกำรยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำส ำหรับกรณีดังกล่ำวเป็นไปตำมกฎหมำย 
       2. ส ำนักงำนควรก ำหนดให้มีระเบียบเพ่ือรองรับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรให้เงิน
ทุนอุดหนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
เพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำน และท ำให้กรณีดังกล่ำวไม่ต้องอยู่ภำยใต้บังคับพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
       3. กำรน ำระเบียบกระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยมำใช้บังคับมำบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับ
เฉพำะกรณีกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และกำรด ำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง เท่ำนั้น ไม่สำมำรถ
น ำมำใช้กับทุกกรณี 
       ต่อมำส ำนักงำนได้มีกำรน ำเสนอระเบียบวำระเรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  
7 เครือข่ำย และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
(13 ศูนย์เครือข่ำย) ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 โดยที่
ประชุมมีมติรับทรำบ  
       จำกนั้นส ำนักงำนได้มีกำรจัดประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือแจ้งยกเลิกและ 
ยุติกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำศูนย์เครือข่ำย 
13 ศูนย์ และแนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนค้ำงจ่ำยของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
        จำกข้อเท็จจริงข้ำงต้น ส ำนักงำนได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้กับเครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง ตำมค ำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563 ลงวันที่  
30 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่รวบรวม พิจำรณำ เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
รวมทั้งก ำกับ ติดตำม ควบคุมกำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนโครงกำร
กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ของศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำน 
     6) โครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
สมศ. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ไดม้ีมติที่ประชุม ดังนี้ 
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        1.อนุมัติให้ยกเลิกค ำสั่งคณะกรรมกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ที่ 5/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 
        2. ให้ส ำนักงำนยุติกำรมีคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ 
        3. มอบหมำยให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรติดตำมกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปใช้ของสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนต้นสังกัดเอง  
        4. ได้รับอนุมัติยกเลิกกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (ตำมบันทึกข้อควำมที่ ภสส. 348/2563 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2563) 
        5. ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมกำรน ำผลประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และจัดประชุม
คณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
 

ผลผลิตที่ 2 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ (ยกมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563) ได้ด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก ยกมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 3,823 แห่ง และด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 13,169 แห่ง 
   ตารางกิจกรรมท่ี 2 ผลการด าเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
    ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับการศึกษา 
เป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงานของ สมศ. 
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  
                 - ขณะนี้หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. จ ำนวน 2,069 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2564) 
แต่มี SAR ที่พร้อมให้ผู้ประเมินภำยนอกด ำเนินกำรประเมิน SAR ได้ จ ำนวน 2,048 แห่ง ทั้งนี้ ส ำนักงำนได้สรุปข้อมูลและด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเพื่อ
ติดตำม SAR จำกหน่วยงำนต้นสังกัดเพิ่มเติม ตำมหนังสือเลขที่ มศ 0006/2247-2249 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2563 ถึงหน่วยงำนต้นสังกัด (สช., กทม., 
สพฐ.) เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ให้จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำระบบ E-SAR สมศ. โดยหำกไม่สำมำรถจัดส่งได้ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนจะใชข้้อมูลจำก SAR ฉบับเดิมที่มีในระบบ E-SAR เพื่อใช้ประกอบกำรประเมิน SAR ต่อไป 
                 - *ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) แจ้งขอยกเลิกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของโรงเรียนอนุ บำลณัฐพันธุ์ 1 
อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 1 แห่ง (ตำมหนังสือที่ ศธ 0211.6/14421 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563)  
                 - ** วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนวิทยำศำสตร์ ขอยกเลิกกำรประเมิน จ ำนวน 7 แห่ง 
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                - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร ์ต้นสังกัดขอยกเลิกรำยชื่อโรงเรียน
ที่ส่งมำ เพื่อขอรับกำรประเมินทั้ง 7 แห่ง  
                - ด้านการอาชีวศึกษา ส ำนักงำนได้ท ำหนังสือถึงหน่วยงำนต้นสังกัด (สอศ.) เพื่อจัดส่งรำยชื่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ที่จะได้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 245 แห่ง พร้อมทั้งข้อควำมร่วมมือในกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล SAR ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
เพื่อขอรับSAR ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 พร้อมทั้งขอผลกำรวิเครำะห์ฯ ของสถำนศึกษำที่จะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.2564  

        ส ำหรับระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำท่ีได้วิเครำะห์ SAR ไว้แล้ว ดังนี้  
       1. หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ปีกำรศึกษำ 2562 มำยังระบบ E-SAR สมศ. ภำยในวันท่ี 30 ตลุำคม 2563 
       2. จัดเตรียม SAR ให้หน่วยประเมิน ภำยในวันท่ี 30 พฤศจกิำยน 2563 
       3. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมิน (ทีมเดิมที่ได้ PA SAR ไว้แล้ว) ประเมิน SAR ตำมขั้นตอนที่ สมศ. ก ำหนด ในช่วง
วันท่ี 16 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2563  
       4. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  (Site visit) สถำนศึกษำ (ตำมค ำร้องขอ) ตำมขั้นตอนที่ สมศ. 
ก ำหนดในช่วงเดือนธันวำคม 2563–กุมภำพันธ ์2564 
      5. รับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงเดือนมกรำคม – มนีำคม 2564  

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับการศกึษา 
เป้าหมาย 
12 เดือน 
(แห่ง) 

การด าเนินงานของต้นสังกัด การด าเนินงานของ 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) 

การด าเนินงานของต้นสังกัด การด าเนินงานของ 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 
(อยู่ระหว่ำงพัฒนำ

โปรแกรมเชื่อม
ฐำน VE-SAR จะ
แล้วเสร็จภำยใน 

ม.ีค.64) 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

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

         

         - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนกำรด ำเนินงำนประเมิน SAR จะเริ่มในไตรมำสที่ 3 เป็นต้นไป โดยได้
ก ำหนดแผนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
          1. หน่วยประเมินจัดคณะผู้ประเมิน และบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมิน ประเมิน SAR ตำมขั้นตอนที่ สมศ. 
ก ำหนด ในช่วงเดือนเมษำยน– พฤษภำคม 2564 
         2. หน่วยประเมินบริหำรจัดกำรให้ผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site visit) สถำนศึกษำ (ตำมค ำร้องขอ) 
ตำมข้ันตอนที ่สมศ. ก ำหนด ในช่วงเดือนมิถุนำยน–สิงหำคม 2564 
         3. สมศ. รับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงเดือนพฤษภำคม–กันยำยน 2564 
       - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) โรงเรียนนานาชาติ  มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ใน 
ไตรมำสที่ 4 เนื่องจำกรอกรอบแนวทำงกำรประเมินแล้วเสร็จ และมีกำรพัฒนำหลักสูตร/อบรมผู้ประเมิน/ส่งเสริมสถำนศึกษำ 
ในไตรมำสที่ 1-3 ทั้งนี้  เนื่องจำกกรอบแนวทำงกำรประเมินสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
โรงเรียนนำนำชำติได้ถูกแบ่งออกเป็น Joint และ Non Joint  ซึ่งได้เสนอขอปรับโครงกำรโดยแบ่งกำรประเมิน 2 ระยะ  
โดยในระยะแรกจะด ำเนิ นกำรประเมินโรงเรียนนำนำชำติ  กลุ่ ม Joint Accreditation จ ำนวน  40  แห่ งก่อน  
และ Non-Joint Accreditation จ ำนวน 10 แห่ง 
       - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงำนต้นสังกัดจัดส่ง SAR ของสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 217 แห่ง มำยังส ำนักงำน ผ่ำนระบบ E–SAR ครบทุกแห่งแล้ว 
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กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน(วัตถุประสงค์พิ เศษ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
ด้านการอาชีวศึกษา  
         ส ำนักงำนได้มีกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19  
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน ประธำนคณะท ำงำนปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมนิคุณภำพ
ภำยนอก ภำยใต้เงื่อนไขสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 ตำมค ำสั่ง สมศ. ที่ 39/2563  
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 และ
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมินได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรเติมเต็มควำมรู้ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก และกำรคัดเลือก 
ผู้ประเมินภำยนอกซึ่งจดัรวมทุกระดับกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
        - เสนอคณะกรรมกำร กพพ. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 เรื่องเพ่ือทรำบ  
1) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก  2) ขั้นตอนกำรเติมเด็มควำมรู้ส ำหรับ
ผู้ประเมินภำยนอกและกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19 
        - เสนอคณะกรรมกำร กพศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 เรื่องเพ่ือทรำบ  
1) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก 2) ขั้นตอนกำรเติมเด็มควำมรู้ส ำหรับ
ผู้ประเมินภำยนอกและกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้เงื่อนไข COVID-19        
        - ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ระหว่ำงวันที่ 19 ตุลำคม 2563 - 27 พฤศจิกำยน 
2563 และคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 มีมติให้กำรรับรอง 
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและส่งเอกสำรหลักฐำนยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำ
ปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 จ ำนวน 564 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 3 ปี นั้บตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่  
21 ธันวำคม 2566  
         - จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ โดยมีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือพิจำรณำรำยชื่อและ
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
         - จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรรวมทั้งสิ้น 757 คน เข้ำอบรมทั้งสิ้น 719 คน ไม่เข้ำอบรม จ ำนวน  
38 คน ดังนี้ 
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ระดับ มีสิทธิ์เข้าอบรม  
(คน) 

ไม่เข้าอบรม  
(คน) 

เข้าอบรมและสอบ 
(คน) 

ผ่านการอบรมและสอบ 
(คน) 

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

28 1 27 26 

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 58 1 57 50 
กศน. 89 6 83 79 

รวม 757 38 719 691 

         - คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564  มีมติให้กำรรับรอง 
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและส่งเอกสำรหลักฐำนยืนยันคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน เป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำ
ปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 (ครั้งที่ 2) จ ำนวน 
123 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นระยะเวลำ 3 ปี ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีหลักฐาน 
ยืนยนัคุณสมบัติเบื้องต้น (คน) 

กำรศึกษำปฐมวัย 37 
ระดับกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 82 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  4 

รวมทั้งสิน้ 123 
          
         - เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2564 ประชุมปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก 
ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน และภำรกิจเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร (google form, AQA2) ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 ประชุมหำรือระหว่ำง สพส. สปร. และ สสป. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
โดยมีรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ. (ดร.นันทำ หงวนตัด) เป็นประธำนกำรประชุม เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และกำรประชุมออนไลน์ (Facebook Live) ผู้ประเมินภำยนอก กำรสื่อสำรในกลุ่มไลน์ของผู้ประเมินภำยนอก  
และกำรแก้ไขรหัสผู้ประเมินภำยนอก  
         - เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรม 
กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 19 และ 25 มกรำคม 2564 ประชุมจัดเตรียมกำรคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2/2564  
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทมุพร จำมรมำน เป็นประธำนกำรประชุม 
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         - เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรม 
กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่  20 มกรำคม 2564 ประชุมปฏิบัติกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (สปร. ภปศ. และ ภพป.) โดย รองผู้อ ำนวยกำร (ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ) เป็นประธำน 
กำรประชุม ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ประชุมหำรือระหว่ำง ภพป. และ ภทส. เรื่องกำรออกรหัสผู้ประเมินภำยนอก 
และกำรพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้ประเมินภำยนอก โดย รองผู้อ ำนวยกำร (นำงสำวขนิษฐำ ตั้งวรสิทธิชัย) เป็นประธำน
กำรประชุม ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 
         - เมื่อวันที่ 26, 28 และ 29 มกรำคม 2564 ประชุมปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
เพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
         - สรุปจ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่ประกำศให้เข้ำเรียนรู้ 
ด้วยตนเองชุดวิชำ 101-103 ดังนี้ 

ระดับ จ านวน (คน) 
กำรศึกษำปฐมวัย 41 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 752 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 90 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 168 

รวมทั้งสิ้น 1,051 

          - คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ 
กำรต่ออำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก 
ที่ได้รับกำรรับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 จ ำนวน  558 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมิน 
ภำยนอก 3 ปี  
         - คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบกำรต่ออำยุ
กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับ 
กำรรับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 จ ำนวน 318 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก 3 ปี 
         - สรุปจ ำนวนผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออำยุกำรรับรอง 
เป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที ่1/2564 และครั้งที่ 2/2564 จ ำนวน 876 คน ดังนี้  
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ระดับ 
การศึกษา 

 

จ านวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จ านวนผู้ที่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ยื่น 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผูป้ระเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจ านวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน)  

กำรศึกษำ
ปฐมวัย 

309  186 186 40 40 226 

ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

542 266 262 276 257 519 

ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์
พิเศษ (โรงเรียน
นำนำชำติ) 

57 1 0 4 2 2 

ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ 

194 110 110 20 19 129 

รวมท้ังสิ้น 1,102 563 558 340 318 876 

     - การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพี่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564  
ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 1-8 กุมภำพันธ์ 2564  เปิดระบบใหล้งทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชำ 101-103 
       - เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564  จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้ำอบรมทำง Gmail และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564  ทดสอบควำมพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้ำสอบ 
       - เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564  สอบออนไลน์ชุดวิชำ 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3 
       - เมือ่วันที่  11 กุมภำพันธ์ 2564  แจ้งผลกำรสอบชุดวิชำ 101-103 ทำง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564  สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชำ 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3 
       - เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564  แจ้งผลกำรสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชำ 101-103 ทำง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 11-20 กุมภำพันธ์ 2564 เปิดระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชำ 104-105 
       - เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2564 ส่งงำนชุดวิชำ 104-105 วันสุดท้ำย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนก ำหนดวันส่งงำน 
วันสุดท้ำย) 
       - เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 แจ้งผลกำรตรวจงำนชุดวิชำ 104-105 ทำง Gmail  และ SMS และให้ 
ผู้ไม่ผ่ำนส่งงำนแก้ตัว ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2564 
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    -  การด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก  
ครั้งที่ 2/2564 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2564 แจ้งผลกำรส่งงำนซ่อม ชุดวิชำ 104-105 และแจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติกำรและ
ห้องสอบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมและสอบทรำบเพ่ือตรวจสอบรำยชื่อและรหัสห้องสอบทำง Gmail และ SMS 
จ ำนวน 786 คน 
        - เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 ทดสอบระบบกำรประชุมปฏิบัติกำรและกำรสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ  
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำน Facebook Live ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์  
สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทอีอนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 9-11 มีนำคม 2564 คณะท ำงำนตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
        - เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทำง Gmail และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 16-17 มีนำคม 2564 คณะท ำงำนตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด แลสอบซ่อมไอทีทำง Gmail  
และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทำง Gmail และ SMS 
        - สรุปจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์) ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

101-103 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

104-105 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เพ่ือให้การรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

กำรศึกษำปฐมวัย 40 35 34 29 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 751 591 557 484 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 88 71 67 63 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 

167 137 127 106 

รวมท้ังสิ้น 1,046 834 785 682 
     

             - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3  โดยได้มีกำร
แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน 
สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ และได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 และได้มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบกำร
พัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ
และพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนำนำชำติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ในเดือนมีนำคม 2564  
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                - ระดับอุดมศึกษา มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3  โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และมีกำร
ประชุมคณะท ำงำนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 และมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน
ภำยนอกระดับอุดมศึกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพอ. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
กพอ. ในเดือนมีนำคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจำกในกำรประชุมมีวำระเพ่ือพิจำรณำค่อนข้ำงเยอะจึงได้ยกวำระไปประชุม
ในกำรประชุมเดือนเมษำยน 2564 แทน 

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

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน 
(คน) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105  
จ านวน 18 ชั่วโมง 

(ร้อยละ) 

ประชุมออนไลน์ 
(Facebook Live)  
จ านวน 2 ชั่วโมง  

(ร้อยละ) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

ครบ 20 ชั่วโมง 
(คน) 

ร้อยละ 

กำรศึกษำปฐมวัย  655 411 คน 591 คน 378  57.71 

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

  
67.92 

 (77.72)  (79.87) 
ระดับกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

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

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

รวมท้ังสิ้น 2,479  1,621 คน 1,651 คน 1,284 51.80 
(65.39) (66.60) 

 

    - จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำร ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
กำรประชุมออนไลน์  (Facebook Live) เมื่อวันที่  18 มกรำคม 2564 โดย รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ.  
(ดร.นันทำ หงวนตัด) เป็นวิทยำกรปฐมนิเทศ สรุปจ ำนวนผู้ประเมินภำยนอกที่เข้ำประชุม ดังนี้ 
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ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมินภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จ านวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จ านวนผู้ประเมิน 
ทีไ่ม่เข้าประชุม 

กำรศึกษำปฐมวัย  96 96 - 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 342 335 7 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

8 8 - 

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 50 50 - 
กศน. 68 65 3 

รวมท้ังสิ้น 564 554 10 

    - ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำตนเองส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก (ผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 
ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชำ 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกรำคม 2564 และเข้ำร่วมกำรประชุมออนไลน์ผ่ำน Facebook Live  เมื่อวันที่ 
19 มกรำคม 2564 สรุปจ ำนวนผู้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้ำประชุมออนไลน์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมิน
ภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 -2563  
(ข้อมลู ม.ค.64) 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม
ครบ 20 ชม.  

คร้ังท่ี 1/2564 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม 
ครบ 20 ชม. 

คร้ังท่ี 2/2564 

จ านวนผู้ที่ยัง 
ไม่เข้าอบรม
หรืออบรม 
ไม่ครบ  
20 ชม. 

กำรศึกษำปฐมวัย  656 488 152 16 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1,170 

 
756 414 - 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

346 27 238 81 

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

            - จัดส่งจดหมำยแจ้งผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ำรับ 
กำรอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 จ ำนวน
ทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
             1) ผู้ประเมินภำยนอกที่ยังไม่ได้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้ำประชุม 
Facebook Live ให้เข้ำไปศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันกำรเรียนรู้ตำมลิงก์ที่ก ำหนด ระหว่ำงวั นที ่ 
25 มีนำคม – 1 เมษำยน 2564 
             2) ผู้ประเมินภำยนอกที่ยังไม่เข้ำอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105 ส่งแบบ
ยืนยันกำรเรียนรู้ตำมลิงก์ที่ก ำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุม ในวันที่  2 เมษำยน 2564  
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
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           - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ใน 
ไตรมำสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ และได้มีกำรประชุมคณะท ำงำน  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงหลักสูตรและ
ออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนำนำชำติและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำ 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ  และได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ในกำรประชุม
คณะกรรมกำร กพพ. ในเดือนมีนำคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบตำมที่เสนอ 

ระดับ จ านวน (คน) 
กำรศึกษำปฐมวัย 41 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 752 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 90 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 168 

รวมทั้งสิน้ 1,051 

          - คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบกำรต่อ
อำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับ
กำรรับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 จ ำนวน  558 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก 3 ปี  
         - คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบกำรต่ออำยุ
กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับ 
กำรรับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 จ ำนวน 318 คน โดยมีอำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก 3 ปี 
         - สรุปจ ำนวนผู้ประเมินภำยนอกท่ีได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ได้ต่ออำยุกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก  
ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2564 จ ำนวน 876 คน ดังนี ้ 

ระดับ 
การศึกษา 

 

จ านวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จ านวนผูท้ี่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ยืน่ 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจ านวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน)  

กำรศึกษำ
ปฐมวัย 

309  186 186 40 40 226 

ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 
 
 
 

542 266 262 276 257 519 
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ระดับ 
การศึกษา 

 

จ านวน 
ผู้ประเมิน
ภายนอกที ่
ได้รับรอง 

ในปีงบ ประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

(คน) 

จ านวนผูท้ี่ย่ืน
ความประสงค์

ขอต่ออาย ุ
การรับรอง 

คร้ังท่ี  
1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

 คร้ังท่ี 1/2564 
(คน) 

จ านวนผู้ยืน่ 
ความประสงค์ 
ขอต่ออายุการ
รับรอง คร้ังท่ี  

2/2564   
(คน) 

จ านวนผู้ที่ได้ 
ต่ออายุการรับรอง

เป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

คร้ังท่ี 2/2564  
(คน) 

รวมจ านวน 
ผู้ที่ได้ต่ออายุ
การรับรอง 

(คน)  

ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์
พิเศษ (โรงเรียน
นำนำชำติ) 

57 1 0 4 2 2 

ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ 

194 110 110 20 19 129 

รวมท้ังสิ้น 1,102 563 558 340 318 876 

      
     - การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพี่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2564  
ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 1-8 กุมภำพันธ์ 2564  เปิดระบบให้ลงทะเบียนและเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชำ 101-103 
       - เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564  จัดส่งรหัสห้องประชุมให้ผู้เข้ำอบรมทำง Gmail และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564  ทดสอบควำมพร้อมของระบบและประชุมชี้แจงผู้เข้ำสอบ 
       - เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564  สอบออนไลน์ชุดวิชำ 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น3 
       - เมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์ 2564  แจ้งผลกำรสอบชุดวิชำ 101-103 ทำง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที ่15 กุมภำพันธ์ 2564  สอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชำ 101 -103 ณ ห้องประชุม สมศ.ชั้น 3 
       - เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564  แจ้งผลกำรสอบซ่อมออนไลน์ ชุดวิชำ 101-103 ทำง Gmail  และ SMS 
       - เมื่อวันที่ 11-20 กุมภำพันธ์ 2564 เปิดระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเองชุดวิชำ 104-105 
       - เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2564 ส่งงำนชุดวิชำ 104-105 วันสุดท้ำย (ส่ง Gmail แจ้งเตือนก ำหนดวันส่งงำน 
วันสุดท้ำย) 
       - เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 แจ้งผลกำรตรวจงำนชุดวิชำ 104-105 ทำง Gmail  และ SMS และให้ 
ผู้ไม่ผ่ำนส่งงำนแก้ตัว ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2564 
 
    -  การด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ป ระเมินภายนอก  
ครั้งที่ 2/2564 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       - เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2564 แจ้งผลกำรส่งงำนซ่อม ชุดวิชำ 104-105 แจ้งรหัสห้องประชุมปฏิบัติกำร 
ห้องสอบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ำอบรมและสอบทรำบ เพ่ือตรวจสอบรำยชื่อและรหัสห้องสอบทำง Gmail  
และ SMS จ ำนวน 786 คน 
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        - เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 ทดสอบระบบกำรประชุมปฏิบัติกำรและกำรสอบออนไลน์ โดยจัดศูนย์สอบ  
ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำน Facebook Live ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์  
สมศ. และสอบรวบยอดออนไลน์ สอบไอทอีอนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 9-11 มีนำคม 2564 คณะท ำงำนตรวจข้อสอบรวบยอดและสอบไอที ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
        - เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 แจ้งผลสอบรวบยอด และสอบไอที ทำง Gmail และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2564 สอบซ่อมรวบยอดออนไลน์ และสอบซ่อมไอทีออนไลน์ ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 
จ ำนวนห้องสอบ 22 ห้อง 
        - เมื่อวันที่ 16-17 มีนำคม 2564 คณะท ำงำนตรวจข้อสอบซ่อมรวบยอด แลสอบซ่อมไอทีทำง Gmail  
และ SMS 
        - เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564 แจ้งผลสอบซ่อมรวบยอดและไอทีทำง Gmail และ SMS 
        - สรุปจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (อบรมผ่ำนสื่ออิเลกทรอนิกส์) ดังนี้ 

ระดับการศึกษา 
จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวชิา  

101-103 

จ านวนผู้ผ่าน  
ชุดวิชา  

104-105 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เพ่ือให้การรับรองเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

กำรศึกษำปฐมวัย 40 35 34 29 
ระดับกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 751 591 557 484 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 88 71 67 63 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 

167 137 127 106 

รวมท้ังสิ้น 1,046 834 785 682 
     

             - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3  โดยได้มีกำร
แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ และได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 และได้มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบ 
กำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นำนำชำติและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ในเดือน
มีนำคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบตำมที่เสนอ 
                - ระดับอุดมศึกษา มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3  โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และมี 
กำรประชุมคณะท ำงำนครั้งแรก เมื่อวันที ่24 กุมภำพันธ์ 2564 และมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน
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ภำยนอกระดับอุดมศึกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้พิจำรณำ (ร่ำง) หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ประเมินเบื้องต้นแล้ว 
และจะมีกำรพิจำรณำรำยละเอียดหลักสูตรในกำรประชุมครั้งต่อไป 
             2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
             ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำตนเองส ำหรับผู้ประเมินภำยนอก (ผู้ประเมินเดิม) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่ำน
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105 ระหว่ำงวันที่ 19-26 ตุลำคม 2563 แล้ว เมี่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563  
โดยกำรประชุมออนไลน์ผ่ำน Facebook Live สรุปจ ำนวนผู้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้ำประชุมออนไลน์ ดังนี้       

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน 
(คน) 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชุดวิชา 101-105  
จ านวน 18 ชั่วโมง 

(ร้อยละ) 

ประชุมออนไลน์ 
(Facebook Live)  
จ านวน 2 ชั่วโมง  

(ร้อยละ) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

ครบ 20 ชั่วโมง 
(คน) 

ร้อยละ 

กำรศึกษำปฐมวัย  655 411 คน 591 คน 378  57.71 

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

  
67.92 

 (77.72)  (79.87) 
ระดับกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน
วัตถุประสงคพิ์เศษ  

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

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

รวมท้ังสิ้น 2,479  1,621 คน 1,651 คน 1,284 51.80 
(65.39) (66.60) 

    - จัดปฐมนิเทศผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึ กษำ ในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
กำรประชุมออนไลน์  (Facebook Live) เมื่อวันที่  18 มกรำคม 2564 โดยรักษำกำรผู้อ ำนวยกำร สมศ.  
(ดร.นันทำ หงวนตัด) เป็นวิทยำกรปฐมนิเทศ สรุปจ ำนวนผู้ประเมินภำยนอกที่เข้ำประชุม ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมินภายนอก 
ที่รับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(คร้ังท่ี 1/2564) 

จ านวนผู้ประเมิน 
ที่เข้าประชุม 

จ านวน 
ผู้ประเมิน 

ทีไ่ม่เข้าประชุม 
กำรศึกษำปฐมวัย  96 96 - 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 342 335 7 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

8 8 - 

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 50 50 - 
กศน. 68 65 3 

รวมท้ังสิ้น 564 554 10 
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          - ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำตนเองส ำหรับผู้ ประเมินภำยนอก (ผู้ประเมินภำยนอกที่ ได้รับรองใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำหรับผู้ประเมินภำยนอกทุกระดับ ซึ่งได้ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชุดวิชำ 101-105 เมื่อวันที่ 8-15 มกรำคม 2564 และเข้ำร่วมกำรประชุมออนไลน์ผ่ำน Facebook Live  
เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 สรุปจ ำนวนผู้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้ำประชุมออนไลน์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ประเมิน
ภายนอกที่รับรอง 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 -2563  
(ข้อมลู ม.ค.64) 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม
ครบ 20 ชม.  

คร้ังท่ี 1/2564 

จ านวนผู้ที่เข้าอบรม 
ครบ 20 ชม. 

คร้ังท่ี 2/2564 

จ านวนผู้ที่ยัง 
ไม่เข้าอบรม
หรืออบรม 
ไม่ครบ  
20 ชม. 

กำรศึกษำปฐมวยั  656 488 152 16 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1,170 756 414 - 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์พิเศษ  

346 27 238 81 

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

          - จัดส่งจดหมำยแจ้งผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับรองในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ยังไม่ได้เข้ำรับ 
กำรอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 จ ำนวน
ทั้งสิ้น 115 คน โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
             1) ผู้ประเมินภำยนอกที่ยังไม่ได้เข้ำเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105 และผู้ที่ยังไม่เข้ำประชุม 
Facebook Live ให้เข้ำไปศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งแบบยืนยันกำรเรียนรู้ตำมลิงก์ที่ก ำหนด ระหว่ำงวันที่  
25 มีนำคม – 1 เมษำยน 2564 
             2) ผู้ประเมินภำยนอกที่ยังไม่เข้ำอบรม 20 ชั่วโมง ให้ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชำ 101-105  
ส่งแบบยืนยันกำรเรียนรู้ตำมลิงก์ที่ก ำหนด และขอเชิญลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุม ในวันที่ 2 เมษำยน 2564  
ณ หอ้งประชุม สมศ. ชั้น 3 
           - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำส
ที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ และได้มีกำรประชุมคณะท ำงำน  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุงหลักสูตรและ
ออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนำนำชำติและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมินภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำ 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ  และได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ในกำรประชุม
คณะกรรมกำร กพพ. ในเดือนมีนำคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมกำรมีมติเห็นชอบตำมที่เสนอ 
                 - ระดับอุดมศึกษา มีแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ในไตรมำสที่ 3 ทั้งนี้ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตร
และออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ 
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ประชุมคณะท ำงำนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรับปรุง
หลักสูตรและออกแบบกำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกระดับอุดมศึกษำและพิจำรณำ (ร่ำง) คุณสมบัติของผู้ประเมิน
ภำยนอกระดับอุดมศึกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กพอ. ต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
ได้รับอนุมัติหลักกำรและงบประมำณกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ โดยได้ประชุม

คณะท ำงำนระบบ QC100 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 
2564 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. 

 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
         ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมรับทรำบ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 7 เครือข่ำย และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ  
เพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (13 ศูนย์เครอืข่ำย) รำยละเอียดดังนี้ 
        คณะอนุกรรมกำรกฎหมำยได้พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และ
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง 
ดังต่อไปนี้ 
       1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 7 เครือข่ำย และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ศูนย์ เครือข่ำยสมศ. 13 แห่ง ส ำนักงำนควรด ำเนินกำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลภำยนอกและ
สถำบันอุดมศึกษำซึ่งเป็นคู่บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือให้รับทรำบและเข้ำใจถึงสำเหตุของกำรยกเลิกบันทึก 
ข้อตกลง เพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำส ำหรับกรณีดังกล่ำวเป็นไปตำมกฎหมำย 
       2. ส ำนักงำนควรก ำหนดให้มีระเบียบเพ่ือรองรับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้เงิน
ทุนอุดหนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
เพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
ด ำเนินงำน และท ำให้กรณีดังกล่ำวไม่ต้องอยู่ภำยใต้บังคับพระรำชบัญญัติกำรจัด ซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
       3. กำรน ำระเบียบกระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยมำใช้บังคับมำบังคับใช้โดยอนุโลม ควรจะใช้บังคับ
เฉพำะกรณีกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรให้เงินทุนสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และกำรด ำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง เท่ำนั้น ไม่สำมำรถ
น ำมำใช้กับทุกกรณ ี
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      ต่อมำส ำนักงำนได้มีกำรน ำเสนอระเบียบวำระเรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ เพ่ือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 7 เครือข่ำย 
และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (13 ศูนย์เครือข่ำย)  
ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทรำบ        
จำกนั้นส ำนักงำนได้มีกำรจัดประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือแจ้งยกเลิกและยุติ 
กำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำศูนย์เครือข่ำย  
13 ศูนย์ และแนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนค้ำงจ่ำยของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
        จำกข้อเท็จจริงข้ำงต้น ส ำนักงำนได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้กับเครือข่ำย 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง ตำมค ำสั่ง สมศ. ที่ 54/2563  
ลงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีอ ำนำจและหน้ำที่รวบรวม พิจำรณำ เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลประกอบ 
กำรพิจำรณำ รวมทั้งก ำกับ ติดตำม ควบคุมกำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเบิกจ่ำยเงินทุน
สนับสนุนโครงกำรกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย และค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. 13 แห่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ส ำนักงำน 
       - เมื่อวันที่  14 มกรำคม 2564 ส ำนักงำนได้จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำเบิกค่ำใช้จ่ำยฯ  ครั้งที่  2  
ที่ประชุมได้มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำฯ สรุปรำยกำรและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบควำมถูกต้อง  
เพ่ือน ำไปขอค ำแนะน ำจำกท่ีปรึกษำคณะท ำงำน (อำจำรย์เฟ่ืองฟ้ำ เทียนประภำสิทธิ์) เพ่ือก ำหนดเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ต่อไป โดยขอให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 2 สัปดำห์ ขณะนี้ฝ่ำยเลขำอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัย และพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 
        - ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำง TOR กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนออนุมัติขอบเขตกำรด ำเนินงำนและอนุมัติกำรจ้ำงหน่วยงำนอิสระภำยนอก 
เพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ 
13/2563 เมือ่วันที่ 22 ธันวำคม 2563 แล้ว  
        - ไดร้ับอนุมัติหลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และอนุมัติขอบเขตของงำนและรำคำกลำงจ้ำงเรียบร้อยแล้ว  
        - ประชุมชี้แจง TOR เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้ำรับฟัง 3 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ซุปเปอร์โพล  
2) นิด้ำ และ 3) สวนดุสิตโพล  
        - เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2564 มีหน่วยงำนที่สนใจรับด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ มำน ำเสนอข้อเสนอ
โครงกำร  
        - ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้รับส ำรวจควำมพึงพอใจฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผลกำรคัดเลือก บ.ซุปเปอร์โพล ได้เป็น 
ผู้รัจ้ำงด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจฯ 
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        - เสนอแบบสอบถำมควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ปี 2564 ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุม 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 ที่ประชุมเห็นชอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯ โดยให้ปรับแก้ประเด็น 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจก่อนน ำไปใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงปรับแก้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯ  
    2. โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
        - จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย ก ำหนดประเด็น วิจัย/หัวขอวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
โดยเสนอต่อคณะ อนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ และได้รับควำมเห็นชอบในกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 
        - จัดท ำประกำศกำรใหทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และเสนอประกำศเพ่ือให
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ พิจำรณำ โดยมีมติใหควำมเห็นชอบในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563   
        - เสนอข้อโครงกำรวิจัย (Proposal) ของผูรับทุนใหคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ พิจำรณำ
คัดเลือกในกำรประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2563 และกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  
29 กันยำยน 2563 โดยมีผู้เสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุน จ ำนวนทั้งสิ้น 41 โครงกำร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรฯ 
พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเบื้องต้น จ ำนวน 10 โครงกำร 
       - ผู้เสนอขอรับทุนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเบื้องต้นได้มำน ำเสนอข้อเสนอโครงกำรวิจัยต่อคณะอนุกรรมกำรฯ 
ในกำรประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 โดยคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 6 โครงกำร  
       - จัดท ำประกำศรำยชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ประกำศ  
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2563 และค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัย เพ่ือกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอให้รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำลงนำมเรียบร้อยแล้ว  
       - จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2564 
       - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำทุนอุดหนุนกำรวิจัย  เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรไดล้งนำมเรียบร้อยแล้ว 
       - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  
12 มีนำคม 2564  
       - เสนอประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุม ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ร่ำงขอบเขตของงำน 
     3. โครงการจัดการความรู้ (KM) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ 
องค์กรและควำมต้องกำรของบุคลำกร สมศ. จัดท ำรำยงำนสรุปผลวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรควำมรู้ ในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 สรุปผลกำรบ่งชี้ควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 วิเครำะห์ประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และคัดเลือกประเด็นควำมรู้ที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
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         - จัดกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ครั้ งที่  1 เรื่อง Digital Organization Transformation : Digital 
Enterprise Blueprint เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564 โดยได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยให้แก่บุคลำกร ผ่ำนทำง
ช่องทำงต่ำง ๆ จ ำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ : จำกแนวปฏิบัติที่ดีของ 
กลุ่มประเทศเป้ำหมำยสู่กำรปฏิบัติที่มีคุณภำพสูงขึ้น และ 2. แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็ง 
ให้ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 
     4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ด ำเนินกำรก ำหนดปัญหำวิจัย/ประเด็นวิจัย และจัดท ำโครงกำรวิจัย เรื่อง  
กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) โดยได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ศึกษำเอกสำรและงำนวิจ้ยที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออกแบบวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
(Research Design) 
    5. โครงการศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        - จัดท ำโครงกำรศึกษำควำมสอดคล้องของผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ โดยได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
        - จัดท ำฐำนข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของผล
ประเมินเรียบร้อยแล้ว 
    6. โครงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - จัดท ำโครงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ เรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้  ยังไม่สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลประเมินฯ ไตรมำสที่  
2/2564 ได้ เนื่องจำกอยู๋ระหว่ำงรอสรุปข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักประเมินและรับรอง 

7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  
    - การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2564 ศึกษำดูงำน ณ ส ำนักงำนคุรุสภำ โดยได้รับกำรต้อนรับจำกเลขำธิกำร 

คุรุสภำและคณะ ได้ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับ (1) มำตรฐำนวิชำชีพ กำรก ำกับดูแล กำรพัฒนำ และกำรให้กำรรับรอง 
กำรประกอบวิชำชีพ (2) กำรขึ้นทะเบียน กำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต ในรูปแบบใบอนุญำต
อิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชั่นส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
"Khuru On Mobile"  เช่น กำรขอขึ้นทะเบียน กำรต่ออำยุใบอนุญำต ปฏิทินกิจกรรม สิทธิประโยชน์ กำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร ข่ำวประชำสัมพันธ์ ติดตำมสอบถำมผ่ำนเมนู ถำม -ตอบ กำรท ำแบบส ำรวจหรือแบบสอบถำม  
คลังควำมรู้ทำงวิชำชีพ  ขอรับรำงวัลต่ำง ๆ แบบออนไลน์  และระบบเว็บไซต์กลำงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ  
(e-Government Portal)    
            - จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อก ำหนดทั่วไปส ำหรับหน่วยรับรองบุคลำกร และ
หลักสูตรกำรตรวจประเมินภำยในตำมมำตรฐำน   ISO/IEC 17024  (Introduction to ISO/IEC 17024  
and Internal Auditor) โดย วิทยำกรจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ เมื่อวันที่ 25-26 มีนำคม 2564 และ
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3   
           - ได้มีกำรศึกษำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภำยนอก วิ เครำะห์บทบำท
หน้ำที่ของผู้ประเมินภำยนอก บริบท สภำพกำรณ์ปัจจุบัน และคู่มือผู้ประเมินภำยนอกฉบับเดิม และสรุปผล 
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กำรอบรม ISO/IEC 17024 เสนอผู้บริหำรทรำบเพ่ือกำรปรับปรุงคู่มือผู้ประเมินภำยนอกให้มีมำตรฐำน และพร้อมใช้
งำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
          - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีค ำสั่งคณะกรรมกำร สมศ. ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยำยน 2566 โดยได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
1 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุม สมศ. ชั้น 3 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม 
สันถวมติร สมศ. 

     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ)           
        กำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

โรงเรียนนำนำชำติ ซึ่งได้มีกำรจัดประชุมคณะท ำงำนพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับ 
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ ดังนี้ 

            - ครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2563  
            - ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563  
            - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 
            - ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564  
            - ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 
            - ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
            - ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 

โดยที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรประเมินของโรงเรียนนำนำชำติประเภท Joint-accreditation เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรำยละเอียดตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำของกลุ่ม 
Non Joint-accreditation ที่ได้ให้คณะท ำงำนพิจำรณำและส่งข้อมูลกลับมำยังส ำนักงำนภำยในวันที่ 8 มกรำคม2564 
รวมถึงได้มีกำรเสนอร่ำงรำยงำนกำรสอบทำนของโรงเรียนนำนำชำติกลุ่ม Joint accreditation และแผนผังขั้นตอน 
กำรประเมินต่อคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564 และในกำรประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที ่ 
28 มกรำคม 2564 ซึ่ งคณะท ำงำนได้ เห็ นชอบแผนผั งขั้นตอนกำรประเมินของโรงเรียนนำนำชำติกลุ่ ม  
Joint accreditation และเสนอต่อคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 และได้รับ 
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 
2564 นอกจำกนี้ ได้มีกำรพิจำรณำกรอบแนวทำงกำรประเมินของโรงเรียนนำนำชำติกลุ่ม Non-Joint accreditation ในกำร
ประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทำงกำรประเมิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะท ำงำนจะมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำรำยละเอียดกำรประเมินในเดือน 
เมษำยนต่อไป 
         8. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส ำนักงำนได้น ำเสนอกรอบ 
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ระดับอุดมศึกษำ ดังนี้ 
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             - เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีกำรหำรือร่วมกันเกี่ยวกับกำรประเมินภำยนอก ซึ่งยังไม่เป็นที่
สิ้นสุด เนื่องจำกคณะอนุกรรมกำรฯ จะมีกำรหำรือในประเด็นด้ำนกฎหมำยต่อไป 
              - เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 คณะกรรมกำร กพอ. ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 พิจำรณำหลักเกณฑ์ 
กำรรับรองผลกำรประเมินว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำหรือไม่ โดยทำง สปอว. ได้มีจดหมำยเชิญให้ส ำนักงำน
ไปน ำเสนอกรอบแนวทำงกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำรับรองเป็นห น่วยงำนประเมินภำยนอกตำมที่  พรบ.  
กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ประกำศก ำหนดอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 เมื่อผ่ำนควำมเห็นขอบแล้ว 
จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร กมอ. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้รับแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำทำง กมอ. จะประกำศรำยชื่อ  
สมศ. เป็นหน่วยประเมินภำยนอกประมำณเดือนมีนำคม 2564 โดยเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ ใช้ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 ที่ปรับปรุงพัฒนำใหม่และตัดค ำว่ำรอบ 4 ออก 
             - เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2564 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้เชิญส ำนักงำนให้น ำเสนอกรอบแนวทำงกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำรับรองเป็นหน่วยงำนประเมินภำยนอก 
ตำมท่ี พรบ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2562 ประกำศก ำหนด 
             ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งได้มีกำรจัดประชุม
คณะท ำงำนพัฒนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ ดังนี้  
              - ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563  
              - ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563  
              โดยที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ ำงกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่จะสะท้อนคุณภำพของสถำนศึกษำเพ่ิมเติม โดยที่ประชุมมอบหมำยคณะท ำงำนกลุ่มย่อย
ในกำรยกร่ำงกรอบแนวทำงกำรประเมินในกำรประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 และมีกำรพิจำรณำ
รำยละเอียดของกรอบแนวทำงในกำรประชุมคณะท ำงำนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2564 โดยด ำเนินกำร
ในส่วนของเกณฑ์ Common ก่อน ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และได้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เมื่อวันที่ 
18 มีนำคม 2564 ซ่ึงได้จัดท ำรำยชื่อของเกณฑ์ Common เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
            9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ (1 โครงการ 2 ระดับ 
ด้านการอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา) 
           ได้จัดจ้ำง TDRI ด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแบบออนไลน์   
โดย TDRI ได้น ำส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สมศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2563 และ สมศ. ได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ (รักษำกำรประธำนกรรมกำร สมศ.)  
2. ศ.ดร.อุทุมพร จำมรมำน (ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร สมศ.) 3.รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ (ประธำนคณะกรรมกำร กพพ.) 
4. ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (คณะกรรมกำร กพพ.) 5. รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิกำรบดี ม.วลัยลักษณ์) 
และ 6. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณบดีคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) ประชุมเพ่ือพิจำรณำรำยงำน
ผลกำรวิจัยดังกล่ำวเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง TDRI ได้น ำส่ง
รำยงำนผลกำรวิจัยฉบับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำยัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
และได้น ำส่งให้ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ และ ศ.ดร.อุทุมพร จำมรมำน พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนน ำเสนอรำยงำน
ผลกำรวิจัยต่อคณะกรรมกำร สมศ. ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7 พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก   

การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่ยกมาจากปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ด ำเนินกำรไตรมำสที่ 2/2564 ในเดือนมีนำคม 2564 ดังนี้  

เดือน จ านวนรายงาน 
(แห่ง)  

กพพ. รับรอง  
ครั้งท่ี/วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง  
ครั้งที/่วันที่ 

หมายเหตุ  

มีนำคม
2564 

2,069 2/2564 
เมื่อวันที่  

16 มีนำคม 2564 

- สถำนศึกษำยกมำจำกปี 2563 
จ ำนวน 2,069 แห่ง และรับรอง
รำยงำน ระยะที่ 1 

        -  ได้เสนอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระยะที่ 1 กำรประเมิน SAR ของระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID–19 ครั้งที่ 1/2564 งำนยกมำจำกปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 จ ำนวน 2,069 แห่ง โดยได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร กพพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564  
      การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระยะที่ 1 กำรประเมิน SAR ของระดับกำรศึกษำ
ขั้น พ้ืนฐำน ประจ ำปี งบประมำณ  พ .ศ. 2564ภำยใต้สถำนกำรณ์  COVID–19  ครั้ งที่  1/2564  จ ำนวน  
2 แห่ง และเสนอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระยะที่ 2 กำรตรวจเยี่ยมผ่ำนทำงระบบวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ของระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID–19 
ครั้งที่ 1/2564 จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซำเวียร์คอนแวนต์ ดังนี้ 

เดือน จ านวน 
รายงาน (แห่ง) 

กพพ. รับรอง  
คร้ังที/่วันที่ 

กรรมการ สมศ. รับรอง 
คร้ังที่/วันที่ 

หมายเหตุ 

มีนำคม  
2564 

2 2/2564 
เมื่อวันที่  

16 มีนำคม 2564 

- สถำนศึกษำปี  2564 รับ รอง
รำย งำน  ระยะที่  1  จ ำน วน  
2 แห่ง และระยะที่  2 จ ำนวน  
1 แห่ง 

            - ได้เสนอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระยะที่ 2 กำรตรวจเยี่ยมผ่ำนทำงระบบวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ของระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID–19  
ครั้งที่ 1/2564 จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซำเวียร์คอนแวนต์ ทั้งนี้ แผนกำรด ำเนินงำนอยู่ใน 
ไตรมำสที่ 3-4 ได้ก ำหนดแผนกำรรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 จ ำนวน 8,048 แห่ง ในช่วงเดือน พฤษภำคม–กันยำยน 2564               

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

52



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

ก ำกับติดตำมและ
ตรวจสอบ 

กำรด ำเนินงำนของ 
ผู้รับจ้ำงให้เป็นไปตำม
ขอบเขตงำนที่ก ำหนด

ทดสอบระบบและ 
ตรวจรับงำน  

(ร้อยละ 100 เดือน
มกรำคม 2564) 

ได้รับอนุมัติและลงนำม 
สัญญำจ้ำงกำรเช่ำระบบคลำวด์ (Cloud 

System) ส ำหรับ 
ระบบ AQA เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบงำน 

 

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

ก ำกับติดตำมและ
ตรวจสอบ 

กำรด ำเนินงำนของ 
ผู้รับจ้ำงให้เป็นไปตำม
ขอบเขตงำนที่ก ำหนด
บริหำรจัดกำรและ 

ตรวจรับงำน  
(ร้อยละ 100  

เดือนมีนำคม 2564) 

-  ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำจ้ำงรักษำ
ระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบฯ ตำมที่ได้รับแจ้ง 
รวมทั้ งบริ หำรจั ดกำรและตรวจสอบ 
กำรท ำงำนของระบบ เป็นไปตำมแผนงำน 
ที่ก ำหนดไว้ 

3. การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย และระบบเครือข่าย AQA  
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ  
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
ตุลำคม 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 
   3) บริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบฯ และตรวจรับงำน  
เริ่ ม ด ำ เนิ น ก ำร  ตุ ล ำค ม  2 563 -
กันยำยน 2564 

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำน 
ของระบบ โดยท ำกำร
ประสำนหรอืแก้ไข 

กรณีพบปัญหำกำรใช้งำน  
และตรวจรับงำน  

(ร้อยละ 70) 

-  ได้รับอนุมัติจัดจ้ำงกำรบ ำรุง รักษำระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และระบบเครือข่ำย 
AQA เสร็จสิ้น 

- ปรับปรุง/เพ่ิมเติมระบบฯ ตำมที่ได้รับแจ้ง 
รวมทั้งบริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบ เป็ นไปตำมแผนงำน 
ทีก่ ำหนดไว้ 

4. การบ ารุงรักษาสายสัญญาณ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet 
และระบบAutomated QA 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ 
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
ตุลำคม 2563 
   2) ก ำกับ/ติดตำมและตรวจสอบกำร

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของ

ระบบฯ โดยท ำกำร
ประสำนหรือแก้ไข กรณี

พบปัญหำกำรใช้งำน  
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติจัดจ้ำงกำรรุงรักษำ
สำยสัญญำณควำมเร็วสูงเชื่อม ต่อ
ระบบ Uninet และระบบ 
Automated QA เสร็จสิ้น 

- บริหำรจัดกำรและตรวจสอบ กำร
ท ำงำนของระบบ โดยท ำกำรประสำน
หรือแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหำ เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

53



เป้าหมาย แผน  ผล 
ด ำเนิ น งำนของผู้ รับจ้ ำง ใน เดื อน
มีนำคม 2564 และเดือนกันยำยน 
2564 
   3) บริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของระบบฯ  เริ่มด ำเนินกำร  
ตุลำคม 2563-กันยำยน 2564 
5. การซื้ อประกันด้ านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 
   1) ขออนุมัติหลักกำรงบประมำณ 
และจัดท ำ TOR และด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภำยใน
พฤศจิกำยน 2563 
   2) ตรวจรับงำนตำมสัญญำซื้อหรือ
จ้ำง ภำยในธันวำคม 2563 

ตรวจรับงำนตำมสัญญำ 
ซื้อหรือจ้ำง (ร้อยละ 100  

เดือนธันวำคม 2563) 

ได้ รั บอนุ มั ติ หลั กกำรและงบประมำณ
โครงกำรฯ รวมทั้ งได้ รับอนุ มั ติ ขอบเขต 
ของงำนและรำคำกลำงเสร็จสิ้ น ขณะนี้ 
อยู่ ระหว่ ำงกระบวนกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำง  
เพ่ือคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรต่อไป 

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

ตรวจรับงำนตำม 
สัญญำซื้อหรือจ้ำง 

(ร้อยละ 100  
เดือนธันวำคม 2563) 

- ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำจัดซื้อ
ประกันด้ำนฮำร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยระบบ AQA ที่ติดตั้ ง ณ สมศ.  
(DR Site) เสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่ำง 
กำรส่งมอบงำน 

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

บริหำรจัดกำรและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของ

ระบบฯ โดยท ำกำร
ประสำนหรือแก้ไข  

กรณพีบปัญหำกำรใช้งำน 
(ร้อยละ 70) 

- ได้รับอนุมัติและลงนำมสัญญำจ้ำงกำร
พัฒนำเพ่ิมเติมระบบบริหำรจัดกำร SAR 
สถำนศึกษำแบบออนไลน์เสร็จสิ้น ขณะนี้ 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำฯ 
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กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมองค์กร  
        การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์องค์กำร
และสภำวกำรณ์ขององค์กำรที่จะน ำไปสู่กรอบและทิศทำงกำรด ำเนินงำน รวมทั้งจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง 
ตำมหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 ทั้งสิ้น 7 หมวด โดยได้ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรวิเครำะห์องค์กำรจัดส่งตำม 
ระบบ PMQA 4.0 เรียบร้อยแล้วเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และได้มีผลประเมิน PMQA 4.0 ที่ระดับคะแนน  
408.35 คะแนน    

กิจกรรมที่ 10 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA ประเทศไต้หวัน 

ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

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

1 ธันวำคม 
2563 

  - เข้ ำร่ วมกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนบุ คลำกร เมื่ อวั นที่  
1 ธั น วำคม 2563 โดยใช้ วิ ธี ป ระชุ มออน ไลน์  และ 
มีหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรอบรมผู้ประเมิน 
(Development of Training Program for Assessors and 
Evaluation Mechanism of Assessors) ซึ่ งกิจกรรมครั้งนี้ 
มีหน่วยงำนประกันคุณภำพของเวียดนำม (CEA-VUN-HCM) 
เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งสิ้นมีบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน  
28 คน ประกอบด้วย สมศ. 10 คน JUAA 5 คน TWAEA  
4 คน และ CEA VUN-HCM 9 คน 
  - จัดท ำข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำน และ
จัดท ำรำยงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
เสนอรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรเรียบร้อยแล้ว 
  - ประชุมออนไลน์กับ  TWAEA และ JUAA เมื่อวันที่  
22 กุมภำพันธ์ 2564 โดยหำรือใน 2 เรื่อง คือ 1) กำร
ประเมินมำตรฐำนร่วมเพ่ือเตรียมกำรประเมินมหำวิทยำลัย
ของประเทศไทย และ 2) กำรจัดกิจกรรม Staff Exchange 
ส ำหรับปี 2564 ซึ่งคำดว่ำจะจัดในเดือนกรกฎำคม 2564 
ก ำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ QA System in 
Japan: Retrospect on 2020 and Prospect for the 
Future  

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

-   - ได้ร่ำงกรอบแนวทำงกำรรับรองมำตรฐำนร่วม โดยเป็น
กำรรับรองมำตรฐำนร่วมกัน 3 หน่วยงำน สมศ. JUAA 
แ ล ะ  TWAEA แ ล ะ ได้ รั บ แ จ้ ง จ ำก  JUAA เมื่ อ วั น ที่  
28 มกรำคม 2564 ว่ำคณะ กรรมกำรบริหำรของ JUAA 
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ความร่วมมือ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

เห็นชอบโครงกำรน ำร่องกำรรับรองมำตรฐำนร่วม 
  – น ำร่ำงกรอบแนวทำงโดยเป็ นคู่มื อกำรประเมิน
มำตรฐำนร่วม เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบและข้อคิดเห็น โครงกำรรับรองมำตรฐำน
ร่วม (Joint Accreditation) ระหว่ำง สมศ. JUAA และ 
TWAEA และน ำข้อมูลเพ่ิมเติมเข้ำที่ประชุม กพอ. ในวันที่ 
8 มีนำคม 2564 โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขอรับกำรประเมินมำตรฐำนร่วม 

3. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนิสิต
และนักศึกษำ (International Survey) 

ประจ ำปี 
2563 

- ได้รับรำยงำนผลกำรส ำรวจผลลัพธ์กำรเรียนรู้ และ 
ควำม พึ งพ อ ใจ  จ ำก  TW AEA  โด ยป ระ เท ศ ไท ยมี
สถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน 45 แห่ง ที่ตอบแบบส ำรวจ
มำกกว่ำ 20 คน ซึ่งจะได้รับเล่มรำยงำนแต่ละมหำวิทยำลัย 
และจัดส่งไปยังสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือทรำบข้อมูลแล้ว 

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

เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.INQAAHE INQAAHE 

Conference 
2021 

7-10 มิถุนำยน 2564  
ณ เมือง Glasgow 

สกอตแลนด์ 
(เป็นกำรประชุมแบบ 

face-to-face) 

INQAAHE ก ำหนดจัดสัมมนำในวันที่  7–10 มิถุนำยน 
2564 ณ  เมือ ง Glasgow สกอตแลนด์  โดยมีหั วข้ อ
หลักกำรประชุม คือ กำรจินตนำกำรภำพใหม่ของคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำในยุคแห่งควำมไม่แน่นอน 
(Re-imagining of Higher Education Quality in an 
Age of Uncertainly) และตำมก ำหนดกำรยั งคงเป็ น 
กำรจัดงำนแบบ face-to-face และยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
เข้ำร่วม 

2. APQN The 12th  
Higher 

Education 
International 
Conference 

25-26  
พฤศจิกำยน 2563 

(online 
conference) 

 
 

APQN ร่ ว ม กั บ  Macao Polytechnic Institute  
จัดสัมมนำออนไลน์ในหัวข้อ กำรประกันคุณภำพของ 
กำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำภำยใต้กำรแพร่
ระบำด (Teaching and Learning Quality Assurance 
in Higher Education under the Pandemic)  โ ด ย มี
สำระ ส ำคัญคือ  กำรแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ ของ 
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เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ทุกภำคส่วนในภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดั บ
นำนำชำติไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
สภำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฯลฯ เกี่ยวกับผลกระทบ กำรตอบสนอง 
และกำรปรับตัวต่อกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 

APQN 2021 
Academic 

Conference 

17-20  
พฤศจิกำยน 2564  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
(เปน็กำรประชุม 

แบบ face-to-face) 

APQN เลื่อนก ำหนด  จัดสัมมนำจำกเดิมวันที่  25-28 
มีนำคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 17-20 พฤศจิกำยน 2564 
ณ ประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนเป็นหัวข้อหลักกำรประชุม 
“กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำภำยใต้ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก” 
( Quality Assurance for Higher Education under 
the COVID-1 9 Pandemic and beyond in the  
Asia-Pacific Region) 

3. AQAN ประชุม 
คณะกรรม 
กำรบริหำร
เครือข่ำย 
(AQAN 

Executive 
Committee 
Meeting) 
และกำร

ประชุมสำมัญ
ประจ ำปี 

2563 (2020 
AQAN 
Annual 
General 
Meeting) 

9 และ 13  
พฤศจิกำยน 2563 

(online 
conference) 

เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย ครั้งที่ 3 
ประจ ำปี  2563 เมื่อวันที่  9 พฤศจิกำยน 2563 และ 
กำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ  
สมศ. คือ 1) กำรท ำหน้ำที่เหรัญญิก โดยรำยงำนที่ประชุม
ทรำบกำรด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีและกำรจัดท ำงบ
กำรเงินของ AQAN ส ำหรับปี 2563 พร้อมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ ตรวจสอบบัญชี  2) กำรเลือกตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยชุดใหม่วำระ 3 ปี (2564-
2565) โดยมีฉันทำมติให้คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
ชุด ใหม่  ป ระกอบด้ วย  1 .ประเทศมำเล เซี ย  (MQA)  
เป็นประธำน 2 .ประเทศอินโดนี เซีย  (BANT-PT) เป็น 
รองประธำน 3.ประเทศมำเลเซีย (FAA) เป็นเหรัญญิก  
4.ประเทศไทย (สมศ.) เป็นกรรมกำร และ 5.ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (CHED) เป็นกรรมกำร และ 3) ที่ประชุมลงมติ
ให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม 2021 AQAN 
Webinar ส ำหรับปี 2564 และให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ
จัดประชุม 2022 AQAN Webinar ส ำหรับปี 2565 

4. AYQON ยังไม่มีก ำหนด
จัดกำร
ประชุม/

- เตรียมปรับปรุงเว็บไวต์ AYQON ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล 
และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพในอำเซียน 
ขณะนี้อยู่ ระหว่ำงรวบรวมข้อมูล เช่น กรอบคุณวุฒิ
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เครือข่าย กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สัมมนำ แห่งชำติ 10 ประเทศ กรอบประกันคุณภำพอำเซียน และ

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำเซียน 
5. EU-
SHARE 

ยังไม่มีก ำหนด
จัดกำร
ประชุม/
สัมมนำ 

- - 

 
    3) การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ ปรับหัวข้อเป็น  
การวิเคราะห์แนวทางการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตำมมติที่ประชุม KPI ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 โดยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล เช่น 

ประเทศ/หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
นิวซีแลนด์/ERO กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
อังกฤษ/Ofsted กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
อเมริกำ/ACS WASC/NEASC กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เนเธอร์แลนด์/CIS กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เอเชียแปซิฟิก/APACC ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
ยุโรป/ENQA-VET ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
อังกฤษ/QAA อุดมศึกษำ 
อำเซียน/AUN-QA อุดมศึกษำ 
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