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ค ำน ำ 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาขน) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรม
ล่วงหน้า ๒) เพ่ือกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่ส านักและภารกิจต่าง ๆ ๓) เพ่ือลดความเสี่ยง
อันอาจเกิดจากการด าเนินงาน และมีแผนส ารองป้องกันในการด าเนินงานจากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ ๔) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์และ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ 

 ผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากเกิดความผิดพลาดประการ
ใดผู้จัดท าขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
 
 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 มาตรา 81 ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้ก าหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดย 
ย่อว่ำ สมศ. มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99 ก  
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการ
บริหารหรือด าเนินกิจการต่างๆ ที่ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้การวางแผนและการด าเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
หน่วยงานที่เป็นกลาง คือ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
เพรำะจะท ำให้เกิดกลไกในกำรตรวจสอบอย่ำงจริงจัง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับชำติถึงหน่วยงำนที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการประเมินตนเองเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

1.1 สมศ. กับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 
การจัดการศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ โดยรัฐได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรมต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้แก่ผู้รับบริการ คือผู้ เรียน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้งผู้รับบริการทางอ้อมคือ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐและสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพียงใด 
 การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จ าเป็นต้องเป็นองค์การมหาชนซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ที ่ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั ้น ก็เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีความเป็นอิสระและมีอ านาจตัดสินใจได้ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ และ
การเงินของส านักงาน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้ลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารตามสายการบังคับบัญชาของระบบราชการนอกจากนี้ การที่ไม่
ต้องขึ้นกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาท าให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจาก
แรงกดดันที่จะท าให้ผลการประเมินภายนอกเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอย่างแท้จริง และจะท าให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นบริการสาธารณะที่เป็นกลไกที่มี
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ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นได้ “ให้” สิ่งที่
ผู้เรียน สังคม และรัฐต้องการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงใด 
๑.๒ ยุทธศาสตร์ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)  
 ส ำนักงำนได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยมีองค์ประกอบในภำพรวมดังนี้ 

ปรัชญำ เรียบง่ำยด้วยใจ พอเพียงกับควำมต้องกำร ลดงำนด้วยเทคโนโลยี ยืดหยุ่น 
ทุกคน เชื่อมโยงทุกอย่ำง ร่วมมือสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นสุขและยั่งยืน 

ปณิธำน “มุ่งม่ันในกำรประเมินเพื่อยกระดับมำตรฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง” 

วิสัยทัศน์ สมศ.เป็นหน่วยงำนประเมินคุณภำพภำยนอกที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ สำมำรถสะท้อนคุณภำพกำรศึกษำ และให้ข้อเสนอแนะ 
ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ” 

พันธกิจ ๑. พัฒนำระบบประเมินคุณภำพภำยนอกให้สอดคล้องกับระบบกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 

 ๒. พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 ๓. พัฒนำ ฝึกอบรม และให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ก ำกับดูแลและก ำหนด

มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 ๔. ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำและหน่วยงำน

ต้นสังกัด เพ่ือยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพ่ือพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑ มำตรำ ๗  

1.๓ นโยบำยกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว สมศ. จึงได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- มีการบริหารงานที่คล่องตัว อิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และ
ถ่วงดุล อย่างจริงจัง 

- มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- จัดวางระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ห ลั ก ข อ งก า ร ป ร ะ เมิ น  คื อ  เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  

ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสินให้คุณให้โทษ 
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- สมศ. ไม่ท าการประเมินเอง  ยกเว้นกรณีเพ่ือการพัฒนาระบบและวิธีการ 
- การประเมินภายนอกจะต้องท างานโปร่งใสมีหลักฐาน 
- สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการอบรมผู้ประเมิน

ภายนอก 
- สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ เพ่ือให้การรับรองและขึ้น

ทะเบียนผู้ประเมินพร้อมทั้งตรวจสอบผู้ประเมินเป็นระยะๆ  
- ท างานในลักษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ายต่างๆ   เพื่อสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาร่วมกัน  ไม่ท างานในลักษณะมีอ านาจเหนือฝ่ายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษา 

1.๔ ตัวบ่งช้ีกำรด ำเนินงำนของ สมศ. 
- มีระบบ เกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ

การศึกษา   

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

- มีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี 
- มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- มีรายงานการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกส่วนของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา จากองค์กรทั้ง

ภาครฐั และเอกชน สมาคมวิชาการ วิชาชีพ และความร่วมมือจากต่างประเทศ 

1.๕  รูปแบบกัลยำณมิตรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 51 
 การป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ ายน อก สถาน ศึ กษ าทุ ก แห่ งนั้ น มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ ส าคั ญ 
เพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาที่ดี รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย 
เงื่อนไขความส าเร็จของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับสถานศึกษา และรายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบต่อไปด้วย ดังนั้น สมศ.จึง
ได้ก าหนดรูปแบบกัลยาณมิตรประเมินขึ้นเพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามนัยของความเกื้อกูลกันสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังมีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

- ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำ คือ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาพร้อมพัฒนาสู่
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. 

- ขั้นที่ 2 สร้ำงศรัทธำต่อหมอโรงเรียน คือ การพัฒนาคัดสรรผู้ประเมินภายนอก ที่มี
ความสามารถและมีความเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดศรัทธาและไว้วางใจต่อผู้
ประเมินภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อกันในการปฏิบัติภารกิจการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  

- ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพ่ือยืนยันผลประเมิน
จากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานโดยการบูรณาการ
การประเมินตนเอง การประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินเสริมพลัง การประเมินเชิง
คุณภาพ และการประเมินเทียบมาตรฐานด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าประเมิน” 

- ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนำ คือ การรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา ต้น
สังกัดและสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งร่วมมือกับต้นสังกัดในการให้แรงเสริม
เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.๖ รำยนำมคณะกรรมกำร สมศ.  

 
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร  สมศ.  
1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  
2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ าเฉลิม  
3 รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต  
๔ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ 

 

คณะกรรมกำร สมศ.  
1 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล)                 รักษาการประธานกรรมการ 
2 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ปิยะบุตร  ชลวิจารณ์) กรรมการ 
3 ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)  กรรมการ 
4 นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
5 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รักษาการกรรมการ 
6 นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์  รักษาการกรรมการ 
7 ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รักษาการกรรมการ 
8 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รักษาการกรรมการ 
9 ผู้อ านวยการ สมศ. กรรมการและเลขานุการ 
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1.๗ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.๘ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
1) เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรมล่วงหน้า  
2) เพ่ือกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่ส านักและภารกิจต่าง ๆ 
3) เพ่ือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการด าเนินงาน และมีแผนส ารองป้องกันในการด าเนินงาน

จากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้  
4) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์และ

กิจกรรมด้านต่าง ๆ  
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ส่วนที่ ๒ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีและงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒ 

  
  งบประมาณท่ี สมศ.น ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานมี ๒ แหล่งดังนี้  

แหล่งบประมำณ งบประมำณ (บำท) 

(๑) เงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๗๗,๗๔๙,๐๐๐ 
 

(๒) เงินกองทุน สมศ.  
 

๑๔,๙๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๓๙๒,๖๔๙,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47,688,000        (-)

16,583 

3,372

แห่ง

ต้นสังกัด

47,688,000        

1) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

31,152,500        ภสส.

6210101001A 1.1 การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 8,345

3,130

แห่ง

ต้นสังกัด

17,212,500          

6210101002A 1.2   การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7,072

237

แห่ง

ต้นสังกัด

10,963,500          

6210101003A 1.3 การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 (โรงเรียนนานาชาติ)

10

1

แห่ง

ต้นสังกัด

16,500                

6210101004A 1.4 การส่งเสริมสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 350

2

แห่ง

ต้นสังกัด

528,000              

6210101005A 1.5 การส่งเสริมสถานศึกษา กศน. 726

1

แห่ง

ต้นสังกัด

1,090,500            

6210101006A 1.6 การส่งเสริมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 80

4

แห่ง

ต้นสังกัด

121,500              

1.7  การผลิตเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้ใน

โครงการส่งเสริมฯ

1 โครงการ 1,220,000          

1.8 การส่งเสริมประเมินซ้้า

2)  โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน

1 โครงการ 4,250,000          ภสส.

6210102001A 2.1 กฤตภาคข่าวออนไลน์ 1 โครงการ 500,000              

(ถ้ามี)

ผู้รับ

ผิดชอบ
พ.ศ. 2562

ผลผลิตท่ี 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

งบประมาณ

จ านวน หน่วยนับ 
แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561

กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น

สังกัดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี

โครงการ/กิจกรรมย่อย  
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ

ผิดชอบ
พ.ศ. 2562

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

งบประมาณ

จ านวน หน่วยนับ 
แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

6210102002A 2.2 เอกสารและส่ิงพิมพ์ 1 โครงการ 2,450,000            

6210102003A 2.3 ส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 1 โครงการ 1,300,000            

3) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 1 โครงการ 10,635,500        ภสส.

6210103001A       - การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง 55,500                

6210103002A       -  การลงพ้ืนท่ีก้ากับ  ติดตามการด้าเนินงานของศูนย์เครือข่าย 13 แห่ง 950,000              

6210103003A       - การบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 13 แห่ง 9,630,000            

4) โครงการติดตามการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา

1 โครงการ 1,650,000          ภสส.

6210104001A       - จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง 550,000              

6210104002A       - ลงพ้ืนท่ีสถานศึกษาท่ีเป็น Best Practice น้าผลประเมินไป

ใช้

2 แห่ง 1,100,000            

238,571,000       

   8,023 แห่ง 170,708,600       

6220205001A 5) โครงการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 3,005   แห่ง 54,387,000        ภปพ.1
6220206001A 6) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4,542   แห่ง 80,906,200        ภปพ.2

7) โครงการประเมินโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 23       แห่ง 1,150,000          

- โรงเรียนนานาชาติ 10       แห่ง

- โรงเรียนเตรียมทหาร 1         แห่ง

- วิทยาลัยนาฎศิลป์ 12       แห่ง

กิจกรรมท่ี  2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ผลผลิตท่ี 2  จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ

ผิดชอบ
พ.ศ. 2562

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

งบประมาณ

จ านวน หน่วยนับ 
แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

6220207001A 8) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา 350     แห่ง 15,043,000        ภปศ. 

6220208001A 9) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 80       แห่ง 19,222,400        ภปอ.

- สถาบันศึกษาในสังกัดกลาโหม 8          แห่ง

- บัณฑิตพัฒนศิลป์ 1          แห่ง

- สถาบันศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 39        แห่ง

- สถาบันอุดมศึกษาปกติ 32        แห่ง

30,708,000        

10) โครงการพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   1,825 คน 24,328,000        

11)  โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพ่ือคัดเลือก

เป็นผู้ประเมินภายนอกรอบส่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     800 คน 1,450,000          

6220310001A 12) โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอก

รอบส่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   1,180  คน 1,290,000          ภพป.

6220311001A 13) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือการอบรม/สัมมนาผู้

ประเมินภายนอกรอบส่ี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

         1 โครงการ 3,640,000          ภพป.

กิจกรรมท่ี  3 การคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

 * เง่ือนไข จ้านวนสถานศึกษา 8,000 แห่ง 

ใช้ผู้ประเมินจ้านวน 3,194 คน  เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 72 คน
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6,836,400          

14) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน

ภายนอก

ภสส.

6220112001A 15.1  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 6 คร้ัง 150,000              

6220112002A 15.2  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 1,836    สถานศึกษา 6,326,400            

6220112003A 15.3 การสังเคราะห์ผลการประเมินและจัดท้ารายงานสรุปผลการ

ประเมิน

1 เล่ม 360,000              

4,394,000          

15) โครงการด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ภสส.

6220513001A       - การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือข่าย 35,000                

6220513001A       - การจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

1 โครงการ 800,000              

6220513001A       - การขับเคล่ือนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 1 โครงการ 3,003,000            

6220513001A       -  กิจกรรมถอดบทเรียน 1 โครงการ 556,000              

6,730,000          

6220614001A 16) โครงการพัฒนาระบบและกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกแนวใหม่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง

4 ระบบ 3,070,000          ภพป.

      - โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 ระบบ

      - สถาบันอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา 1 ระบบ

      - การศึกษานอกระบบ 5 ประเภท 1 ระบบ

      - สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข 1 ระบบ

      - สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 1 ระบบ

กิจกรรมท่ี  4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

กิจกรรมท่ี 6 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก
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6220615001A 17) โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2562

 และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน

1 โครงการ 500,000             

ภวจ. 

6220616001A 18) โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 7 ทุน 3,000,000          ภวจ. 

6220617001A 19) โครงการจัดการความรู้ (KM) 8 คร้ัง 160,000             ภวจ. 

1         โครงการ 8,000,000          

6220118001A 20)  โครงการการบริหารจัดการคุณภาพรายงาน 1         โครงการ 8,000,000            สปร.

11,194,000        

6220819001A 21) โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (AQA) ระยะท่ี 1 (งานระบบการประเมิน)

930,000             ภทส.

      - การบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

เครือข่ายระบบ AQA (ระยะท่ี 1)

12 เดือน 420,000              

กิจกรรมท่ี 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมท่ี 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
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      - การบ้ารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ระบบ AQA (ระยะท่ี 1)

7 รายการ 160,000              

     -การบ้ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบAQA (ระยะท่ี 1) 12 เดือน 350,000              

22) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก AQA (ระยะท่ี 2)

1 ระบบ - ภทส.

6220820001A 23) โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบท่ีติดต้ังภายในศูนย์

ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ . (งานระบบสนับสนุน)

3,415,000          ภทส.

      - การบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบเครือข่าย ระบบส้ารองข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ

คอมพิวเตอร์

1 งาน 700,000              

      - การบ้ารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4 รายการ 120,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหาร

จัดการ

1 ระบบ 330,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบ Proxy Server ส้าหรับบริหารจัดการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1 ระบบ 400,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port)

1 ระบบ 150,000              

      -  การบ้ารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบ

เครือข่าย (Softnix)

1 ระบบ 200,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบส้ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 1 ระบบ 170,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน 1 ระบบ 80,000                

      -  การบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับ

ควันความไวสูง

1 ระบบ 30,000                
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      - การบ้ารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 80,000                

      -  การบ้ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ 135,000              

      - การบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส้านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

(Perperless)

1 ระบบ 870,000              

      - การบ้ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ 

(E-CON)

1 ระบบ 150,000              

6220821001A 24)  โครงการบ ารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ

ส านักงาน

800,000             ภทส.

      -  การบ้ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเช่ือมต่อระบบ 

Uninet และระบบ Automated QA (งานระบบการประเมิน)

1 ระบบ 100,000              

      - การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส้านักงาน 

(งานระบบสนับสนุน) 12 เดือน 

700,000              

6220822001A 25) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (งานระบบสนับสนุน)

5,659,000            

      - การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 รายการ 3,398,000            

      - การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 รายการ 1,650,000            

      - การจัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/

โปรแกรมส้านักงาน

100      ลิขสิทธ์ิ 280,000              

      - การจัดหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus 140      ลิขสิทธ์ิ 231,000              

      - การจัดหาอุปกรณ์ส้ารองข้อมูลชนิด Removable  

Harddisk

100,000              

6220823001A 26) โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของส านักงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (งานระบบสนับสนุน)

240,000             

      -  การจัดอบรมชุดโปรแกรมส้านักงาน (MS.Office) 1          กิจกรรม 200,000              
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      - การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกัน

ภัยทางอินเทอร์เน็ต"

1          กิจกรรม 40,000                

6220824001A 27) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ . (ปีงบประมาณ

 พ.ศ.2563-2567)

1          โครงการ 150,000              ภทส.

4,450,000          500,000             

6210125001A 28) โครงการสร้างความร่วมมือด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, 

JUAA, ONESQA)

350,000             งวท.

      - กิจกรรมการแลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน EQAA

 ภายใต้ MOU

100,000              500,000               

      -  กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ

1 หน่วยงาน 250,000              

6210126001A 29) โครงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่าย

ต่างประเทศ

700,000             งวท.

      - การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่าย

ต่างประเทศ (NZQA)

1 หน่วยงาน 700,000              

6210127001A 30) โครงการสร้างการยอมรับในระดับสากล 750,000             งวท.

      - กิจกรรมการรับการประเมินจาก INQAAHE 1 หน่วยงาน 500,000              

      - กิจกรรมการน้าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในเวที

นานาชาติ

1 หน่วยงาน 250,000              

6210128001A 31) โครงการด าเนินกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย 2,250,000          งวท.

      - กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย AQAN 2 คร้ัง 500,000              

      - กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย INQAAHE 

(25-28 March 2019, Colombo, Sri Lanka)

1 คร้ัง 550,000              

  งานวิเทศสัมพันธ์
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      - กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย CIQG (30-31

 Jan 2019: Washington, DC. USA)

1 คร้ัง 1,000,000            

      -  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการ EU-SHARE   1-2 คร้ัง 200,000              

6210129001A 32) โครงการ AYQON 400,000             งวท.

      -  กิจกรรมการด้าเนินงานภายใต้เครือข่าย AYQON   1-2 คร้ัง 400,000              

350,000             

33) โครงการการบริหารจัดการด้านงบประมาณ งนผ.

      - การจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

1 คร้ัง 

      - กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 คร้ัง

34) โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงาน งนผ.

      -  การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส้านักงาน 1 โครงการ

6220432001A 35) โครงการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 250,000             งนผ.

      -  การติดตามผลการด้าเนินงานตามมติคณะกรรมการ 

สมศ.

12 คร้ัง 

      - การจัดท้าตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 2562 (ก.พ.ร.)

 และติดตามการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว

1 โครงการ

      - การจัดท้ารายงานประจ้าปี 2561 1 ฉบับ 250,000              

งานนโยบายและแผน
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

36) โครงการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง งนผ.

      -   การติดตามผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและบริหารความ

เส่ียง (เป็นไปตามรายงานการติดตามฯ)

2 คร้ัง 

      - การติดตามและจัดท้าแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง

4 คร้ัง

      -  กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท้ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน ปี 2561 และ 6 เดือน ปี 2562 

(เป็นไปตามรายงานการติดตามฯ)

2 คร้ัง

37) โครงการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและการติดตามผล

การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

งนผ.

      - การทบทวน/จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ 1 คร้ัง 

      -  การติดตามและจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ

12 คร้ัง

      - การจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน และรายไตรมาส 12 คร้ัง 

      - การติดตามการอบรม/ประชุม/สัมมนาของส้านักงาน

6220435001A 38) โครงการยกระดับการบริหารคุณภาพองค์กร 100,000             งนผ.

      -  การด้าเนินงานภายใต้เคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award : PMQA)

1 โครงการ 100,000              

ตามท่ีมีการร้องขอ
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ

ผิดชอบ
พ.ศ. 2562

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

งบประมาณ

จ านวน หน่วยนับ 
แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

21,150,000        1,300,000           

6220436001A 39) โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน 900,000              งบท.

       - การติดฟิล์มกรองแสง 1 โครงการ 500,000              

      -   การปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณห้องเตรียมอาหาร ช้ัน 24 1 โครงการ 400,000              

6220437001A 40) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 1 โครงการ 150,000             งบท.

6220438001C 41) โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ สมศ. 1 โครงการ 500,000             งบท.

6220439001A 42) ค่าเช่าทรัพย์สิน  2,000,000          งบท.

6220440001A 43) ค่าสาธารณูปโภค 2,500,000          งบท.

6220441001A 44) ค่าตอบแทน 6,500,000           งบท.

6220442001A 45) ค่าวัสดุ 1,500,000          งบท.

6220443001A 46) ค่าใช้สอย 6,800,000          งบท.

6220444001A 47) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  600,000             งบท.

6220445001C 48) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส านักงาน เช่น ปีใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์ 500,000             งบท.

6220446001C 49) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของท่ีระลึก/เงินช่วยเหลือ

การกุศล

300,000             งบท.

6220447001A 50) ค่าตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก 1 คร้ัง 200,000             งกง.

งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ

ผิดชอบ
พ.ศ. 2562

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

งบประมาณ

จ านวน หน่วยนับ 
แหล่งเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

65,540,000        13,100,000         

51) โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 57,840,000        -                    

51.1 งบบุคลากร 57,560,000          -                      งทม.

6230148001A - เงินเดือน ค่าล่วงเวลาของบุคลากร สมศ . 12 เดือน 46,000,000          

6230148002A - ค่าตอบแทนผู้อ้านวยการรวมประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 12 เดือน 4,500,000            

6220448001A - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ 12 เดือน 2,900,000            

6220448002A - ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่า

ประกันสังคม

12 เดือน 4,000,000            

6220448004A - ค่าบริการจัดท้าเงินเดือน 12 เดือน 160,000              

6220448005A 51.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) 150,000              

6220448006A 51.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 2 คร้ัง 130,000              

52) โครงการพัฒนาบุคลากรสมศ. 1,700,000          3,700,000           งทม.

6220449001A 52.1  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร (IDP) 1 โครงการ 1,000,000            

6220449002A 52.2 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In House Training) 1 โครงการ 700,000              

6220449003C 52.3 การสัมมนาบุคลากรประจ้าปี/ ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง 2,500,000             

6220449004C 52.4  การสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับส้านัก 1 โครงการ 1,200,000             

53) โครงการสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล 4,000,000          9,400,000           งทม.

6220450001A 53.1 การประกันสุขภาพหมู่ 1 โครงการ 4,000,000            

6220450002C 53.2 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีและครอบครัว 1 โครงการ 6,000,000             

6220450003C 53.3 การตรวจสุขภาพประจ้าปี 1 โครงการ 1,000,000             

6220450004C 53.4 การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ 1 โครงการ 500,000               

6220450005C 53.5 สวัสดิการเคร่ืองแต่งกายบุคลากร 1 โครงการ 500,000               

6220450006C 53.6 เงินชดเชยหรือค่าบ้าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็น

เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง

1 โครงการ 1,400,000             

ตลอดปีตามท่ีมี

ต้าแหน่งว่าง

งานทรัพยากรมนุษย์
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งบประมาณ งบกองทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

6220451001A 54) โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ 1 โครงการ 2,000,000          งทม.

54.1 ปรับระบบค่าตอบแทน

54.2 พัฒนาระบบต้าแหน่งทางวิชาการ (ยกระดับคุณภาพงานใช้

ตามกฎหมาย)

55) โครงการงานตรวจสอบภายใน

55.1 การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ้าปี

55.2 .ตรวจสอบด้านการเงิน การจัดท้าบัญชีและรายงานการเงิน 

การบริหารเงินทดรองจ่าย การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซ้ือ

จัดจ้างระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ และค้าส่ังท่ีเก่ียวข้อง

55.3 การสอบทานการควบคุมภายในประจ้าปี

55.4 การปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  - เตรียมข้อมูลในการจัดท้ารายงานและจัดท้าร่าง

รายงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

  - จัดท้าวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม

55.5 การให้ค้าปรึกษา/งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

55.6 การบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน

   - การประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในประจ้าปี

   - การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินการประกัน

คุณภาพหน่วยตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

สอบ

ภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน
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พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

56) การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

   - ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียง เพ่ือรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียงของทุกภารกิจ (ปย.2) และขององค์กร (ปอ.3) และ

เพ่ือประกอบในรายงานควบคุมภายใน

งนผ.

-  ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียง เพ่ือจัดท้าแผนบริหารความเส่ียง และเพ่ือประกอบ

ในรายงานควบคุมภายใน

- จัดท้ารายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนและจัดส่ง

ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

-  เสนอให้ผู้อ้านวยการเห็นชอบรายงานควบคุมภายใน 

รวมท้ังจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม

ภายในแก่ สตง.

-  ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียง เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียงรอบ 6 เดือน และ  12 เดือนและปรับปรุงการ

ควบคุมภายในของทุกภารกิจ

- เสนอให้ผู้อ้านวยการเห็นชอบการปรับแผนบริหารความ

เส่ียง รอบ 6 เดือน

แผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
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พ.ศ. 2561โครงการ/กิจกรรมย่อย  

- จัดส่งรายงานรอบ 6 เดือนให้ผู้ตรวจสอบภายใน

-  ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียง เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความ

เส่ียง

- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

 เพ่ือประเมินผลความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง

รวมท้ังส้ิน 377,749,000       14,900,000         

22



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

23



รายชื่อโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
๑.  โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมือกับหน่วยงานต้นสงักดั เพ่ือสร้างความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกบักรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.  โครงการการตดิตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก (QC100) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.  โครงการ การพัฒนาระบบการตดิตามการน าผลประเมนิไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  โครงการการบรหิารงานศูนย์เครือขา่ย สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.  โครงการ การด าเนนิงานเครอืข่ายการประเมนิคุณภาพภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๖.  โครงการ การประชาสมัพันธ์การด าเนนิงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๘.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ภารกิจประเมนิและรบัรองสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปงีบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๙.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานภารกิจประเมนิและ
รับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๐.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา  ภารกิจประเมนิและรบัรองสถานศกึษาด้าน
การอาชวีศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๑.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา (ภปอ.) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๒.  โครงการทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเปน็ผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๓.  โครงการทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเปน็ผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่ ระดับ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๔.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
๑๕.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ 
๑๖.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ด้านการอาชวีศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑๗.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ระดับอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ 
๑๘.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการเพ่ือเปน็ผู้ประเมินภายนอกรอบสี ่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑๙.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการเพ่ือเปน็ผู้ประเมินภายนอกรอบสี ่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒๐.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒๑.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถาบันการอาชวีศึกษา 

ระดบัอดุมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๒.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๓.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาระดับอดุมศกึษา 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๔.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาระดับอดุมศกึษา 
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๕.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศกึษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๖.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๗.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชวีศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๘.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอดุมศกึษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๙.  โครงการออกแบบและพฒันาระบบการอบรม/สมัมนาผูป้ระเมินภายนอกรอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
๓๐.  โครงการบ ารงุรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๑.  โครงการบ ารงุรักษาและปรบัปรุงระบบทีต่ิดตั้งภายในศนูย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๒.  โครงการบ ารงุรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๓.  โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๔.  โครงการจดัอบรมเจ้าหน้าทีด่้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๕.  โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของ สมศ. (ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๖.  โครงการจดัท ารายงานประจ าป ี
๓๗.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) 
๓๘.  โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี ๒๕๖๒ 
๓๙.  โครงการสร้างความรว่มมอืด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๔๐.  โครงการแสวงหาความรว่มมือกับหนว่ยงาน/เครอืข่ายตา่งประเทศ 
๔๑.  โครงการสร้างการยอมรับในระดบัสากล 
๔๒.  โครงการ AYQON 
๔๓.  โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔.  โครงการปรบัปรงุพัฒนาสถานที่ปฏิบตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕.  โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖.  การจ้างตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗.  โครงการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘.  โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๙.  โครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอืน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐.  โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑.  แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(ล ำดับที่ ๑)  
โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้  

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ นำงศิริธร เวียนศิริ  หน.ภสส  และเจ้ำหน้ำที่ ภสส. 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.    / คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  

หลักกำรและเหตุผล 
ตำมพันธกิจและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม โดย

ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์ (ภสส.) ก ำหนดให้มีโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.และกระทรวงที่
เกี่ยวข้องประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอกแก่สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้เสีย  
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้เสียให้

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ ได้รับรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบมำตรฐำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

๒. เพ่ือให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ มีควำมเข้ำใจและได้รับค ำแนะน ำที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 กำรจัดประชุมให้กับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
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แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย  
กลุ่มเป้ำหมำย ศูนย์พัฒนำเด็กและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- ศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวน ๘,๓๔๕ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๓,๑๓๐ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร ศูนย์พัฒนำเด็ก 
จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ ภำคกลำง / ตก / ออก ๒,๖๘๘ ๑,๑๐๖ ๕,๖๙๑,๐๐๐ 
๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓,๓๑๙ ๑,๐๐๔ ๖,๔๘๔,๕๐๐ 
๓ ภำคใต้ ๑,๒๙๔ ๖๐๘ ๒,๘๕๓,๐๐๐ 
๔ ภำคเหนือ ๑,๐๔๔ ๔๑๒ ๒,๑๘๔,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๘,๓๔๕ ๓,๑๓๐ ๑๗,๒๑๒,๕๐๐ 

 
  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ไตรมำส ๑ 
๓ จัดส่งหนังสือไปยังสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ไตรมำส ๑ 
๔ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) ไตรมำส ๑, ๓ 

๕ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไตรมำส ๑, ๓ 

๖ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ โรงเรียนนำนำชำติ ไตรมำส ๑-๒ 
๗ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน. ไตรมำส ๒ 

๘ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ไตรมำส ๑ 

๙ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ ไตรมำส ๒ 

๑๑ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ (ซ้ ำ) ไตรมำส ๓-๔ 

๑๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส ๔ 
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กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ๗,๐๗๒ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๒๓๗ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ ภำคกลำง / ตก / ออก ๒,๕๙๓ ๙๑ ๔,๐๒๖,๐๐๐ 
๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๖๗๔ ๘๑ ๔,๑๓๒,๕๐๐ 
๓ ภำคใต้ ๙๒๗ ๓๑ ๑,๔๓๗,๐๐๐ 
๔ ภำคเหนือ ๘๗๘ ๓๔ ๑,๓๖๘,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๗,๐๗๒ ๒๓๗ ๑๐,๙๖๓,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (โรงเรียนนำนำชำติ) 
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน (โรงเรียนนำนำชำติ)และหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จ ำนวน ๑๐ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๑ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
(วัตถุประสงค์พิเศษ) 

จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ โรงเรียนนำนำชำติ ๑๐ ๑ ๑๖,๕๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๐ ๑ ๑๖,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน. 
กลุ่มเป้ำหมำย กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- กศน.  จ ำนวน ๗๒๖ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๑ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร สถำนศึกษำ 
จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ กศน. ๗๒๖ ๑ ๑,๐๙๐,๕๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๗๒๖ ๑ ๑,๐๙๐,๕๐๐ 
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กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- สถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน ๓๕๐ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๒ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร สถำนศึกษำ  
จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ๓๕๐ ๒ ๕๒๘,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๓๕๐ ๒ ๕๒๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ 
กลุ่มเป้ำหมำย สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท 

- สถำบันอุดมศึกษำ  จ ำนวน ๘๐ แห่ง  
- หน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน ๑ แห่ง 

ล ำดับ รำยกำร สถำบันอุดมศึกษำ
จ ำนวน (แห่ง) 

หน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวน (แห่ง) 

จ ำนวนเงิน (บำท) 
ที่คำดว่ำจะใช้ 

๑ สถำบันอุดมศึกษำ ๘๐ ๑ ๑๒๑,๕๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๘๐ ๑ ๑๒๑,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗ เอกสำร-สิ่งพิมพ์  
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๗ กำรผลิตเอกสำรเพ่ือใช้ในโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สม
ศ.และกระทรวงที่เก่ียวข้องประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ กำรผลิตเอกสำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือใช้ในโครงกำรส่งเสริมฯ ๑,๒๒๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนสองแสนสองหม่ืนบำทถ้วน) ๑,๒๒๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
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กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ๑-๖  
 กลุ่มเป้ำหมำย  - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด  

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน (แห่ง) จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ สถำนศึกษำ  - ขอตั้งเพ่ิมใน 

ไตรมำสที่ ๓  ๒ หน่วยงำนต้นสังกัด  - 
  - 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ 
 งบประมำณท่ีคำดว่ำจะใช้เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๑๕๒,๕๐๐ บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่น
สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำได้รับรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
๒. สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรจัด

กิจกรรมกำรประชุมส่งเสริมฯ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

  

ล ำดับ กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) ๑๗,๒๑๒,๕๐๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑๐,๙๖๓,๕๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ โรงเรียนนำนำชำติ ๑๖,๕๐๐ 
๔ กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน. ๑,๐๙๐,๕๐๐ 

๕ กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ๕๒๘,๐๐๐ 

๖ กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ ๑๒๑,๕๐๐ 
๗ กิจกรรมที่ ๗ กำรผลิตเอกสำรเพ่ือใช้ในโครงกำรส่งเสริมฯ ๑,๒๒๐,๐๐๐ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึง่แสนห้ำหมื่นสองพนัห้ำร้อยบำทถ้วน) ๓๑,๑๕๒,๕๐๐ 
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(ล ำดับที่ ๒)  
โครงกำรกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก (QC๑๐๐) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำววิมล ทวีคูณ   นักวิชำกำร 
  ๒. นำงศิริธร เวียนศิร ิ  หน.ภสส 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน /ก.พ.ร.   / คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)  
 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  

หลักกำรและเหตุผล 
ตำมพันธกิจและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  

โดยภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์ (ภสส.) ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของ 
ผู้ประเมินภำยนอก (QC๑๐๐) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและ
จรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นผู้แทนของ สมศ. ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
และสะท้อนผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และถือเป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำพันธกิจหลักของ สมศ. ก้ำว
ไปสู่ควำมส ำเร็จได ้

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และผู้ประเมินภำยนอกให้มี

คุณภำพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและระดับสำกล  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ประเมินภำยนอกทุกระดับกำรศึกษำ  

และสำมำรถจัดกลุ่มคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอก 

๒. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประเมินปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มศักยภำพอย่ำงมีคุณธรรม  

๓. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินผู้ประเมินภำยนอก  
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กิจกรรมที่ ๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐  
กลุ่มเป้ำหมำย คณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ และ สมศ.  
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. รวบรวมข้อมูลเพ่ือก ำหนดวำระกำรประชุม 
 ๒. ประสำนงำนนัดหมำยวัน-เวลำ ในกำรจัดประชุม 
 ๓. ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ 
 ๔. สรุปมติจำกกำรประชุมและด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ 

แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ ในกำรก ำหนด 
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย กิจกรรมที่ ๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC
๑๐๐ 

ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำเบี้ยประชุมประธำนคณะอนุกรรมกำร (๒,๕๐๐ บำท x ๑ คน x ๖ ครั้ง) ๑๕,๐๐๐.-    
๒ ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๖ ครั้ง) ๖๐,๐๐๐.- 
๓ ค่ำเดินทำงประธำนอนุกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร  

(๕๐๐ บำท x ๖ คน x ๖ ครั้ง) 
๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกำรประชุม  
(๔๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๖ ครั้ง) 

๓๘,๔๐๐.- 

๕ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอ่ืนๆ (๑๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๖ ครั้ง)  ๙,๖๐๐.- 
๖ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น ๙,๐๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บำท (-หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน-) ๑๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ ประสำนงำนเชิญคณะอนุกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูล ทุก ๒ เดือน 
๓ จัดกำรประชุม  ทุก ๒ เดือน 
๔ สรุปรำยงำนกำรประชุม ทุก ๒ เดือน 
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กิจกรรมที่ ๒ กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก  

กิจกรรมที่ ๒.๑ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (ตอบแบบประเมิน) ผ่ำนระบบ AQA  
กลุ่มเป้ำหมำย  - สถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๘,๑๕๕ แห่ง (ท้ังนี้จ ำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำร
ประเมิน) 

- ผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน ๒,๐๐๐ คน  
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
 ๒. จัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไปยังสถำนศึกษำและผู้ประเมินภำยนอก 
 ๓. ด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน จำกแบบประเมินในระบบ AQA 
 ๔. ตรวจสอบแบบประเมินในระบบ AQA เพ่ือ 

  ๔.๑ ติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินในระบบ AQA 

  ๔.๒ ผลกำรตอบแบบประเมินในระบบ AQA กรณีท่ีมีข้อคิดเห็นเชิงลบ ส่งงำนนิติกำร 

 ๕. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก โดยภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้ 

 ๖. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก 

แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 
 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ไตรมำส ๒ 
๓ จัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไปยังสถำนศึกษำและ 

ผู้ประเมินภำยนอก 

ไตรมำส ๓-๔ 

๔ ตรวจสอบแบบประเมินในระบบ AQA เพ่ือ 
๔.๑ ติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินในระบบ AQA  
โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ. 
๔.๒ ผลกำรตอบแบบประเมินในระบบ AQA กรณีท่ีมีข้อคิดเห็นเชิงลบ  
ส่งงำนนิติกำร 

ไตรมำส ๔ 

๕ สังเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก  
โดยภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้ 

ไตรมำส ๔ 

๖ สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก ไตรมำส ๔ 
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๑ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (ตอบแบบประเมิน) ผ่ำนระบบ 
AQA  

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดท ำจดหมำย (ซองจดหมำย กระดำษจดหมำย หมึกพิมพ์) แจ้งสถำนศึกษำ

เพ่ือตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA (๘,๐๐๐ แห่ง x ๒๕ บำท)  
๒๐๐,๐๐๐.- 

๒ จัดท ำคู่มือสถำนศึกษำเรื่องกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ  
Automated QA (๘,๐๐๐ แห่ง x ๕ บำท) 

๔๐,๐๐๐.- 

๓ จัดท ำจดหมำย (ซองจดหมำย กระดำษจดหมำย หมึกพิมพ์) แจ้งผู้ประเมินภำยนอก
เพ่ือตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA (๒,๐๐๐ คน x ๒๕ บำท)  

๕๐,๐๐๐.- 

๔ จัดท ำคู่มือผู้ประเมินเรื่องกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA 
(๒,๐๐๐ คน x ๕ บำท) 

๑๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรประเมินในระบบ AQA 
โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ. จ ำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง x ๑๐๐ บำท 

๒๐๐,๐๐๐.- 

๖ ค่ำเดินทำงกรณีปฏิบัติงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
จ ำนวน ๖ คน (กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๖๐,๐๐๐.- 

๗ ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ (๘,๐๐๐ แห่ง + ๒,๐๐๐ คน) x ๑๐ บำท ๑๐๐,๐๐๐.- 
๘ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำส ำเนำเอกสำร ฯลฯ  ๔๐,๐๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-เจ็ดแสนบำทถ้วน-) ๗๐๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๒.๒ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดย สมศ. 
กลุ่มเป้ำหมำย  - สถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๖ แห่ง (ท้ังนี้จ ำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน) 
แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 
  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ สุ่มสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  ไตรมำส ๒ 
๓ แจ้งสถำนศึกษำเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก ไตรมำส ๒ 
๔ ลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรสุ่ม ไตรมำส ๒-๓ 

๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก ไตรมำส ๔ 
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๒ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดย สมศ. 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร กพพ. ๒ คน กพศ. ๒ คน กพอ. ๒ คน 

กพพ. ๒ คน (วันละ ๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๒ คน x ๘ แห่ง = ๖๔,๐๐๐)  
กพศ. ๒ คน (วันละ ๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๒ คน x ๔ แห่ง = ๓๒,๐๐๐) 
กพอ. ๒ คน (วันละ ๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๒ คน x ๔ แห่ง = ๓๒,๐๐๐) 

๑๒๘,๐๐๐.- 

๒ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.  
ผู้อ ำนวยกำร (วันละ ๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คน x ๑๖ แห่ง = ๔๘,๐๐๐) 
รองผู้อ ำนวยกำร (วันละ ๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คน x ๑๖ แห่ง = 
๓๒,๐๐๐) 
เจ้ำหน้ำที่ สมศ. ๑๑ คน (วันละ ๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑๑ คน x ๑๖ แห่ง 
= ๑๗๖,๐๐๐) 

๒๕๖,๐๐๐.- 

๓ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพ่ือปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดของคณะอนุกรรมกำร 
๖ คน  ผู้บริหำร ๒ คน และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. ๓ คน (อย่ำงประหยัด) 
จ ำนวน ๑๑ คน (๕,๐๐๐ บำท x  ๑๑ คน x ๑๖ แห่ง) 

๘๘๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำเดินทำงไป-กลับระหว่ำงที่ พัก-สนำมบิน ของคณะอนุกรรมกำร 
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จ ำนวน ๑๑ คน (๑,๐๐๐ บำท x ๑๑ คน x 
๑๖ แห่ง) 

๑๗๖,๐๐๐.- 

๕ ค่ำท่ีพักคณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.  
คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร จ ำนวน ๘ คน  
(๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๘ คน x ๑๖ แห่ง = ๒๕๖,๐๐๐ บำท) 
เจ้ำหน้ำที่ สมศ. ๑๑ คน (๑,๖๐๐ บำท x ๑ คืน x ๖ ห้อง x ๑๖ แห่ง = 
๑๕๓,๖๐๐ บำท ) 

๔๐๙,๖๐๐.- 

๖ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คัน x ๑๖ ครั้ง) ๖๔,๐๐๐.- 
๗ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คัน x ๑๖ ครั้ง) ๓๒,๐๐๐.- 
๘ ค่ำจัดท ำเอกสำร (๑,๐๐๐ บำท x ๑๖ แห่ง)  ๑๖,๐๐๐.- 
๙ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง 

ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ  
 ๒๔,๘๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้ำนเก้ำแสนแปดหม่ืนหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน-) ๑,๙๘๖,๔๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
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กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
กลุ่มเป้ำหมำย  - สถำนศึกษำ จ ำนวน ๑,๘๒๐ แห่ง (ท้ังนี้จ ำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน) 

 

แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
๑๓ แห่ง แห่งละ ๑๔๐ สถำนศึกษำ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก จ ำนวน ๑,๘๒๐ แห่ง x ๒,๐๐๐ 

บำท  
๓,๖๔๐,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงิน (สำมล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  ๓,๖๔๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ 
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประเมินภำยนอก 
แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินฯ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ ๓๖๐,๐๐๐.- 
 รวมทั้งสิ้น (สำมแสนหกหมื่นบำทถ้วน) ๓๖๐,๐๐๐.- 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ สุ่มสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  ไตรมำส ๒ 
๓ แจ้งสถำนศึกษำเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก ไตรมำส ๒ 
๔ ศูนย์เครือข่ำยลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรสุ่ม ไตรมำส ๒-๓ 

๕ สรุปผลกำรลงพ้ืนที่ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก ไตรมำส ๔ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ ไตรมำส ๔ 
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รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ทั้ง ๓ กิจกรรม 
งบประมำณท่ีคำดว่ำจะใช้เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๓๖,๔๐๐ บำท (เจ็ดล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นหกพันสี่ร้อยบำท
ถ้วน)  

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.- 
๒ กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก  

๒.๑ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (ตอบแบบประเมิน) ผ่ำนระบบ AQA  ๗๐๐,๐๐๐.- 
๒.๒ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดย สมศ. ๑,๙๘๖,๔๐๐.- 
๒.๓  ติดตำมกำรปฏิบัติ ง ำนผู้ ประเมินภำยนอก โดยศูนย์ เครื อข่ ำย  สมศ.  

๑๓ แห่ง แห่งละ ๑๔๐ สถำนศึกษำ 
๓,๖๔๐,๐๐๐.- 

๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ ๓๖๐,๐๐๐.- 
 รวมทั้งสิ้น (หกล้ำนแปดแสนสำมหม่ืนหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ๖,๘๓๖,๔๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ได้ข้อมูลผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ประเมินภำยนอกจำกสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกลุ่มคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอก โดยผู้ประเมินได้รับทรำบผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของผู้ประเมิน และเป็นประโยชน์ในกำรจัดทีม
ประเมินได้อย่ำงเหมำะสม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
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(ล ำดับที่ ๓)  

โครงกำร กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวกนกวรรณ ศรีบุญ  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ภสส. 
  ๒. นำงศิริธร เวียนศิร ิ      หน.ภสส. 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    / คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  

 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๗ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำทุกระดับ และมำตรำ ๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ในกรณีที่ผลกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำใดไม่ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้ส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือให้
สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกมิได้ด ำเนินกำร ดังกล่ำว ให้ส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ หรือคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ จำกกำรน ำผลประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของ สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ สมศ. จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องประสำนควำมร่วมมือกับ
ต้นสังกัดและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรน ำผลประเมินไปใช้ของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับ ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และ
จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำต่อไป 

กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้  

วัตถุประสงค์ 
ได้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกผู้แทนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต้นสังกัด

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. ได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุน

สถำนศึกษำในสังกัดน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับ 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ ประสำนงำนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในกำร

ประชุม  
ทุกไตรมำส 

๓ จัดกำรประชุม (ไตรมำสละ ๑ ครั้ง) ทุกไตรมำส 
๔ สรุปกำรด ำเนินงำนกำรประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. ไตรมำส ๒ และ 

๔ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ และ สมศ.  
รูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรม  

ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ 
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ 

ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำเบี้ยประชุมประธำนคณะอนุกรรมกำร (๒,๕๐๐ บำท x ๑ คน x ๔ ครั้ง) ๑๐,๐๐๐.-    
๒ ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๒๙ คน x ๔ ครั้ง) ๒๓๒,๐๐๐.- 
๓ ค่ำเดินทำงประธำนอนุกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร  

(๕๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๔ ครั้ง) 
๖๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ จำกต่ำงจังหวัดมำยังกรุงเทพฯ  
(๕,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกสนำมบินมำยังสถำนที่จัดประชุม  
(๑,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง) 

๒๐,๐๐๐.- 

๖ ค่ำท่ีพักในกรุงเทพฯ (๒,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง) ๔๐,๐๐๐.- 
๗ ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกำรประชุม  

(๔๐๐ บำท x ๓๗ คน x ๔ ครั้ง) 
๕๙,๒๐๐.- 

๘ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอ่ืนๆ (๑๐๐ บำท x ๓๗ คน x ๔ ครั้ง)  ๑๔,๘๐๐.- 
๙ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น ๑๔,๐๐๐.- 
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ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-ห้ำแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน-) ๕๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๒ ลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่เป็น Best Practice กำรน ำผลประเมินไปใช้  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

เพ่ือศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม ในกำรน ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. น ำไปปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ จำกผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
กลุ่มเป้ำหมำย  สถำนศึกษำจ ำนวน ๒ แห่ง  
แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ 
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำและคัดเลือกสถำนศึกษำในสังกัด ไตรมำส ๑ 
๓ ประสำนสถำนศึกษำ  ไตรมำส ๑-๒ 
๔ ประสำนคณะอนุกรรมกำร ไตรมำส ๑-๒ 
๕ เข้ำเยี่ยมสถำนศึกษำ ไตรมำส ๒-๓ 
๖ สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. ไตรมำส ๔ 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ ลงพ้ืนที่สถำนศึกษำที่เป็น Best Practice กำรน ำผลประเมินไปใช้ 
ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง) ๒๔๐,๐๐๐.- 
๒ ค่ำตั๋วเครื่องบิน เดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดของคณะอนุกรรมกำร  

(๕,๐๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง) 
๓๐๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน คณะอนุกรรมกำร  
(๑,๐๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง) 

๖๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท่ีพัก (๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง) ๑๒๐,๐๐๐.- 
๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อ ำนวยกำร (๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คน x  ๒ ครั้ง) ๖,๐๐๐.- 
๖ ค่ำเบี้ยเลี้ยงรองผู้อ ำนวยกำร (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๒ คน x  ๒ ครั้ง) ๘,๐๐๐.- 
๗ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ สมศ. ๑๔ คน (๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑๔ คน x ๒ ครั้ง) ๒๘,๐๐๐.- 
๘ ค่ำตั๋วเครื่องบิน เดินทำงไปปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.  

(๕,๐๐๐ บำท x ๑๗ คน x ๒ ครั้ง) 
๑๗๐,๐๐๐.- 

๙ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน ของผู้บริหำร สมศ.  ๒,๐๐๐.- 
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ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
(๑,๐๐๐ บำท x ๑ คน x ๒ ครั้ง) 

๑๐ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบินของผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่  
สมศ. (๕๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๒ ครั้ง) 

๑๖,๐๐๐.- 

๑๑ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม  
(๔๐๐ บำท x ๔๗ คน x ๒ ครั้ง) 

๓๗,๖๐๐.- 

๑๒ ค่ำท่ีพักต่ำงจังหวัด ผู้บริหำร (๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๓ คน x ๒ ครั้ง) ๑๒,๐๐๐.- 
๑๓ ค่ำที่พักต่ำงจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ สมศ.  (๑,๖๐๐ บำท x ๑ คืน x ๑๔ คน x ๒ 

ครั้ง) 
๔๔,๘๐๐.- 

๑๔ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๖ คัน x ๒ ครั้ง) ๔๘,๐๐๐.- 
๑๕ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๖ คัน x ๒ ครั้ง) ๒๔,๐๐๐.- 
๑๖ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน  

ค่ำไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น 
๓๑,๖๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน-) ๑,๑๐๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ทั้ง ๒ กิจกรรม 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรน ำผลประเมินไปใช้ ๕๕๐,๐๐๐ 
๒ ลงพื้นที่สถำนศึกษำท่ีเป็น Best Practice กำรน ำผลประเมินไปใช้ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนหกแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑,๖๕๐,๐๐๐ 

กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
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(ล ำดับที่ ๔)  
โครงกำรกำรบริหำรงำนศูนยเ์ครือข่ำย สมศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวภัคพิชำ ภู่ทับทิม   นักวิชำกำร 
  ๒. นำงศิริธร เวียนศิริ       หน.ภสส.              
ผู้ก ำกับโครงกำร  

๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.    / คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  

หลักกำรและเหตุผล 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ สมศ. บรรลุวัตถุประสงค์ สมศ. จึงได้จัดท ำโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือกำร
พัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำบันกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค โดยให้สถำบันกำรศึกษำจัดตั้ง
ศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นศูนย์กลำงที่จะสร้ำงควำม
เข้ำใจเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ สนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกระดับมีกำรใช้
ผลประเมินภำยในและภำยนอกในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหว
และกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรประกันและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ โดย สมศ. จะให้กำรสนับสนุน
งบประมำณด้ำนกำรเงิน ส่วนสถำบันกำรศึกษำจะให้กำรสนับสนุน บุคลำกร อำคำรสถำนที่ หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. เป็นไปด้วยดี มีควำมเข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 สมศ. ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระหว่ำงส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) กับสถำบันกำรศึกษำ
มำแล้ว ๑๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมำ จวบจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส ำนักงำนได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำง ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) กับสถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน ๑๓ แห่ง ก ำหนดระยะเวลำ ๑ ปี ๓ เดือน (วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ – 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ 
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๒. วัตถุประสงค ์
          ๒.๑ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. ในกำรก ำหนดพันธ
กิจ บทบำทหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
          ๒.๒   เพ่ือก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
          ๒.๓   เพ่ือพิจำรณำแนวทำงพัฒนำศูนย์เครือข่ำย สมศ. ให้เป็นศูนย์เครือข่ำยที่มคีุณภำพ  

๓. กำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะจำก
คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. ในกำรก ำหนดพันธกิจ บทบำทหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย  
สมศ. 

กลุ่มเป้ำหมำย  
    คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. รวบรวมข้อมูลเพ่ือก ำหนดวำระกำรประชุม 
 ๒. ประสำนงำนนัดหมำยวัน-เวลำ ในกำรจัดประชุม 
 ๓. ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. 
 ๔. สรุปมติจำกกำรประชุมและด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์

เครือข่ำย สมศ. 

แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

 

  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑. เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ ประสำนงำนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประชุม ทุกไตรมำส 
๓ จัดกำรประชุม ( ๔ ครั้ง) ทุกไตรมำส 
๔ รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. ทุก ๖ เดือน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำร ศูนย์เครือข่ำย  
สมศ. ในกำรก ำหนดแนวทำงรูปแบบ พันธกิจ บทบำทหน้ำที่ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน ประเมินผล
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ ศูนย์เครือข่ำย สมศ. 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สม

ศ.   

ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๓ คน x ๔ ครั้ง) ๒๔,๐๐๐.- 
๒ ค่ำเดินทำงคณะอนุกรรมกำร (๕๐๐ บำท x ๓ คน x ๔ ครั้ง) ๖,๐๐๐.- 
๓ ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกำรประชุม                              

(๔๐๐ บำท x ๑๑ คน x ๔ ครั้ง) 
๑๗,๖๐๐.- 

๔ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอ่ืนๆ (๑๐๐ บำท x ๑๑ คน x ๔ ครั้ง)  ๔,๔๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำ

ไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง ค่ำโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น 
๓,๕๐๐- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-ห้ำหม่ืนห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน-)  ๕๕,๕๐๐.- 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๒ ลงพ้ืนที่ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง (๑ ครั้ง) 

วัตถุประสงค์ 
๑. คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. ก ำหนดแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพและ

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพของศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง   

๒. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สมศ. กับศูนย์เครือข่ำยให้เกิดควำมใกล้ชิดและมิตรภำพระหว่ำงกัน 

กลุ่มเป้ำหมำย  
    คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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แผนกิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินงำน 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สม

ศ. ๑๓ แห่ง    

ที ่ ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๓ คน x ๑๓ ครั้ง) ๗๘,๐๐๐.- 
๒ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อ ำนวยกำร สมศ. (๑,๕๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑ คน x ๑๓ ครั้ง) ๑๙,๕๐๐.- 
๓ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เชี่ยวชำญและรองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 

(๑,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๒ คน x ๑๓ ครั้ง) 
๒๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ สมศ.  (๕๐๐ บำท x ๑ วัน x ๓ คน x ๑๓ ครั้ง) ๑๙,๕๐๐.- 
๕ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร และ

เจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๑,๐๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง) 
๑๑๗,๐๐๐.- 

๖ ค่ำตั๋วเครื่องบิน คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ.  
(๕,๐๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง) 

๕๘๕,๐๐๐.- 

๗ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑๓ ครั้ง) ๒๖,๐๐๐.- 
๘ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑๓ ครั้ง) ๑๓,๐๐๐.- 
๙ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม  

(๔๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง) 
๔๖,๘๐๐.- 

๑๐ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำที่จอด
รถ ค่ำขนส่ง ค่ำทำงด่วน เป็นต้น 

๑๙,๒๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-เก้ำแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน-)  ๙๕๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่

และโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
ไตรมำสที่ ๓ 

๒ วำงแผนกำรลงพื้นที่ติดตำม ไตรมำสที่ ๓ - ๔ 
๓ ลงพื้นที่ติดตำมกำรด ำเนินงำนศูนย์เครือข่ำย สมศ. จ ำนวน ๑๓ แห่ง  ไตรมำสที่ ๓ - ๔ 
๔ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. ไตรมำส ๔ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. ศูนย์เครือข่ำย สมศ. มีส่วนในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ให้กับต้นสังกัด สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒. สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้บทเรียน เพ่ือน ำมำ

ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมส่งเสริมฯ 

กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนศูนย์เครือข่ำย 
๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย สมศ. 

 ๓. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สมศ.กับศูนย์เครือข่ำยให้เกิดควำมใกล้ชิดและมิตรภำพระหว่ำงกัน 

กลุ่มเป้ำหมำย  
ศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง และ สมศ. 

แผนกิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินงำน 

 
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๒ ครั้ง (ส่วนกลำง) ๗๓๐,๐๐๐ 
 ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. เบิกจ่ำยตำมจริงโดยประหยัด 

(๖๕ คน x ๔,๐๐๐ บำท x ๒ ครั้ง)  
๕๒๐,๐๐๐ 

 ค่ำท่ีพักคณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
(๓๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท x ๒ ครั้ง) 

๑๔๐,๐๐๐ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 
  ๑ จัดกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. ทั้ง ๑๓ แห่ง (๒ ครั้ง)  ไตรมำสที่ ๒ และ ๔ 
  ๒ สนับสนุนงบประมำณบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง  

(๓๐๐,๐๐๐ บำท / แห่ง/ ปี) 
 ไตรมำสที่ ๑ และ ๔ 

๓ สนับสนุนงบประมำณโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ.  
จ ำนวน ๑๐ แห่ง  

 ตำมงวดงำนของ 
แต่ละโครงกำร 

๔ สรุปผลกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ.   ไตรมำสที่ ๒ และ ๔ 
๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอ

ผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ไตรมำสที่ ๔ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
 ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ผู้เข้ำร่วมประชุม  

(๗๖ คน x ๔๐๐ บำท x ๒ ครั้ง) 
๖๐,๘๐๐ 

 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ 
ค่ำขนส่ง เป็นต้น 

๙,๒๐๐ 

๒ งบประมำณสนับสนุนศูนย์เครือข่ำย สมศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  (๑๓ แห่ง x ๓๐๐,๐๐๐ บำท) 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 

๓ งบประมำณสนับสนุนโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ. จ ำนวน ๑๐ 
แห่ง (๕๐๐,๐๐๐ บำท x ๑๐ แห่ง) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้ำล้ำนหกแสนสำมหม่ืนบำทถวน) ๙,๖๓๐,๐๐๐ 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ในโครงกำรทั้งสิ้น 
 งบประมำณท่ีคำดว่ำจะใช้เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๖๑๕,๒๐๐.-บำท (สิบล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสอง
ร้อยบำทถ้วน) (สิบล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. (๔ ครั้ง) ๕๕,๕๐๐.- 
๒ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง (๑ ครั้ง) ๙๕๐,๐๐๐.- 
๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง ๙,๖๓๐,๐๐๐.- 
 รวมทั้งสิ้น (สิบล้ำนหกแสนสำมหม่ืนห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ๑๐,๖๓๕,๕๐๐.- 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
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(ล ำดับที่ ๕)  
โครงกำร กำรด ำเนนิงำนเครอืข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่ปฎิบัติกำร  
                     ๒. นำงศิริธร เวียนศิริ   หน.ภสส   
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.    / คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)    
 ควำมเสี่ยง   / อ่ืนๆ โปรดระบุ......Audit..........  

หลักกำรและเหตุผล          
สมศ. ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือสะท้อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกของรัฐบำลในกำรคุ้มครองผู้บริโภคทำงกำรศึกษำ  โดยหลังจำกกำรประเมินจะ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอันจะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึ กษำของ
ประเทศ และสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้กำรประกันคุณภำพเป็นเครื่องมือ
สร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในทุกภำคส่วนทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของ สมศ. คือ คงควำม
เชี่ยวชำญขององค์กร เพ่ิมควำมเชื่อมั่นของประชำคม สร้ำงควำมเชื่อใจให้ประชำชน ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
๑ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีกำร
ประกันคุณภำพภำยในและพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรประกัน
คุณภำพ และผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อหน่วยงำนให้ภำคีและสำธำรณะ และรำยงำนผลประเมิน
คุณภำพภำยนอกต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว สมศ. จึงก ำหนดสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ  ๗  เครือข่ำย ได้แก่ ๑) เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ  ๒) เครือข่ำย
ผู้น ำชุมชน  ๓) เครือข่ำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๔) เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ๕) เครือข่ำยนักวิจัย  ๖) 
เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และ ๗) เครือข่ำยสื่อมวลชน  ในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะจิตอำสำ
ที่มีเป้ำหมำยร่วมกันเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  นอกจำกนี้ สมศ. 
ได้มีกำรรับสมัครสมำชิกเครือข่ำยรำยปี ได้แก่ นิสิต/นักศึกษำ  บุคคลทั่วไป และองค์กำร/หน่วยงำน ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีสนใจรับข้อมูลข่ำวสำรจำก สมศ. อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี  และเพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์จึงก ำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำงำน
ของส ำนักงำนอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำที่ยั่งยืน  ได้องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรพัฒนำ
งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำน  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นโดยกำร
พัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำที่มีอยู่เดิม  และขยำยเครือข่ำยใหม่เพ่ิมขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำไปสู่กำรผนึกก ำลังและลงมือท ำกิจกรรมร่วมกัน ให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน  
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันของเครือข่ำยกลุ่มต่ำง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ (นโยบำย) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมรู้ สู่ควำมเชี่ยวชำญ  
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำ 

  แผนงำน/โครงกำรที่ ๑.๑.๒  กำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน 
ขยำยเครือข่ำย  พัฒนำเครือข่ำย และจัดกิจกรรมเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ  และ

สมำชิกเครือข่ำย สมศ. 
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำเครือข่ำย สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำน 

กิจกรรมที่ ๑ รับสมัครสมำชิกเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย 
 ๑.๑ จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครเครือข่ำยกลุ่มต่ำงๆ รวมถึงประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค สมศ. รวมถึงกำรเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
 ๑.๒ ประกำศรำยชื่อสมำชิกเครือข่ำย 

 งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ๓๕,๐๐๐.- บำท (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 ระยะเวลำ ๓ เดือน ระหว่ำงเดือน ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑ 
 สถำนที่จัดกิจกรรม รับสมัครผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำงๆ ของ สมศ. 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย 
    กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ผู้ที่มีควำมสนใจ หรือจำกกำรสรรหำ และ Snowball Effect 
ที ่ รำยกำร      จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ค่ำจัดท ำเอกสำร (๑๐ บำท x ๕๐๐ ชุด x ๗ เครือข่ำย) ๓๕,๐๐๐.- 

 รวมทั้งสิ้น (สำมหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๓๕,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร   
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กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือของบุคลำกรเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

ในกำรขับเคลื่อนงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
 ๒. เพ่ือสร้ำงสมำชิกเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำน 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑.  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำเพ่ือ

ควำมยั่งยืน 
๒.  ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรเครือข่ำยกำร

ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ สมำชิกเครือข่ำย สมศ.  และขยำยเครือข่ำยเพ่ิมข้ึน 
๓.  ได้สมำชิกเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

ภำยนอกของ สมศ. 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  ๑. เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗  เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและ

กรรมกำรสถำนศึกษำ  เครือข่ำยผู้น ำชุมชน  เครือข่ำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ  
เครือข่ำยนักวิจัย  เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และเครือข่ำยสื่อมวลชน   

 ๒. สมำชิกเครือข่ำย สมศ.  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 ๓. ผู้บริหำรและนักวิชำกำร สมศ. 
 ๔. ผู้เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

แผนกำรด ำเนินงำน  
ที ่ กิจกรรม เวลำในกำรด ำเนินกำร 
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ  ไตรมำส ๑ 
๒ จัดประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ไตรมำส ๒  

๓ สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ.  ภำยในไตรมำส ๒  
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดประชุมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำย สมศ. 

ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ ำนวน ๑ ครั้ง (สมำชิกแต่ละเครือข่ำย ๗ เครือข่ำย) 

๘๐๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น (แปดแสนบำทถ้วน) ๘๐๐,๐๐๐ 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
วัตถุประสงค์  

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือควำม
ยั่งยืน 

๒.  ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร เครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น 

๓.  ได้เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ  
สมศ. 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  ๑. เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อย ๑ เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๒ ได้แก่ เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ  เครือข่ำยผู้น ำชุมชน  เครือข่ำยเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ  เครือข่ำยนักวิจัย  เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และ
เครือข่ำยสื่อมวลชน   

 ๒. ผู้บริหำรและนักวิชำกำร สมศ. 

แผนกำรด ำเนินงำน  
ที ่ กิจกรรม เวลำในกำรด ำเนินกำร 
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ  ไตรมำส ๑ 
๒ เสนอขออนุมัติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร ไตรมำส ๑ 
๓ จัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ำย ๗ เครือข่ำย ไตรมำส ๒  
๔ สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ.  สิ้นไตรมำส ๒ และ ๔ 
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร (๓ ครั้ง) ๔๓,๐๐๐ 
 ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๓ คน x ๓ ครั้ง) ๑๘,๐๐๐ 
 ค่ำเดินทำงคณะอนุกรรมกำร (๕๐๐ บำท x ๓ คน x ๓ ครั้ง) ๔,๕๐๐ 
 ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับกำรประชุม                              

(๔๐๐ บำท x ๑๒ คน x ๓ ครั้ง) 
๑๔,๔๐๐ 

 ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอ่ืนๆ (๑๐๐ บำท x ๑๒ คน x ๓ ครั้ง)  ๓,๖๐๐ 
 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ 

ค่ำขนส่ง ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น 
๒,๕๐๐ 

๒ จัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
(๓๐๐,๐๐๐ บำท x ๗ เครือข่ำย) 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๘๖๐,๐๐๐ 

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  (๒,๐๐๐ บำท x ๓ คน x ๑ คืน x ๗ ครั้ง)  ๔๒,๐๐๐ 

 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผู้บริหำรและ เจ้ำหน้ำที่ สมศ.  
- ผู้อ ำนวยกำร สมศ. ๑ คน (๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๗ ครัง้ = ๒๑,๐๐๐ บำท) 
- รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. ๑ คน (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๗ ครั้ง = ๑๔,๐๐๐ 
บำท) 
- เจ้ำหน้ำที่ สมศ. ๗ คน (๕๐๐ บำท x ๗ คน x ๒ วัน x ๗ ครั้ง = ๔๙,๐๐๐ 
บำท) 

๘๔,๐๐๐ 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เพ่ือติดตำม
เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (๑๒ คน x ๕,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง) 

๔๒๐,๐๐๐ 

 ค่ำเดินทำงไป-กลับ จำกท่ีพัก-สนำมบิน คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ 
สมศ.  (๑๒ คน x ๑,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง) 

๘๔,๐๐๐ 

 ค่ำท่ีพักคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เพ่ือติดตำมเครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก  
- คณะกรรมกำร ผู้บริหำร สมศ. (๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๗ ครั้ง = ๗๐,๐๐๐ 
บำท) 
- เจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๗ คน x ๑,๖๐๐ บำท x ๑ คืน x ๗ ครั้ง = ๗๘,๔๐๐ บำท) 

๑๔๘,๔๐๐ 

 ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน และเครื่องดื่ม (๑๒ คน x ๔๐๐ บำท x ๗ ครั้ง) ๓๓,๖๐๐ 

 ค่ำเช่ำรถตู้  ๑ คัน x ๒ วัน x ๒,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง  ๒๘,๐๐๐ 
 ค่ำน้ ำมันเชี้อเพลิง  ๑ คัน x ๒ วัน x ๑,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง  ๑๔,๐๐๐ 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์  

ค่ำขนส่ง เป็นต้น 
๖,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น (สำมล้ำนสำมพันบำทถ้วน) ๓,๐๐๓,๐๐๐ 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมถอดบทเรียน 
วัตถุประสงค์  

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือควำม
ยั่งยืน 

๒.  ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร เครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น 

๓.  ได้เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ  
สมศ. 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  ๑. เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๗ เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและ

กรรมกำรสถำนศึกษำ  เครือข่ำยผู้น ำชุมชน  เครือข่ำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ  
เครือข่ำยนักวิจัย  เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และเครือข่ำยสื่อมวลชน   

 ๒. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. 

แผนกำรด ำเนินงำน  
ที ่ กิจกรรม เวลำในกำรด ำเนินกำร 
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ  ไตรมำส ๑ 
๒ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ไตรมำส ๔ 
๓ สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ.  ไตรมำส ๔ 
 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียน  
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
๑ ถอดบทเรียนเครือข่ำยฯ  
 ค่ำเดินทำงผู้เข้ำร่วมประชุม (๑๐๐ คน x ๔,๐๐๐ บำท )  ๔๐๐,๐๐๐ 
 ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๑๒ คน x ๕๐๐ 

บำท) 
๖,๐๐๐ 

 ค่ำท่ีพักผู้เข้ำร่วมประชุม (๕๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท ) ๑๐๐,๐๐๐ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร (๓ คน x ๒,๐๐๐ บำท ) ๖,๐๐๐ 
 ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ผู้เข้ำร่วมประชุม (๖๕ คน x ๖๐๐ บำท) ๓๙,๐๐๐ 
  ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำส ำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ 

ค่ำขนส่ง เป็นต้น 
๕,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำแสนห้ำหม่ืนหกพันบำทถวน) ๕๕๖,๐๐๐ 
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
เกิดควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือของบุคลำกรเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ และ

สมำชิกเครือข่ำย สมศ. ในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ สมศ. รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์  
องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำงำนของส ำนักงำน 

รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ท้ัง ๔ กิจกรรม 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ รับสมัครสมำชิกเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย ๓๕,๐๐๐ 
๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๘๐๐,๐๐๐ 
๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓,๐๐๓,๐๐๐ 
๔ ถอดบทเรียน ๕๕๖,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (สี่ล้ำนสำมแสนเก้ำหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) ๔,๓๙๔,๐๐๐ 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม 

กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
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(ล ำดับที่ ๖)  
โครงกำร กำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยธงฉัตร   

๒. นำงสำวภัคพิชำ ภู่ทับทิม 
และเจ้ำหน้ำที่ ภสส.  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส. 
  ๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร สมศ. 
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................  

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำยและหลักกำรและแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับที่ก ำหนดไว้ 
โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี นับตั้งแต่กำรประเมิน
ครั้งสุดท้ำย โดยมีพันธกิจหลักที่ส ำคัญ คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) 
ให้กำรรับรองผูป้ระเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีด ำเนินกำร
โดยผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย 
เพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) 
พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปี
ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำร
ก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ของส ำนักงำนที่ก ำหนดไว้ คือ “สมศ. เป็นหน่วยประเมินคุณภำพภำยนอก
ที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ สำมำรถสะท้อนคุณภำพกำรศึกษำ และให้
ข้อเสนอแนะที่น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ” พร้อมทั้งก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic 
Issue) โดยได้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ของส ำนักงบประมำณ และยุทธศำสตร์
ของกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้ 
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ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้
ก้ำวหน้ำ โปร่งใสตรวจสอบได้ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรน ำผลกำรประเมินสู่กำรใช้และพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๑๘ ปีที่ผ่ำนมำ สมศ. ได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมศ. ได้มีกำรปรับกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ “สมศ. ยุคใหม่” 
ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ บูรณำกำรกับภำรกิจหลัก  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เป็นองค์กรกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพระดับชำติและระดับสำกล ได้แก่  ๑) กำรรับประเมินจำกหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ  โดยมีกำรพัฒนำองค์กรโดยอ้ำงอิงมำตรฐำน ISO และ PMQA ๒) กำรจัดท ำหลักสูตรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับมืออำชีพ  รวมถึง กำรพัฒนำ
สื่อและเครื่องมือกำรอบรมพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ๓) กำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ทั้งระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated 
QA) รวมถึง Big Data & Learner Analytic, etc. และ ๔) ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ๔.๐ ทั้งกำรวิจัยเชิงอนำคต 
ที่สำมำรถท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและท ำนำยผลกำร
ประเมินคุณภาพภายนอกได้ ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

ในกำรนี้  ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์  ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม  จึงได้จัดท ำ โครงกำร  
“สร้ำงภำพลักษณ์ใหม่  Genius ONESQA” ขึ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ของส ำนักงำน หรือ “สมศ.ยุคใหม่”ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  รวมถึง กำรจัดกิจกรรมประชุมเสวนำฯ เป็นต้น เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและ
สำธำรณชนและเกิด Image ใหม่กับส ำนักงำน  

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในรูปแบบ “สมศ. ยุคใหม่” 
ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ในกำรเป็นองค์กรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพระดับชำติและระดับสำกล 
          ๒.๒ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้เกิด Image ใหม่กับส ำนักงำน  
          ๒.๓ เพ่ือวำงแผนและเผยแพร่งำนประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับ
เกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของ สมศ. 
          ๒.๔  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่สังคมในระดับกว้ำง สร้ำงกระแสกำรรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือให้เห็นคุณค่ำ คุณประโยชน์ของกำรประเมิน  และเกิดควำมม่ันใจต่อ สมศ.  
          ๒.๕  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อ สมศ. ในฐำนะหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่คุ้มครอง
สิทธิทำงกำรศึกษำกับเด็กไทยทุกคน และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรศึกษำ 
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๓. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ่อแม่ ผู้ปกครองและ
กรรมกำรสถำนศึกษำ  นิสิต นักศึกษำ  นักคิด ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เจ้ำหน้ำที่
งำนประกันคุณภำพ นักวิจัยทำงกำรศึกษำ สื่อมวลชน   และสำธำรณชนทั่วไป  

๔. แผนด ำเนินกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ 
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ ด ำเนินกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือค้นหำข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ สมศ. ๕๐๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (ห้ำแสนบำทถ้วน) ๕๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ์  
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ ์

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดซื้อพ้ืนที่สื่อหนังสือพิมพ์ (๑๒ ครั้ง) ๖๐๐,๐๐๐ 
๒ จัดจ้ำงผลิตจุลสำร สมศ. ( ๔ ฉบับ x ๒,๐๐๐ เล่ม x ๕๐ บำท)  ๔๐๐,๐๐๐ 
๓ จัดจ้ำงผลิตปฏิทินและไดอำรี่ (๘,๐๐๐ ชุด x ๑๒๕ บำท) ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๔ จัดจ้ำงผลิตสมุดฉีก ( ๓๐,๐๐๐ เล่ม x ๑๕ บำท) ๔๕๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (สองล้ำนสี่แสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๒,๔๕๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑. เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ ไตรมำส ๑ 
๒ ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม  ไตรมำส ๑ 
๓ รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนเสนอผู้อ ำนวยกำร สมศ. ไตรมำสที่ ๒ และ ๔ 
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กิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ  
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ จัดจ้ำงผลิตชุดนิทรรศกำร ไวนิล โรลอัพ สื่ออ่ืน Backdrop ชุดไฟ ฯลฯ ๕๐๐,๐๐๐ 
๒ จัดจ้ำงผลิตถุงผ้ำ ( ๓๐,๐๐๐ ใบ x ๒๐ บำท) ๖๐๐,๐๐๐ 
๓ สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือสำนสัมพันธ์กับสื่อมวลชน  ๒๐๐,๐๐๐ 
 (หนึ่งล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้รวมทั้ง ๓ กิจกรรม 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
๑ กิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ ๕๐๐,๐๐๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ์ ๒,๔๕๐,๐๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อื่น ๆ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้น (สิบสี่ล้ำนสองแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๔,๒๕๐,๐๐๐ 

กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 
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(ล ำดับที่ ๗) 
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑)  

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  

ส ำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑ (ภปพ.๑)  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยกีรติ ฆำรเจริญ  

๒. นำงสำวสรกมล สุมนเตมีย์  
๓. นำงสำวพิมพร สุรกิตติด ำรง  
๔. นำยทินกฤต อรรถโกวิทธำตรี  

ผู้ก ำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ  
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑ (ภปพ.๑) ส ำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็ก และสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โดยด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปพ.๑ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนไว้ ๒ กิจกรรมหลักคือ  

๑. กิจกรรมกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมิน
คุณภำพภำยนอกไว้ จ ำนวน ๒ กลุ่ม จ ำนวนทั้งหมด ๓,๐๒๘ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนำเด็ก (ศพด.) จ ำนวน 
๓,๐๐๕ แห่ง และ ๒) สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จ ำนวน ๒๓ แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนนำนำชำติ จ ำนวน ๑๐ แห่ง วิทยำลัยนำฎศิลป์ จ ำนวน ๑๒ แห่ง และโรงเรียนเตรียม
ทหำร จ ำนวน ๑ แห่ง โดยใช้งบประมำณท้ังสิ้น ๗๐,๒๖๕,๐๐๐ บำท (เจ็ดสิบล้ำนสองแสนหกหมื่นห้ำพันบำท)  

๒. กิจกรรมพิจำรณำรับรองรำยงำน จ ำนวน ๓,๐๒๘ แห่ง งบประมำณ ๖,๐๕๖,๐๐๐ บำท (หกล้ำน
ห้ำหมื่นหกพันบำท) 

ดังนั้นจึงใช้งบประมำณท้ังสิ้น ๗๖,๓๒๑,๐๐๐ บำท (เจ็ดสิบหกล้ำนสำมแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำท) 
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ   

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ศูนย์
พัฒนำเด็ก จ ำนวน ๓,๐๐๕ แห่ง 

๓.๒ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จ ำนวน ๒๓ แห่ง ได้แก่ 

๑) โรงเรียนนำนำชำติ จ ำนวน ๑๐ แห่ง 
๒) วิทยำลัยนำฎศิลป์  จ ำนวน ๑๒ แห่ง 
๓) โรงเรียนเตรียมทหำร  จ ำนวน ๑ แห่ง 

 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

เดือน ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

 

ศูนย์พัฒนำเด็ก              

โรงเรียนนำนำชำติ              

วิทยำลัยนำฏศิลป์              

โรงเรียนเตรียมทหำร              
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๕. งบประมำณ  

 
ภำรกิจท่ี

รับผิดชอบ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
กำรประเมิน 

ปี ๒๕๖๒ 

 แผนงำน แผนเงิน ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

จ ำนวน หน่วยนับ (บำท)     

 
 
ภปพ.๑ 

ศูนย์พัฒนำเด็ก  ๓,๐๐๕ แห่ง ๗๕,๑๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๑๒๕,๐๐๐ 

โรงเรียนนำนำชำต ิ ๑๐ แห่ง ๕๒๐,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ 

วิทยำลยันำฏศิลป์ ๑๒ แห่ง ๖๒๔,๐๐๐ - - ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ 

โรงเรียนเตรียมทหำร ๑ แห่ง ๕๒,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐ - 

รวม ๓,๐๒๘ แห่ง ๗๖,๓๒๑,๐๐๐ ๑๕,๑๕๖,๐๐๐ ๒๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒๓,๐๒๐,๐๐๐ ๑๕,๕๔๑,๐๐๐ 

 
 
 
๖. เป้ำหมำย   

 
ระยะเวลำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

ไตรมำส ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

เดือน ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

ศูนย์พัฒนำเด็ก (๓,๐๐๕ แห่ง)  ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๕  

โรงเรียนนำนำชำติ (๑๐ แห่ง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑   ๒ ๑ ๑ ๑  

วิทยำลัยนำฏศิลป์ (๑๒ แห่ง)        ๓ ๓ ๓ ๓  

โรงเรียนเตรียมทหำร (๑ แห่ง)         ๑    

หมำยเหตุ  
๑. ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนกตำม 

ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
๑.๑ ศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๔๐ คน 
๑.๒ สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

- โรงเรียนนำนำชำติ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน 
- วิทยำลัยนำฏศิลป์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๑ คน 
- โรงเรียนเตรียมทหำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน 

๒. ต้องมีกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้แก่ วิทยำลัยนำฎศิลป์ และโรงเรียนเตรียมทหำร 
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็ก จ ำนวน ๓,๐๐๕ แห่ง 
๗.๒ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีวัตถุประสงค์

พิเศษ จ ำนวน ๒๓ แห่ง ได้แก่ 
๑) โรงเรียนนำนำชำติ  จ ำนวน ๑๐ แห่ง 
๒) วิทยำลัยนำฎศิลป์  จ ำนวน ๑๒ แห่ง 
๓) โรงเรียนเตรียมทหำร  จ ำนวน ๑ แห่ง 

 ๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล  

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ศูนย์พัฒนำเด็ก และสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. มีมติเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ 
กันยำยน ๒๕๖๐ 
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(ล ำดับที่ ๘) 
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒)  

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ส ำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๒ (ภปพ.๒)  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำว ภำรดี  เจียรนัยกูร  

๒. นำงสำว นุชจร ี ชมยินดี  
๓. นำงสำว สภุำพร  ศิริฉัตร  
๔. นำงสำว พรวลัย  เบญจรัตนสิริโชติ 
๕. นำง ปรียนันท์  ไกรวินจิตดี 
๖. นำงสำว กันยำ  สัตถำสำธชุนะ 
๗. นำยธนัญชัย  ไชยหงษ ์
๘. นำยวริทธิ์นันท์  สุมนเตมีย์  

ผู้ก ำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ  
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๒ (ภปพ.๒) ส ำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภปพ.๒ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๑ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ     
โดยมีสถำนศึกษำที่จะเริ่มด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในช่วงไตรมำสที่ ๔ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป  ซึ่งได้ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ จ ำนวน ๑๒๑ แห่ง  
ประกอบด้วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๘๗๒,๐๐๐ บำท (สำมล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบำท
ถ้วน)  
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ สมศ. ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ   

 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑๒๑ แห่ง 

 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

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

 

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรประเมิน 

สพฐ.              

อปท.              

กทม.             

 
 
๕. งบประมำณ  

 

ภำรกิจที่
รับผิดชอบ 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรประเมิน 

ปี ๒๕๖๒ 

 แผนงำน แผนเงิน ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

จ ำนวน หน่วยนับ (บำท)     

 

 

ภปพ.๒ 

สพฐ.  ๒๗ แห่ง ๘๖๔,๐๐๐ - ๘๖๔,๐๐๐ - - 

อปท. ๔๔ แห่ง ๑,๔๐๘,,๐๐๐ - ๑,๔๐๘,,๐๐๐   

กทม. ๕๐ แห่ง ๑,๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - 

รวม ๑๒๑ แห่ง ๓,๘๗๒,๐๐๐ - ๓,๘๗๒,๐๐๐ - - 
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๖. เป้ำหมำย   

 
ระยะเวลำกำร

ปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๑ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

ไตรมำส ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

สพฐ. (๒๗ แห่ง) - - - ๒๗ - - - - - - - - 

อปท. (๔๔ แห่ง) - - - ๔๔ - - - - - - - - 

กทม. (๕๐ แห่ง) - - - ๕๐ - - - - - - - - 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสังกัดกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 
๑๒๑ แห่ง 
 ๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล  

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมท่ีคณะกรรมกำร สมศ. มีมติ
เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ 
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๑ 
 

(ล ำดับที่ ๙) 
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒)  

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๒ (ภปพ.๒)  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำว ภำรดี  เจียรนัยกูร  

๒. นำงสำว นุชจร ี ชมยินดี  
๓. นำงสำว สภุำพร  ศิริฉัตร  
๔. นำงสำว พรวลัย  เบญจรัตนสิริโชติ 
๕. นำง ปรียนันท์  ไกรวินจิตดี 
๖. นำงสำว กันยำ  สัตถำสำธชุนะ 
๗. นำยธนัญชัย  ไชยหงษ ์
๘. นำยวริทธิ์นันท์  สุมนเตมีย์  

ผู้ก ำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ  
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๒ (ภปพ.๒) ส ำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปพ.๒ ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ จ ำนวน ๗๖๐ แห่ง ประกอบด้วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สั งกัดกรุงเทพมหำนคร และสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๒๔,๓๒๐,๐๐๐ บำท (ยี่สิบสี่ล้ำนสำมแสนสองหมื่น
บำทถ้วน)  
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๒ 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ สมศ. ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ   

 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สังกัดกรุงเทพมหำนคร และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน ๗๖๐ แห่ง 

 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

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

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

 

สพฐ.              

สช.             

อปท.              

กทม.             

๕. งบประมำณ  

 
ภำรกิจที่

รับผิดชอบ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
กำรประเมิน 

ปี ๒๕๖๒ 

 แผนงำน แผนเงิน ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

จ ำนวน หน่วยนับ (บำท)     

 
 

ภปพ.๒ 

สพฐ.  ๔๒๗ แห่ง ๑๓,๖๖๔,๐๐๐ - ๒,๓๓๖,๐๐๐ ๕,๖๖๔,๐๐๐ ๕,๖๖๔,๐๐๐ 

สช. ๕๐ แห่ง ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ - 

อปท. ๒๖๗ แห่ง ๘,๕๔๔,,๐๐๐ - ๔,๘๓๒,๐๐๐ ๑,๘๕๖,๐๐๐ ๑,๘๕๖,๐๐๐ 

กทม. ๑๖ แห่ง ๕๑๒,๐๐๐ - - ๕๑๒,๐๐๐ - 

รวม ๗๖๐ แห่ง ๑๑,๓๙๗,๐๐๐ - ๗,๑๖๘,๐๐๐ ๙,๖๓๒,๐๐๐ ๗,๕๒๐,๐๐๐ 
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๓ 
 

 
๖. เป้ำหมำย   

 
ระยะเวลำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

ไตรมำส ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

สพฐ. (๔๒๗ แห่ง) - - - ๕๐ ๒๓ - - - ๑๗๗ ๑๗๗ - - 

สช. (๕๐ แห่ง) - - - - - - - - ๕๐ - - - 

อปท. (๒๖๗ แห่ง) - - - ๘๐ ๗๑ - - - ๕๘ ๕๘ - - 

กทม. (๑๖ แห่ง) - - - - - - - - ๑๖ - - - 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สังกัดกรุงเทพมหำนคร และสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน ๗๖๐ แห่ง 
 ๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล  

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมท่ีคณะกรรมกำร สมศ. มีมติ
เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ 
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(ล ำดับที่ ๑๐) 
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยณัฐพล ธิตินำนันทกูล 

๒. นำงสำวฐำวดี ด้วงนิล 
๓. นำยชัยภัทร ทองอยู่ 
๔. นำงสำวปภำวี โดนสันเทียะ 

ผู้ก ำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ  
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 มำตรำ 49 ก ำหนดให้ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำท ำหน้ำที่
พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของสถำนศึกษำ โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย ซึ่งภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ ส ำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปศ. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้ก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ จ ำนวน ๒ กลุ่ม จ ำนวนทั้งหมด 300 แห่ง ได้แก่                 ๑) 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 150 แห่ง และ ๒) ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จ ำนวน 150 แห่ง โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 17,355,000 บำท (สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ สมศ. ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
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กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ   

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 350 แห่ง  

๓.๒ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน  XXX แห่ง 

 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

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

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ             

กศน.             

 
 
๕. งบประมำณ  

 
ภำรกิจท่ี

รับผิดชอบ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย 
กำรประเมิน 

ปี ๒๕๖๒ 

 แผนงำน แผนเงิน 
ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ จ ำนวน หน่วยนับ (บำท) 

ภปศ. 

จัดกำรประเมิน
อำชีวศึกษำ  

350 แห่ง 22,260,000 1,908,000   20,352,000 

พิจำรณำรับรอง
รำยงำนอำชวีศึกษำ 

350 แห่ง 700,000  60,000   

จัดกำรประเมิน 
กศน. 

xxx แห่ง      

พิจำรณำรับรอง
รำยงำน กศน. 

xxx แห่ง      

รวม 350 แห่ง      
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๖. เป้ำหมำย   

 
ระยะเวลำ 

กำร
ปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ   ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒     ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑   

ไตรมำส ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

 
กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน 

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ   10 10 10      160 160 

กศน.             

หมำยเหตุ  
๑. ตำมที่ส ำนักงำนได้มีกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (สอศ.) ในกำรประชุมวันที่ 10 ส.ค. 61 ซึ่ง

หน่วยงำนต้นสังกัดได้แจ้งในประชุมว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำให้ 
สมศ. ในเดือน กรกฎำคม 2562 และให้ สมศ. ลงพื้นที่ประเมินในเดือน ส.ค. และ ก.ย. 62 จะส่งผลให้กำร
ประเมินอำจท ำได้แค่จัดคณะผู้ประเมินหรือประเมินเบ้ืองต้น (Pre Analysis) เท่ำน้ัน 
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๒. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรประเมินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแล้ว จึงมีกำร
ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำแนก
ตำม ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

๑.๑ ผู้ประเมินสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 960 คน  
      (ต้องครอบคลุมและเพียงพอในกำรประเมินทุกประเภทวิทยำลัย)  
1.2 ผู้ประเมิน กศน. จ ำนวน xxx คน 

3. ส ำนักงำนต้องสรรหำนักวิชำกำร ภปศ. เพิ่มเติมจ ำนวน 5 คน เพือ่ให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรประเมินได้ตำม 
จ ำนวนที่ก ำหนด 

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 350 แห่ง  
๗.๒ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ กศน. จ ำนวน xxx แห่ง 

 ๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล  

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. มีมติเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่              
๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ 
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(ล ำดับที่ ๑๑) 
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) 
ผู้รับผิดชอบ ๑. ดร.สชุญำ สังข์จรูญ  

๒. นำงสำวศุภรำงค์ อินทุณห์  
๓. นำงสำวอัญมณี วัฒนรัตน์  
๔. นำงสำวศรัญญำ รณศิริ 
๕. นำงสำวจันทร์จิรำ อินทนำคม  

ผู้ก ำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ  
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) ส ำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจ
ในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ อันหมำยถึง สถำนศึกษำในระบบที่จัด
กำรศึกษำหลังระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยแบ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันเฉพำะทำง โดยด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปอ. มีกำรด ำเนินกำร ๓ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ ๑ กำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำ
ที่จะด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้
ก ำหนดแผนกำรประเมินทั้ งสิ้น ๘๐ แห่ง ได้แก่ ๑) กลุ่มสถำนศึกษำในสังกัด สกอ. ๓๓ แห่ง และ  
๒) สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง ๔๗ แห่ง แบ่งเป็น (๑) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงกลำโหม ๘ แห่ง  
(๒) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑ แห่ง (๓) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ๓๘ แห่ง 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำน งบประมำณ ๑๖๐,๐๐๐ บำท และกิจกรรมที่ ๓ 
กำรจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรประเมิน งบประมำณ ๓๖๙,๐๐๐ บำท 
รวมทั้งสิ้นใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๙,๐๐๐ บำท (สิบเก้ำล้ำนสองแสนสี่หมื่นเก้ำบำทถ้วน)  
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ   

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
จ ำนวน ๘๐  แห่ง ได้แก่ ๑) กลุ่มสถำนศึกษำในสังกัด สกอ. ๓๓ แห่ง และ ๒) สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง 
๔๗ แห่ง แบ่งเป็น (๑) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงกลำโหม ๘ แห่ง (๒) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ๑ แห่ง (๓) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ๓๘ แห่ง  

๓.๒ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๘๐ แห่ง  

ทั้งนี้ อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนและรำยชื่อตำมควำมเหมำะสม 
  ๓.๓ เพ่ือกำรจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑  ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒    ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑  

ไตรมำส ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

เดือน ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 
 
 

กำรประเมิน 
 

Pre-analysis กลุ่ม ๑             

ประเมินกลุ่ม ๑  
และรับรองรำยงำน 

            

Pre-analysis กลุ่ม ๒             
ประเมินกลุ่ม ๒ 
และรับรองรำยงำน 
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ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑  ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒    ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑  

ไตรมำส ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

เดือน ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

กำรบริหำรจดักำร
คุณภำพรำยงำน 

กพอ. ผู้ประเมิน และ 
สมศ. 

            

กำรประชุมร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กพอ. ต้นสงักัด สถำนศกึษำ  
ผู้ประเมิน และ สมศ. 

                          

 

๕. งบประมำณ  

 
กิจกรรม  

ปี ๒๕๖๒ 

 แผนงำน แผนเงิน ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
จ ำนวน หน่วย

นับ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

ประเมิน กลุ่ม ๑ ๓๓ แห่ง ๗,๗๒๒,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๓,๕๑๐,๐๐๐ ๒,๑๐๖,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ 
คำ่ด ำเนินกำรครั้งที่ ๑ 
(ร้อยละ ๕๐) 

๓๓ แห่ง ๓,๗๔๔,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐ - 

ค่ำด ำเนินกำรครั้งที่ ๒ 
(ร้อยละ ๕๐) 

๓๓ แห่ง ๓,๗๔๔,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐ - 

ประเมิน กลุ่ม ๒ ๔๗ แห่ง ๑๐,๙๙๘,๐๐๐ - ๒,๑๐๖,๐๐๐ ๕,๓๘๒,๐๐๐ ๑,๔๐๔,๐๐๐ 
ค่ำด ำเนินกำรครั้งที่ ๑ 
(ร้อยละ ๕๐) 

๔๗ แห่ง ๔,๔๔๖,๐๐๐ - ๑,๐๕๓,๐๐๐ ๒,๖๙๑,๐๐๐ ๗๐๒,๐๐๐ 

ค่ำด ำเนินกำรครั้งที่ ๒ 
(ร้อยละ ๕๐) 

๔๗ แห่ง ๔,๔๔๖,๐๐๐ - ๑,๐๕๓,๐๐๐ ๒,๖๙๑,๐๐๐ ๗๐๒,๐๐๐ 

กำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพรำยงำน 

๑ กิจกรรม ๑๖๐,๐๐๐   ๑๖๐,๐๐๐  

กำรประชุมร่วมกับผู้
มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

๑๘๐ คน ๓๖๙,๐๐๐ - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙,๒๔๙,๐๐๐ ๙๓๖,๐๐๐ ๕,๖๑๖,๐๐๐ ๗,๖๔๘,๐๐๐ ๒,๗๐๙,๐๐๐ 
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๖. เป้ำหมำย   

 
ระยะเวลำ 

กำรปฏิบัติงำน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๒ 

ปีกำรศึกษำ ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑  ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒    ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑  

ไตรมำส ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

เดือน ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 
 
 
 

กำรประเมิน 

Pre-analysis กลุ่ม ๑ ๕ (แห่ง)  ๑๕ (แห่ง)  ๙ (แห่ง)  ๔ (แห่ง)  

ประเมินกลุ่ม ๑  
และรับรองรำยงำน 

๕ 
(แห่ง) 

๑๕ 
(แห่ง) 

๙ 
(แห่ง) 

๔ 
(แห่ง) 

 

Pre-analysis กลุ่ม ๒    ๙ (แห่ง)  ๒๓ (แห่ง)  ๖ (แห่ง)  

ประเมินกลุ่ม ๒ 
และรับรองรำยงำน 

   ๙ 
(แห่ง) 

๒๓ 
(แห่ง) 

๖ 
(แห่ง) 

 

กำรบริหำร
จัดกำรคณุภำพ

รำยงำน 

กพอ. ผู้ประเมิน และ 
สมศ. 

       
๑  

กิจกรรม 

   

กำรประชุม
ร่วมกับผูม้ีส่วน

เกี่ยวข้อง 

กพอ. ต้นสังกัด 
สถำนศึกษำ  
ผู้ประเมิน และ สมศ. 

          

๑๘๐ 
คน 

 

 

หมำยเหตุ  
๑. ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓๒๐ 

คน จ ำแนกตำม ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
๑.๑ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในสังกัด สกอ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๓๒ คน 
๑.๒ สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง โดยแบ่งเป็น 
 - สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ คน 
 - สถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๒ คน 
 - สถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕๒ คน 

๒. ต้องมีกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง ได้แก่สถำบัน 
อุดมศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) และสถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม 
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ต้องมีกำรพัฒนำผู้ประเมินสถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำงและได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินโดยคณะกรรมกำร  
สมศ. ภำยในไตรมำสที่ ๑ ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๗.๑ เพ่ือประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๘๐ แห่ง 
 ๗.๒ ได้แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ 
 ๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำต่อไป 
 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล  

 กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษำ ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. มีมติเห็นชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ 
 ๘.๑ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำน งบประมำณท้ังสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ 
บำท หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน 

 กิจกรรมย่อย ๑ กำรลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลคุณภำพรำยงำนกำรประเมิน  
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำ ๔ แห่ง (สังกัดละ ๑ แห่ง) 
๑) สัมภำษณ์ผู้แทนสถำนศึกษำจ ำนวน ๔ แห่ง แห่งละ ๕ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน 
๒) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ คน 
๓) ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จ ำนวน ๘ คน 
งบประมำณ ๖๐,๐๐๐ บำท 

 กิจกรรมย่อย ๒ กลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งสิ้น ๖๐ คน  
๑) ผู้แทนสถำนศึกษำจ ำนวน ๔ แห่ง แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน 
๒) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ คน 
๓) ผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (กระทรวงศึกษำธิกำร  สกอ. กระทรวงกลำโหม และ

กระทรวงวัฒนธรรม) แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน 
๔) ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จ ำนวน ๘ คน 
๕) ผู้ประเมินที่ท ำหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำร จ ำนวน ๔๐ คน 
งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
 

 ๘.๒ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน  
๑) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๔ คน  
๒) เจ้ำหน้ำที่ สมศ. จ ำนวน ๑๒ คน 
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๓) ผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (กระทรวงศึกษำธิกำร  สกอ. กระทรวงกลำโหม และ
กระทรวงวัฒนธรรม) แห่งละ ๒ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน 

๔) ผู้แทนสถำนศึกษำจ ำนวน ๕๐ แห่ง แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
๕) ผู้แทนคณะผู้ประเมินที่ประเมินคุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๕๐ คน 

 

งบประมำณ  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมย่อยจัดการประเมินระดับอุดมศึกษา รำยละเอียดดังนี้  

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวน 
(บาท) 

   ค่าเดินทางคณะกรรมการ กพอ. (จ านวน ๕๐๐ บาท x ๔ คน) ๒,๐๐๐ 
   ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ สมศ. (จ านวน ๕๐๐ บาท x ๑๒ คน) ๖,๐๐๐ 
   ค่าเดินทางผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (จ านวน ๕๐๐ บาท x ๔ คน) ๒,๐๐๐ 
   ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณการจ่าย ๒,๐๐๐ บาท/คน โดยเบิกจ่ายตามจริง 
(จ านวน ๑๐๐ คน x ๕๐๐ บาท) 

๕๐,๐๐๐ 

   ค่าโรงแรมสถานที่จัดงาน (จ านวน ๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บาท) ๑๔๔,๐๐๐ 
   ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม (จ านวน ๑๐๐ คน x ๑,๖๐๐ บาท)  ๑๖๐,๐๐๐ 
   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าส าเนาเอกสารและอุปกรณ์การจัดสัมมนา ๕,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด (สองแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) ๓๖๙,๐๐๐ 
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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(ล ำดับที่ ๑๒) 
โครงกำรทบทวนควำมรูค้วำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  

กำรศึกษำปฐมวัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยพันธ์ชิด  ธรรมพิชัย  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนได้จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  รวม จ ำนวน  ๖ รุ่น  มีผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือกท้ังสิ้น จ ำนวน  ๕๐๕  คน    โดยได้
เสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(กพพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (มติเวียน) มีมติเห็นชอบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย รุ่นที่ ๑-๔ จ ำนวน ๑๘๗ คน จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือก จ ำนวน ๓๑๒ คน 
คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ  ๕๙.๙๔   แล้วนั้น 
 เนื่องจำกมีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนหนึ่งซึ่งไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ จำกกำรทดสอบภำยหลัง
เสร็จสิ้นกำรอบรม  ซึ่งอำจเกิดจำกเหตุปัจจัยได้หลำยประกำร ดังนั้น  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
อบรมคัดเลือก (ยกเว้นไม่ผ่ำนเกณฑ์ด้ำนคุณลักษณะและพฤติกรรม)   ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่แล้วใน
ระดับหนึ่ง  ได้เข้ำรับกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีกครั้ง เพ่ือเป็นกำรลดควำมสูญ
เปล่ำทำงด้ำนงบประมำณและท ำให้ได้ผู้ประเมินภำยนอกที่ผ่ำนกำรอบรมที่ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก
เพ่ิมข้ึน  โดยก ำหนดจัดประชุม ๑ วัน  เพ่ือทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำคเช้ำ และจัดกำรทดสอบในภำคบ่ำย  
โดยคำดว่ำจะมีผู้เข้ำรับกำรทดสอบซ้ ำประมำณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 
โดยส ำนักงำนจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ค่ำจัดท ำข้อสอบ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ  
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  

ภพป.62-1.1 
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   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
๑) เพ ื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำ

ปฐมวยัแลว้ แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม  
๒) เพ่ือจัดกำรทดสอบซ้ ำให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่กำรศึกษำปฐมวัย

แล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำ

ปฐมวัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน)   ดังนี้ 
 

  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑  

             

๒)   ประกำศรำยชือ่ผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพือ่ใหเ้ขำ้ร่วมกำร
ประชุมทบทวนควำมรูแ้ละทดสอบซ้ ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ที่ก ำหนด 

            

๓)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำ
แบบทดสอบ  

            

๔) จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ วัน 

            

๕) จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผูผ้่ำนกำรทดสอบ             

๖)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  
และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง 

            

 
  

81



 

 
 

๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.- บำท             
(ห้ำแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  - ไตรมำสที่ ๑ 
๒ ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพ่ือให้เข้ำร่วมกำรประชุม

ทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด - 
ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำ
แบบทดสอบ  ๑๐๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ วัน ๓๘๐,๐๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๒ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง - 

ไตรมำสที่ ๓ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (ห้ำแสนสำมหม่ืนบำท
ถ้วน) 

๕๓๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพ่ือให้เข้ำร่วมกำรประชมุทบทวนควำมรูแ้ละทดสอบซ้ ำ ตำม 
วัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำแบบทดสอบ (๒ วัน) 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน× ๒ วัน) 
๒๕,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 

๑๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)   

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดท ำแบบทดสอบ  (๑๐๐ บำท × ๓๐๐ 
ชุด)   

๓๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 
เป็นต้น 

๔,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน) ๑๐๕,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  

๕.๔  จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน 
๑ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๕ ชั่วโมง) ๗,๕๐๐.- 
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 

เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๒๗๐ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๓๒๔,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๒๕๐ คน X ๑๐๐ บำท)   ๒๕,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๓,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนแปดหม่ืนบำทถ้วน) ๓๘๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปผลกำรอบรมฯ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๑๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 
 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ. ให้ควำมเห็นชอบ  และ คณะกรรมกำร สมศ.  เพ่ือให้กำร

รับรอง 
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

-  ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
-  ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพ่ือให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ ำ ตำมวัน 

เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ 

- จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ 
วัน 
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- จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำแบบทดสอบ  
ไตรมำสที ่๓  

- สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำร
รับรอง 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) มีจ ำนวนผู้ได้รับกำรรับรองเป็นผู ้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัยเพ่ิมขึ้น  

๒) ลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณ และเปิดโอกำสใหผู้้ที่เข้ำอบรมแลว้ได้เข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีก
ครั้ง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพพ. และคณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
 
 

85



 

 

(ล ำดับที่ ๑๓) 
โครงกำรทบทวนควำมรูค้วำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท์  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนได้จัดอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  รวม จ ำนวน  ๑๑ รุ่น  มีผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือกท้ังสิ้น จ ำนวน  ๑,๑๒๕  คน    
โดยได้เสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  (กพพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (มติเวียน) มีมติเห็นชอบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รุ่นที่ ๑-๒ จ ำนวน ๘๒ คน จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือก 
จ ำนวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ  ๔๘.๕๒   แล้วนั้น 
 เนื่องจำกมีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนหนึ่งซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมใบงำนที่ก ำหนดแต่ไม่ผ่ำนกำร
คัดเลือกตำมเกณฑ์ จำกกำรทดสอบภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรม  ซึ่งอำจเกิดจำกเหตุปัจจัยได้หลำยประกำร 
ดังนั้น  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรท ำใบงำน แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจอยู่แล้วในระดับหนึ่ง  ได้เข้ำรับกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีกครั้ง เพ่ือเป็น
กำรลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณและท ำให้ได้ผู้ประเมินภำยนอกท่ีผ่ำนกำรอบรมที่ได้รับรองเป็นผู้
ประเมินภำยนอกเพ่ิมขึ้น  โดยก ำหนดจัดประชุม ๑ วัน  เพ่ือทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำคเช้ำ และจัดกำร
ทดสอบในภำคบ่ำย โดยคำดว่ำจะมีผู้เข้ำรับกำรทดสอบซ้ ำประมำณ ๕๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง โดยส ำนักงำนจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ค่ำ
จัดท ำข้อสอบ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  

ภพป.62-1.2 
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   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
๑) เพ ื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแลว้ แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลงักำรอบรม  
๒) เพ่ือจัดกำรทดสอบซ้ ำให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่ระดับกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำนแล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน)   ดังนี ้
 

  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑  

             

๒)   ประกำศรำยชือ่ผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพือ่ใหเ้ขำ้ร่วมกำร
ประชุมทบทวนควำมรูแ้ละทดสอบซ้ ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ที่ก ำหนด 

            

๓)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำ
แบบทดสอบ  

            

๔) จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ วัน 

            

๕) จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผูผ้่ำนกำรทดสอบ             

๖)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  
และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง 
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๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๐๐๐.- บำท             
(เก้ำแสนสองหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  - ไตรมำสที่ ๑ 
๒ ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุม

ทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด - 
ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำ
แบบทดสอบ  ๑๐๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ วัน ๗๗๐,๐๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๒ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง - 

ไตรมำสที่ ๓ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (เก้ำแสนสองหม่ืนบำท
ถ้วน) 

๙๒๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพ่ือให้เข้ำร่วมกำรประชมุทบทวนควำมรูแ้ละทดสอบซ้ ำ ตำม 
วัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำแบบทดสอบ (๒ วัน) 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน× ๒ วัน) 
๒๕,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  

๑๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)   

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดท ำแบบทดสอบ  (๑๐๐ บำท × ๓๐๐ 
ชุด)   

๓๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 
เป็นต้น 

๔,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน) ๑๐๕,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  

๕.๔  จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน 
๑ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๕ ชั่วโมง) ๗,๕๐๐.- 
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 

เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๕๗๐คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๖๘๔,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๕๕๐คน X ๑๐๐ บำท)   ๕๕,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๓,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) ๗๗๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปผลกำรอบรมฯ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

89



 

 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๑๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 
 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำร

รับรอง 
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

-  ส ำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  
-  ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพ่ือให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ ำ ตำมวัน 

เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนด 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ 

- จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน ๑ 
วัน 

- จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดท ำแบบทดสอบ  
ไตรมำสที ่๓  
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- สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ  และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำร
รับรอง 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) มีจ ำนวนผู้ได้รับกำรรับรองเป็นผู ้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมขึ้น  

๒) ลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณ และเปิดโอกำสใหผู้้ที่เข้ำอบรมแลว้ได้เข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีก
ครั้ง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพพ. และคณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๔)  
โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำปฐมวัย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยพันธ์ชิด  ธรรมพิชัย  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได ้มีกำรปร ับเปลี่ยนแนวทำงกำรประเมินที่เน ้นควำมส อดคล ้องกับกำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี ่ยวชำญ (Expert Judgment) และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดย 
คณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 

ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู ้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู ้มีสิทธิ์ สมัคร
เป ็นผ ู ้เชี ่ยวชำญกำรประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน กำรอำช ีวศ ึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น 

โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๑  กลุ่มประธำน  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทท่ี ๒  กลุ่มกรรมกำรร่วม  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๓  กลุ่มกรรมกำรร่วม เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่

มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน 
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ในกรณีที่เพิ่มเติมผู ้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจำก สมศ. ส่วนฝ่ำย 
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ประกอบคณะผู ้ประเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อมำเท่ำนั้น และเห็นชอบให้มีกำร
ประกำศรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 

เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง 
ผู้ประเมินภำยนอกท่ีมีศักยภำพให้มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
กำรศึกษำปฐมวัย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ีกทัง้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนกำรบริหำรและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต ่ำงกันตำมบรบิทของสถำนศึกษำ จงึก ำหนดจัดอบรมผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี ่กำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน  ๖ รุ่น รุน่ละ  ๑๐๐  คน รวม  ๖๐๐  
คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวยั  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ ์ และวธิกีำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีจ ำนวนผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย  เพียงพอกับจ ำนวนสถำนศึกษำที่จะรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวยั และตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรอบรมเพ่ือคัดเลือกผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ในปีงบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๖  รุ่นๆ ละประมำณ ๑๐๐ คน รวม ๖๐๐  คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
ไตรมำสที่ ๑-๒  จ ำนวน ๓ รุ่น 
ไตรมำสที่ ๓-๔    จ ำนวน  ๓ รุ่น 

ทั้งนี ้ จะน ำเสนอรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กพพ.)  ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือพิจำรณำให้ กำรรับรองหลงั
เสรจ็สิ้นกำรอบรมต่อไป  

 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม  และ
ประชำสัมพันธก์ำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม 

             

๒)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๓) จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น             

๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๖) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๘)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ให้กำรรับรอง 

            

๙) สรุปผลกำรจดัประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะ  ๆ
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๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๙๑๗,๐๐๐.- บำท             

(สิบล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้
ประเมินภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำอบรมเพ่ิมเติม - ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที่ 
๒ และ ๓) 

- 
ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น - ไตรมำสที่ ๑,๒ 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ - ไตรมำสที่ ๑,๓ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯและ

จัดท ำข้อสอบ-ใบงำน  (๒ วัน) 
๓๙๐,๐๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๑ 

๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก  ๖ รุ่น (รุ่นละ ๔ วัน) ๑๐,๓๘๑,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๔ 

๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๒ ครั้ง) ๑๐๖,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒,๔  
๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. 
เพ่ือให้กำรรับรอง 

- ไตรมำสที่ ๓,๔ 

๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
ทรำบ เป็นระยะๆ 

- ไตรมำสที่ ๓,๔ 

๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน) ๔๐,๐๐๐.-  
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหม่ืน

เจ็ดพันบำทถ้วน) 
๑๐,๙๑๗,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และจัดท ำข้อสอบ-ใบงำน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน× ๒ วัน) 
๓๘,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)   

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่และลูกจ้ำง  
(เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)  

๘๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำจัดท ำข้อสอบ-ใบงำน-ตรวจให้คะแนน  (๒๕๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด) ๑๕๐,๐๐๐.- 
๖ ค่ำจัดท ำเอกสำร  (๑๐๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด) ๖๐,๐๐๐.- 
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๓๙๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง) x (๖ รุ่น) ๒๗๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๒ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง x ๓ คน) x (๖ 
รุ่น) 

๔๐๕,๐๐๐.- 

๓ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๖ รุ่น) 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

๒๐๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม  (เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๔ คืน) x 
(๖ รุ่น) 

๕,๗๖๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๔ วัน × ๖ รุ่น) (๑,๐๐๐ บำท × ๔ วัน × ๖ 
รุ่น) (๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๔ วัน × ๖ รุ่น) 

๑๘๐,๐๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๒๐,๐๐๐ 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกม ื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๔ วัน x ๖ รุ่น) 

๓,๔๕๖,๐๐๐ 

๘ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ 

๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ๕๐,๐๐๐ 
๑๐  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๑๐,๐๐๐.- 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๖ รุ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบล้ำนสำมแสนแปด
หม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน)  

๑๐,๓๘๑,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ  (๒ ครั้ง) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) x (๒ ครั้ง) 
๓๓,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   

๓๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)  x (๒ ครั้ง) 

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๕,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกพันบำทถ้วน) ๑๐๖,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ เสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วนั) 
  -  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ๔๐,๐๐๐.- บำท 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จดัประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อทบทวนและปรบัปรุงหล ักสูตรกำร
อบรมฯ (๑ วัน) 

- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ             
(๑ วัน) 

ไตรมำสที ่๒  
- เดือน มกรำคม – มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 

๓ รุ่น  รุ่นละ  ๑๐๐  คน 
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ไตรมำสที ่๓  
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่ ๑ 
- เดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  

จ ำนวน  ๓ รุ่น  รุ่นละ  ๑๐๐  คน 
ไตรมำสที ่๔  

-  เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒ 
-  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  ๒ 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กำรศึกษำปฐมวยั ตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. ก ำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำปฐมวัย  สำมำรถใหข้้อเสนอแนะที่เป็นรปูธรรม สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่กำรศึกษำปฐมวัย 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
 
 

99



 
 

(ล ำดับที่ ๑๕) 

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท์  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได ้มีกำรปร ับเปลี่ยนแนวทำงกำรประเมินที่เน ้นควำมส อดคล ้องกับกำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี ่ยวชำญ (Expert Judgment) และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดย 
คณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 

ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู ้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู ้มีสิทธิ์ สมัคร
เป ็นผ ู ้เชี ่ยวชำญกำรประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน กำรอำช ีวศ ึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น 

โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๑  กลุ่มประธำน  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทท่ี ๒  กลุ่มกรรมกำรร่วม  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๓  กลุ่มกรรมกำรร่วม เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่

มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน 

ภพป.62-2.2 
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ในกรณีที่เพิ่มเติมผู ้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจำก สมศ. ส่วนฝ่ำย 
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ประกอบคณะผู ้ประเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อมำเท่ำนั้น และเห็นชอบให้มีกำร
ประกำศรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 

เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง 
ผู้ประเมินภำยนอกท่ีมีศักยภำพให้มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ีกท้ัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนกำร
บริหำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต ่ำงกันตำมบรบิทของสถำนศึกษำ จึงก ำหนดจดัอบรม           
ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน  ๓ รุน่ รุน่ละ  
๑๐๐  คน รวม  ๓๐๐  คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทำง หลักเกณฑ ์ และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีจ ำนวนผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  เพียงพอกับจ ำนวน
สถำนศึกษำที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี ่ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ 
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรอบรมเพ่ือคัดเลือกผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓  รุ่นๆ ละประมำณ ๑๐๐ คน รวม ๓๐๐  คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
ไตรมำสที่ ๒  จ ำนวน ๑ รุน่ 
ไตรมำสที่ ๓    จ ำนวน  ๑ รุน่ 
ไตรมำสที่ ๔    จ ำนวน  ๑ รุน่ 

ทั้งนี ้ จะน ำเสนอรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กพพ.)  ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือพิจำรณำให้ กำรรับรองหลงั
เสรจ็สิ้นกำรอบรมต่อไป  

 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม  และ
ประชำสัมพันธก์ำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม 

             

๒)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๓) จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น             

๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๖) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๘)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ให้กำรรับรอง 

            

๙) สรุปผลกำรจดัประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะ  ๆ
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๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๕,๗๘๖,๐๐๐.- บำท             

ห้ำล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้
ประเมินภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำอบรมเพ่ิมเติม - ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที่ 
๒ และ ๓) 

- 
ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น - ไตรมำสที่ ๑-๔ 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ - ไตรมำสที่ ๑-๔ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และ

จัดท ำข้อสอบ-ใบงำน 
๓๙๐,๐๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๑-๔ 

๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก  ๓ รุ่น (รุ่นละ ๔ วัน) ๕,๒๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๔ 

๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๒ ครั้ง) ๑๐๖,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒,๔  
๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. 
เพ่ือให้กำรรับรอง 

- ไตรมำสที่ ๓,๔ 

๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
ทรำบ เป็นระยะๆ 

- ไตรมำสที่ ๔ 

๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน) ๔๐,๐๐๐.-  
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำล้ำนเจ็ดแสนแปดหม่ืน

หกพันบำทถ้วน) 
๕,๗๘๖,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯและจัดท ำข้อสอบ-ใบงำน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน× ๒ วัน) 
๓๘,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)   

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่และลูกจ้ำง  
(เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)  

๘๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำจัดท ำข้อสอบ-ใบงำน-ตรวจให้คะแนน  (๒๕๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด) ๑๕๐,๐๐๐.- 
๖ ค่ำจัดท ำเอกสำร  (๑๐๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด) ๖๐,๐๐๐.- 
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๓๙๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง) x (๓ รุ่น) ๑๓๕,๐๐๐.- 

๒ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง x ๓ คน) x (๓ 
รุ่น) 

๒๐๒,๕๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๓ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น) 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

๑๐๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม  (เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๔ คืน) x 
(๓ รุ่น) 

๒,๘๘๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๔ วัน × ๓ รุ่น) (๑,๐๐๐ บำท × ๔ วัน × ๓ 
รุ่น) (๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๔ วัน × ๓ รุ่น) 

๙๐,๐๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๒๐,๐๐๐.- 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกม ื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๔ วัน x ๓ รุ่น) 

๑,๗๒๘,๐๐๐.- 

๘ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐.- 

๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ๕๐,๐๐๐.- 
๑๐  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๑๔,๕๐๐.- 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำล้ำนสองแสนหำ้
หม่ืนบำทถ้วน)  

๕,๒๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ  (๒ ครั้ง) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) x (๒ ครั้ง) 
๓๓,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  

๓๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)  x (๒ ครั้ง) 

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๕,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกพันบำทถ้วน) ๑๐๖,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ เสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วนั) 
  -  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ๔๐,๐๐๐.- บำท 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ             
(๑ วัน) 

ไตรมำสที ่๒  
- เดือน มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

จ ำนวน ๑ รุ่น  รุ่นละ  ๑๐๐  คน 
-   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑ 
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่ ๑ 
 
 
 

106



 
 

ไตรมำสที ่๓  
- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

จ ำนวน  ๑ รุ่น  รุ่นละ  ๑๐๐  คน 
- เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

จ ำนวน ๑ รุ่น  รุ่นละ  ๑๐๐  คน 
 

ไตรมำสที ่๔  
-  เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒ 
-  เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  ๒ 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่ตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน 
มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. ก ำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรปูธรรม 
สอดคล้องกับบรบิทของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๖) 

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น

กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได ้มีกำรปร ับเปลี่ยนแนวทำงกำรประเมินที่เน ้นควำมส อดคล ้องกับกำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี ่ยวชำญ (Expert Judgment) และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดย 
คณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 

ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู ้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู ้มีสิทธิ์ สมัคร
เป ็นผ ู ้เชี ่ยวชำญกำรประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน กำรอำช ีวศ ึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น 

โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๑  กลุ่มประธำน  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทท่ี ๒  กลุ่มกรรมกำรร่วม  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๓  กลุ่มกรรมกำรร่วม เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่

มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน 
 

ภพป.62-2.3 
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ในกรณีที่เพิ่มเติมผู ้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจำก สมศ. ส่วนฝ่ำย 
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ประกอบคณะผู ้ประเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อมำเท่ำนั้น และเห็นชอบให้มีกำร
ประกำศรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 

เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง 
ผู้ประเมินภำยนอกท่ีมีศักยภำพให้มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ีกท้ัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกำรจดักำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชวีศึกษำ ระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ  ระดับประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง และกำร
ฝึกอบรมวชิำชีพ  จึงก ำหนดจดัอบรมผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี่ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ จ ำนวน  ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐  
คน รวม  ๓๐๐  คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ ์ และวธิกีำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีจ ำนวนผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด ้ำนกำรอำช ีวศ ึกษำ เพียงพอกับจ ำนวนสถำนศึกษำที่จะ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓ รุ่นๆ ละ  ๑๐๐ คน รวมประมำณ ๓๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
ไตรมำสที่ ๑ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๑ รุ่น 
ไตรมำสที่ ๒ เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ รุ่น 
ไตรมำสที่ ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน  ๑ รุ่น 

ทั้งนี ้ จะน ำเสนอรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำด้ำนกำรอำชวีศึกษำ (กพศ.)  ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือพิจำรณำให้กำร
รับรองหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป 

 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม               

๒)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๓) จัดประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรกำรอบรมฯ (๑ วัน) 

            

๔) จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น             

๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๙)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ให้กำรรับรอง 

            

๑๐) สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพศ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะ  ๆ
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๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บำท             
(สี่ล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม - ไตรมำสที่ ๑ 
๒ ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที่ 

๒ และ ๓) 
- 

ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น - ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ - ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ (๑ วัน) ๖๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก  ๓ รุ่น (รุ่นละ ๓ วัน) ๓,๙๙๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๓ ครั้ง) ๑๘๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๔  
๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร 
สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 

- ไตรมำสที่ ๔ 

๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
ทรำบ เป็นระยะๆ 

- ไตรมำสที่ ๔ 

๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน) ๔๐,๐๐๐.-  
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่ล้ำนสองแสนเจ็ด

หม่ืนบำทถ้วน) 
๔,๒๗๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) 
๑๖,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบำทถ้วน) ๖๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง) × (๓ รุ่น) ๑๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง x ๓ คน) × (๓ 
ครั้ง) ๑๖๘,๗๕๐.- 

๓ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น) 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

๑๐๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม  (เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน) x 
(๓ รุ่น) 

๒,๑๖๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๓ วัน × ๓ รุ่น) (๑,๐๐๐ บำท × ๓ วัน × ๓ 
รุ่น) (๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๓ วัน × ๓ รุ่น) 

๖๗,๕๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๑๐,๐๐๐ 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกม ื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน x ๓ รุ่น) 

๑,๒๙๖,๐๐๐ 

๘ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ 

๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ๓๐,๐๐๐ 
๑๐  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๑๕,๒๕๐.- 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมล้ำนเก้ำแสนเกำ้
หม่ืนบำทถ้วน)  

๓,๙๙๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) × (๓ ครั้ง) 
๔๙,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๖๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)  × (๓ ครั้ง) 

๕๔,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๙,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๗,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบำทถ้วน) ๑๘๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วนั) 
  -  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ๔๐,๐๐๐.- บำท 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ             
(๑ วัน) 

- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๒  
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑ 
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  
๑ 

- เดือน มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จดัอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๓  
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒ 
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  
๒ 
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- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๔  
- เดือน กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๓ 
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  ๓ 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ดำ้นกำรอำชวีศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำชวีศึกษำ 

๒) ผู้ประเมินภำยนอก  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.ก ำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอก  ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เปน็รูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๖) 

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น

กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได ้มีกำรปร ับเปลี่ยนแนวทำงกำรประเมินที่เน ้นควำมส อดคล ้องกับกำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี ่ยวชำญ (Expert Judgment) และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดย 
คณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 

ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู ้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู ้มีสิทธิ์ สมัคร
เป ็นผ ู ้เชี ่ยวชำญกำรประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน กำรอำช ีวศ ึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น 

โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๑  กลุ่มประธำน  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทท่ี ๒  กลุ่มกรรมกำรร่วม  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๓  กลุ่มกรรมกำรร่วม เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่

มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน 
 

ภพป.62-2.3 
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ในกรณีที่เพิ่มเติมผู ้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจำก สมศ. ส่วนฝ่ำย 
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ประกอบคณะผู ้ประเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อมำเท่ำนั้น และเห็นชอบให้มีกำร
ประกำศรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 

เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง 
ผู้ประเมินภำยนอกท่ีมีศักยภำพให้มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ีกท้ัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกำรจดักำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชวีศึกษำ ระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ  ระดับประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง และกำร
ฝึกอบรมวชิำชีพ  จึงก ำหนดจดัอบรมผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี่ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ จ ำนวน  ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐  
คน รวม  ๓๐๐  คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ ์ และวธิกีำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีจ ำนวนผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด ้ำนกำรอำช ีวศ ึกษำ เพียงพอกับจ ำนวนสถำนศึกษำที่จะ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรอบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓ รุ่นๆ ละ  ๑๐๐ คน รวมประมำณ ๓๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
ไตรมำสที่ ๑ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๑ รุ่น 
ไตรมำสที่ ๒ เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ รุ่น 
ไตรมำสที่ ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน  ๑ รุ่น 

ทั้งนี ้ จะน ำเสนอรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำด้ำนกำรอำชวีศึกษำ (กพศ.)  ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือพิจำรณำให้กำร
รับรองหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป 

 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม               

๒)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๓) จัดประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรกำรอบรมฯ (๑ วัน) 

            

๔) จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้รับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น             

๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๙)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ให้กำรรับรอง 

            

๑๐) สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพศ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะ  ๆ
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๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บำท             
(สี่ล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม - ไตรมำสที่ ๑ 
๒ ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที่ 

๒ และ ๓) 
- 

ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น - ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ - ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ (๑ วัน) ๖๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก  ๓ รุ่น (รุ่นละ ๓ วัน) ๓,๙๙๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๒,๓ 

๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๓ ครั้ง) ๑๘๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๔  
๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร 
สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 

- ไตรมำสที่ ๔ 

๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
ทรำบ เป็นระยะๆ 

- ไตรมำสที่ ๔ 

๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน) ๔๐,๐๐๐.-  
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่ล้ำนสองแสนเจ็ด

หม่ืนบำทถ้วน) 
๔,๒๗๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) 
๑๖,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบำทถ้วน) ๖๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง) × (๓ รุ่น) ๑๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง x ๓ คน) × (๓ 
ครั้ง) ๑๖๘,๗๕๐.- 

๓ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น) 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

๑๐๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม  (เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน) x 
(๓ รุ่น) 

๒,๑๖๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๓ วัน × ๓ รุ่น) (๑,๐๐๐ บำท × ๓ วัน × ๓ 
รุ่น) (๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๓ วัน × ๓ รุ่น) 

๖๗,๕๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๑๐,๐๐๐ 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกม ื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน x ๓ รุ่น) 

๑,๒๙๖,๐๐๐ 

๘ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ 

๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ๓๐,๐๐๐ 
๑๐  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๑๕,๒๕๐.- 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมล้ำนเก้ำแสนเกำ้
หม่ืนบำทถ้วน)  

๓,๙๙๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) × (๓ ครั้ง) 
๔๙,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๖๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)  × (๓ ครั้ง) 

๕๔,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๙,๐๐๐.- 

121



 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๗,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบำทถ้วน) ๑๘๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม  อบรมฯ  และเสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วนั) 
  -  ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ๔๐,๐๐๐.- บำท 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ             
(๑ วัน) 

- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๒  
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑ 
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  
๑ 

- เดือน มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จดัอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๓  
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒ 
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  
๒ 
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- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  ๑ รุ่น  
รุ่นละ  ๑๐๐  คน 

ไตรมำสที ่๔  
- เดือน กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๓ 
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน

คุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง  ครั้งที่  ๓ 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ดำ้นกำรอำชวีศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำชวีศึกษำ 

๒) ผู้ประเมินภำยนอก  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.ก ำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอก  ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เปน็รูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่ด้ำนกำรอำชวีศึกษำ 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๗) 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ระดับอุดมศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำร 
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ได ้มีกำรปร ับเปลี่ยนแนวทำงกำรประเมินที่เน ้นควำมส อดคล ้องกับกำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
โดยใช้กำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี ่ยวชำญ (Expert Judgment) และมีกำรตรวจทำนผลกำรประเมินโดย 
คณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 

ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู ้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู ้มีสิทธิ์ สมัคร
เป ็นผ ู ้เชี ่ยวชำญกำรประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย  กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน กำรอำช ีวศ ึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น 

โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๑  กลุ่มประธำน  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทท่ี ๒  กลุ่มกรรมกำรร่วม  เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที ่๓  กลุ่มกรรมกำรร่วม เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่

มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำท่ีประเมิน 

ภพป.62-2.5 
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ในกรณีที่เพิ่มเติมผู ้ประเมินภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจำก สมศ. ส่วนฝ่ำย 
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. 

ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ ส ำนักงำน
ด ำเนินกำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ประกอบคณะผู ้ประเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็นผู้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอชื่อมำเท่ำนั้น และเห็นชอบให้มีกำร
ประกำศรับสมัครผู้ประเมินภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพ่ือแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง 
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจ ำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
ระดับอุดมศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ีกท้ัง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนกำรบริหำรและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต ่ำงกันตำมบรบิทของสถำนศึกษำ จงึก ำหนดจัดสัมมนำเชงิ
ปฏิบัติกำรผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ ำนวน  ๑ รุน่ รุน่ละ  
๑๐๐  คน รวม  ๑๐๐  คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ ์ และวธิกีำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีจ ำนวนผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ  เพียงพอกับจ ำนวนสถำนศึกษำที่จะรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ตำมบริบทของสถำนศกึษำ 
  

125



 

 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรอบรมเพ่ือคัดเลือกผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ทั้งหมด ๑  รุ่น จ ำนวน  ๑๐๐  คน  
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำ  และ
ประชำสัมพันธก์ำรสมัครเข้ำสัมมนำเพิ่มเติมหำกมีจ ำนวนน้อย 

             

๒)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๓) จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้สัมมนำฯ             

๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสัมมนำฯ             

๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรสัมมนำฯ 

            

๖) จัดสัมมนำฯผู้ประเมินภำยนอก             

๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ 

            

๘)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร 
สมศ. เพื่อใหก้ำรรับรอง 

            

๙) สรุปผลกำรจดัประชุม  สัมมนำฯ เสนอ  กพอ. และ คณะกรรมกำร 
สมศ. ทรำบ เป็นระยะ  ๆ

            

 
  

126



 

 
 

๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๑๕,๐๐๐.-  บำท             

(หนึ่งล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำ      
ผู้ประเมินภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำ และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำสัมมนำเพ่ิมเติมหำกมีจ ำนวนน้อย - ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที่ 
๒ และ ๓) 

- 
ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำฯ  - ไตรมำสที่ ๑ 

๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสัมมนำฯ - ไตรมำสที่ ๑ 

๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรสัมมนำฯ (๑ วัน) ๖๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๖ จัดสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก  ๑ รุ่น (๒ วัน) ๑,๐๙๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ (๑ ครั้ง) ๖๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 
๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

ประเมินคุณภำพ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้
กำรรับรอง 

- ไตรมำสที่ ๓ 

๙ สรุปผลกำรจัดประชุม สัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร  
สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 

- ไตรมำสที่ ๓ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนสองแสนหนึ่ง
หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

๑,๒๑๕,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  ตรวจสอบจ ำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนต้นสงัก ัดขอรำยช ื่อผู้แทนจำกหนว่ยงำนต้นสงักัด (ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำฯ   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสัมมนำฯ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) 
๑๖,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบำทถ้วน) ๖๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  

๕.๖ จัดสัมมนำฯผู้ประเมินภำยนอก ๑ รุ่น (๒ วัน) 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรสัมมนำฯ (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๑๔ ชัว่โมง)   ๒๑,๐๐๐.- 

๒ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรสัมมนำฯ (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๑๔ ชั่วโมง x ๔ คน)  ๔๒,๐๐๐.- 

๓ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง   
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)  

๕๐,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่ลูกจ้ำงและผู้สัมมนำฯ  
(เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)  

๔๘๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๒ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๒ วัน) (๕๐๐ บำท 
× ๑๐ คน× ๒ วัน) 

๑๕,๐๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๑๐,๐๐๐.- 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดสัมมนำฯ จัดไม่ครบทุกม ื้อ (๑๒๐ คน x 
๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน) 

๔๓๒,๐๐๐.- 

๘ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรสัมมนำเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐.- 
๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ๑๐,๐๐๐.- 

๑๐  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๕,๐๐๐.- 
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำฯ  ๑ รุน่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งลำ้นเก้ำหมืน่ห้ำ

พันบำทถ้วน)  
๑,๐๙๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ  (๑ ครั้ง) 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน)  
๑๖,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๒,๕๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบำทถ้วน) ๖๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
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๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม  สมัมนำฯ เสนอ  กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมสัมมนำฯ 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ             
(๑ วัน) 

- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  จัดสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ   จ ำนวน  ๑ รุ่น (๒ 
วัน)  จ ำนวน  ๑๐๐  คน 

- เดือน มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ   
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพ่ือให้กำรรับรอง   

 
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ตำมบริบทของสถำนศกึษำ  

๒) ผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่ระดับอุดมศึกษำ  สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน              
มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. ก ำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ระดับอุดมศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่ระดับอุดมศึกษำ 
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๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๘) 
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี   

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
สืบเนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบและ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ  กำรอำชีวศึกษำ 
และระดับอุดมศึกษำหลักสูตรเฉพำะทำง  แล้วนั้น 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล  จัดกำรศึกษำ
ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และช่ำงศิลป์ทั้งไทยและสำกล ตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิชำชีพเฉพำะ
ถึงระดับปริญญำเอก และมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถำบัน มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ว่ำ "กำรศึกษำและส่งเสริมวิชำกำร ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนวิชำชีพ ถึงวิชำชีพ
ชั้นสูงด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสำกล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และระดับชำติ ท ำกำรสอนกำรแสดง กำรวิจัย และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์ 
ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชำติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลำกหลำยของ
ชุมชนในท้องถิ่น" 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ ๓ คณะ ได้แก่  คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  
คณะศิลปศึกษำ คณะศิลปวิจิตร  หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญำตรี (๔ ปี) และปริญญำตรี (๕ ปี) ในคณะ
วิชำ ในห้องเรียนเครือข่ำยภูมิภำค ระดับปริญญำโท ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำนำฏศิลป์ไทยและสำขำดุริยำงคศิลป์
ไทย และกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นฐำนวิชำชีพเฉพำะด้ำน ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยำลัยช่ำงศิลป วิทยำลัยช่ำงศิลป
สุพรรณบุรี  และวิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช  และวิทยำลัยนำฏศิลป ๑๒ แห่ง  

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งรำยชื่อผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภท
ที่ ๒,๓) ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ๒๖ คน  ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน ๑๐ คน และด้ำนอุดมศึกษำ 

ภพป.62-2.6 
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จ ำนวน  ๓๑ คน รวมจ ำนวน  ๖๗  คน เพื่อเข้ำร่วมกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  ตำมหนังสือที่ วธ ๐๘๐๑/
๘๐๕๓  วันที่  ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๖๐  แล้วนั้น 

ดังนั้น   เพ่ือกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ให้ครบตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด และให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก จึงก ำหนดจัดอบรม           
ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ดังนี้  

๑. ผู้ประเมินภำยนอก วิทยาลัยนาฏศิลป (ม.ต้น ม.ปลาย) จ ำนวน  ๔๒  คน 
 

๒. ผู้ประเมินภำยนอก วิทยาลัยช่างศิลป (ปวช.ปวส.)  จ ำนวน ๑๒  คน  
๓. ผู้ประเมินภำยนอก สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร ๔ ปี และ 

๕ ปี)  จ ำนวน ๖  คน 
 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทำง หลักเกณฑ ์ และวธิีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีกำรรับรองผู ้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือกำรจัดประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำรอบสี่  
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจ ำนวน ๖๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
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  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมนิภำยนอก สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ 

             

๒) ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ              
๓)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๔)  จัดท ำหล ักสูตรกำรอบรมฯ             

๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๙)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. 
เพื่อให้กำรรับรอง 

            

๑๐) ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรอบรมเพือ่เปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

            

 

งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๘๗๐,๐๐๐.- บำท 
(แปดแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ

วำงแผนกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐ 
คน) 
 

๒๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 

 

๒ ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพ่ือ
วำงแผนกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน  ๑๕,๐๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม  ๒ วัน (๑,๕๐๐ บำท/ชัว่โมง x 
๑๔ ชั่วโมง) ๒๑,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 
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ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๔ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม  ๒  วัน (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง 

x ๑๔ ชั่วโมง x ๕ คน ) ๕๒,๕๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๕ ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่
ลูกจ้ำง และผู้เข้ำร่วมอบรม (เป็นไปตำมอัตรำค่ำพำหนะในกำร
เดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศตำมระเบียบ สมศ.) (๙๐ คน x 
๑,๕๐๐ บำท) 

๑๓๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๖ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่
และลูกจ้ำง (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (จ ำนวน ๒ คืน) 

๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๗ ค่ำท ี่พักผู้เข้ำรับกำรอบรม (๖๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ 
คืน) 

๒๔๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๘ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.) (จ ำนวน ๒ วนั) 

๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๙ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบทุกม ื้อ 
(๙๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๒ วัน) 

๒๑๖,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๑๐ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๒๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 
๑๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพ่ือ

สรุปผลกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐ 
คน) 

๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๑๒ ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน  ๑๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๑๓ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ  สมศ.) 

๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 

 ๑๔ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม คำ่จัดส่ง
ไปรษณีย ์ 
ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นตน้ 

๑๐,๕๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 

๑๕ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน)  ๘๗๐,๐๐๐.-  
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑  ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำกระทรวง

วัฒนธรรม  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ 

- เดือน พฤศจิกำยน-ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประสำนต้นสังกัดของรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

- เดือน พฤศจิกำยน-ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดท ำหนังสูตรกำรฝึกอบรมฯ 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก 
- เดือน มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 

ไตรมำสที ่๓  
-  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. 
-  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

ไตรมำสที ่๔ 
-   

 
๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  มีควำมพร้อมและมีจ ำนวนเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  

๒) ผู้ประเมินภำยนอก  สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้
ตำมมำตรฐำน มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.ก ำหนด และสำมำรถ
สะท้อนบริบทของสถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอก  สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับบรบิทของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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๖. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมินมีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำร

ด ำเนินงำนในทุกข้ันตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๑๙) 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี   

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
สืบเนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบและ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ  กำรอำชีวศึกษำ 
และระดับอุดมศึกษำหลักสูตรเฉพำะทำง  แล้วนั้น 

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม ซ่ึงเป็นหน่วยรับผิดชอบงำนของสภำกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำร เพ่ือท ำหน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำ กระทรวงกลำโหม วิเครำะห์ วิจัย 
และรับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำเฉพำะทำง กำรเทียบโอนหน่วยกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับใบประกอบวิชำชีพครู อำจำรย์ของกองทัพ รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีกองคุณภำพและมำตรฐำนกำรฝึกศึกษำทหำร  ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพในภำพรวม  มีสถำนศึกษำของกองทัพ รวม ๒๔ สถำบัน แบ่งตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
ดังนี้ 

๑.  สถำบันกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป มี ๘ แห่ง ได้แก่  ๑) โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก (ส่วน
บัณฑิตศึกษำ)  ๒) โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  ๓) โรงเรียนนำยเรือ  ๔) โรงเรียนนำยเรืออำกำศ  ๕) 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ  ๖) วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก  ๗)  วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ ศูนย์
วิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรเรือ  ๘)  วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

๒.  สถำบันกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี (สำยวิชำชีพ)  มี  ๑๕ แห่ง ได้แก่  ๑) โรงเรียนแผนที่  ๒)  
โรงเรียนนำวิกเวชกิจ ๓) โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร ๔) โรงเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ  ๕) โรงเรียนจ่ำอำกำศ  ๖) 
โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก  ๗) โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ  ๘) โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรอำกำศ  ๙) โรงเรียนนำยสิบ
ทหำรบก  ๑๐) โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ  ๑๑) โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ๑๒) โรงเรียนสื่อสำรและเทคโนโลยี

ภพป.62-2.7 
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สำรสนเทศ  ๑๓) โรงเรียนจ่ำนำวิกโยธิน  ๑๔) โรงเรียนพลำธิกำร กรมพลำธิกำรทหำรเรือ  ๑๕) โรงเรียนกำร
ขนส่งทหำรเรือ 

๓.  สถำบันกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มี ๑ แห่ง ได้แก่  โรงเรียนเตรียมทหำร 
 
ดังนั้น  เพ่ือกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม  

ให้ครบตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด และให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก จึงก ำหนดจัดอบรมผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ดังนี้  

๑. ผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (โรงเรียนเตรียมทหำร) จ ำนวน  ๕  คน 
๒. ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี สำยวิชำชีพ)  จ ำนวน ๗๐  คน  
๓. ผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ (ระดับปริญญำตรีขึ้นไป)  จ ำนวน  ๔๐  คน 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ ื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทำง หลักเกณฑ ์ และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒) เพ่ือให้มีกำรรับรองผู ้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม เพ่ือกำรจัดประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำรอบสี่  
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจ ำนวน  ๑๑๕ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้ 
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  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑) ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมนิภำยนอก สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงกลำโหม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ 

             

๒) ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ              
๓)  ประสำนต้นสังก ัดขอรำยช ื่อผูแ้ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกดั 
(ประเภทที ่ ๒ และ ๓) 

            

๔)  จัดท ำหล ักสูตรกำรอบรมฯ             

๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ             

๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ 

            

๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก             

๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ 

            

๙)  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. 
เพื่อให้กำรรับรอง 

            

๑๐) ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรอบรมเพือ่เปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม  

            

 

งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหสังบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ

วำงแผนกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐ 
คน) 
 

๒๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 

 

๒ ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพ่ือ
วำงแผนกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน  

 

๑๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม  ๒ วัน  (๑,๕๐๐ บำท/ชัว่โมง x 
๑๔ ชั่วโมง) 

๒๑,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 
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ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๔ ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม ๒ วัน (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x 

๑๔ ชั่วโมง x ๕ คน ) 
๕๒,๕๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๒ 

๕ ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่
ลูกจ้ำง และผู้เข้ำร่วมอบรม (เป็นไปตำมอัตรำค่ำพำหนะในกำรเดินทำง
ไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศตำมระเบียบ สมศ.)  
(๑๑๕ คน x ๑,๕๐๐ บำท) 

๑๗๒,๕๐๐.- 

ไตรมำสที่ ๒ 

๖ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที ่และ
ลูกจ้ำง (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (จ ำนวน ๒ คืน) 

๕๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 

๗ ค่ำท ี่พักผู้เข้ำรับกำรอบรม (๑๑๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ 
คืน) 

๔๖๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๘ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.) (จ ำนวน ๒ วนั) 

๒๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 

๙ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบทุกม ื้อ 
(๑๕๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๒ วัน) 

๓๖๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๒ 

๑๐ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๑๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพ่ือ
สรุปผลกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐ 
คน) 

๒๐,๐๐๐.- 
ไตรมำสที่ ๓ 

๑๒ ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จ ำนวน ๑ วัน  

๑๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๑๓ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ  สมศ.) 

๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 

 ๑๔ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม คำ่จัดส่ง
ไปรษณีย ์ 
ค่ำอ ุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นตน้ 

๑๔,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 

๑๕ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓ 
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๐,๐๐๐  

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑  ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัด

กระทรวงกลำโหม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. ให้
ควำมเห็นชอบ 

- เดือน พฤศจิกำยน-ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประสำนต้นสังกัดของรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

- เดือน พฤศจิกำยน-ธนัวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดท ำหนังสูตรกำรฝึกอบรมฯ 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ 
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก 
- เดือน มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร 

ไตรมำสที ่๓  
-  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. 
-  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเพ่ือเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม 
ไตรมำสที ่๔ 

-   
 

๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) ผู ้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม มีควำมพร้อมและมีจ ำนวนเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  

๒) ผูป้ระเมินภำยนอก  สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำม
มำตรฐำน มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกท่ี สมศ.ก ำหนด และสำมำรถสะท้อน
บริบทของสถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง 
  ๓)  ผู้ประเมินภำยนอก  สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับบรบิทของสถำนศึกษำเพ ื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ๔) รฐับำล หนว่ยงำนตน้สังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม 
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๖. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมินมีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๐) 
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี   

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ   หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยพันธ์ชิด  ธรรมพิชัย  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
๓. นำงสำวณัฐนันท์  โชตวิรอิงคนันท์  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ.  คือ  ๑)  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด   ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดย 
ผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ในกำรนี้ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์
พิเศษ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนขึ้น
ตรงต่อนำยกรัฐมนตรี  ซึ่งได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ครบรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังนั้น  ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  
จึงได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ภพป.62-3.1 
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วัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รวม
จ ำนวน  ๔๐๐ แห่ง 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์

พิเศษ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

             

๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนตน้สังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

            

๓)   จัดประชุมเทยีบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่กับมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
ร่วมกับหนว่ยงำนต้นสังกัด 

            

๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

            

๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
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๕. งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐.- บำท  
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใชร้หัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเทียบเคียงกรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง) 

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กพพ.)  
- ไตรมำสที่ ๓ 

๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  - ไตรมำสที่ ๔ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ๑๕๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  

๒๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๑,๕๐๐.- 

๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- 
 รวม ๑ ครั้ง ๗๕,๐๐๐.- 
 รวม  ๒ ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๔  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กพพ.)   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน  เมษำยน-พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด  (๒ ครั้ง) 
ไตรมำสที ่๔ 

-  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (กพพ.)   

-  เดือน  กรกฎำคม-สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสำมญัศึกษำ 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ  มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ 
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๑) 
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี   

สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ   หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ.  คือ  ๑)  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด   ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดย 
ผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ในกำรนี้ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑  จึงได้ก ำหนดให้มีกำร
พัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ขึ้น 

 
 
 

ภพป.62-3.2 
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ  ระดับอุดมศึกษำ  

 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

             

๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนตน้สังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

            

๓)   จัดประชุมเทยีบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่กับมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
ร่วมกับหนว่ยงำนต้นสังกัด 

            

๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  

            

๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
 

            

 
๕. งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐.- บำท  
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใชร้หัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
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ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเทียบเคียงกรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง) 

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)  
- ไตรมำสที่ ๓ 

๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  - ไตรมำสที่ ๔ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ๑๕๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 

๑,๒๐๐ บำท)   
๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๑,๕๐๐.- 

๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- 
 รวม ๑ ครั้ง ๗๕,๐๐๐.- 
 รวม  ๒ ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๔  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน  เมษำยน-พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด  (๒ ครั้ง) 
ไตรมำสที ่๔ 

-  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   

-  เดือน  กรกฎำคม-สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ มีควำม

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ  
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๒) 

โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี   
สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ   หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ.  คือ  ๑)  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด   ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดย 
ผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ในกำรนี้ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑  จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ขึ้น 

 
 

ภพป.62-3.3 
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙   
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำ 
(ร่ำง)กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

             

๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนตน้สังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

            

๓)   จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

            

๔)   จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง              

๕) จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ รว่มกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

            

๖) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

            

๗) ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข             

๘) เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 
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๕. งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๖๙๐,๐๐๐.- บำท  
(หกแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใชร้หัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท ำ (ร่ำง) กรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
- ไตรมำสที่ ๑ 

 

๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

- ไตรมำสที่ ๑ 
 

๓ จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

๗๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๔ จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง  ๓๕๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๕ จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

๑๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๖ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

- ไตรมำสที่ ๓ 

๗ ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข ๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓-๔ 
๘ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนวทำงกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

- ไตรมำสที่ ๔ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   (หกแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ๖๙๐,๐๐๐.-  
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำ (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
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รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๑,๕๐๐.- 

๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๗๕,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  

๕.๔  จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่      รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท)  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (๑,๕๐๐ บำท /ชั่วโมง × ๘ ชั่วโมง ) ๑๒,๐๐๐.- 
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง  และ

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำท่ีพักวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และ
ผู้เข้ำร่วมประชุม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๒,๐๐๐ บำท/คน/คืน × ๑ ครั้ง × ๕๐ 
คน)) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
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ที ่      รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท)  
๔ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม

ระเบียบ สมศ.)  
(๑,๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๑ คน× ๒ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๒ คน× ๒ วัน) 
(๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๑๑ คน× ๒ วัน)  

๑๘,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร (กรณีต่ำงจังหวัด)  (๑,๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๓ คน) ๔,๕๐๐.- 
๖ ค่ำตอบแทนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีท่ีจ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำม

ระเบียบ สมศ.) ( ๒๐๐ บำท ×  ๕ คน× ๑๐ วัน) 
๑๐,๐๐๐.- 

๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุม  
(๑,๒๐๐ บำท × ๗๕ คน × ๑ วัน) 

๙๐,๐๐๐.- 

๘ ค่ำเช่ำสถำนที่ (ถ้ำมี)  ๑๐,๐๐๐.- 
๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  ๕,๐๐๐.- 

๑๐ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์  ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน  เป็นต้น  ๕,๕๐๐.-  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนห้ำหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๓๕๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้น

สังกัด (๒ ครั้ง) 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน× ๒ ครั้ง) 
๒๕,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๔๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม  ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท× ๒ ครั้ง)   

๓๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๖,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๓,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) ๑๑๐,๐๐๐.- 
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หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 ๕.๗  ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่      รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท)  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (๒,๐๐๐ บำท × ๖ คน ) ๑๒,๐๐๐.- 
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง  และผู้เข้ำร่วม

ประชุม 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๕๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำท่ีพักผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง  
(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ. ( ๒,๐๐๐ บำท/คน/คืน × ๒๐ คน ) 

๔๐,๐๐๐.-  

๔ ค่ำเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด
และเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)  
(๑,๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๓ คน× ๒ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๑ คน× ๒ วัน)  
(๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๕ คน × ๒ วัน)  

๑๖,๐๐๐.- 

๕ ค่ำตอบแทนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีท่ีจ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำม
ระเบียบ สมศ.) ( ๒๐๐ บำท ×  ๕ คน× ๕ วัน) 

๕,๐๐๐.- 

๖ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม (๑,๒๐๐ บำท × ๒๐ คน × ๑ วัน) ๒๔,๐๐๐.- 
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดส่งไปรษณีย์   

ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน  เป็นต้น  
๓,๐๐๐.-  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๕๐,๐๐๐ 

  หมายเหตุ  จ่ายตามที่จ่ายจริงและขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
๕.๘  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  

สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- เดือน ตุลำคม-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑  จัดท ำ (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โดย
เทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด  (๑ วัน) 

- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง 
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒  จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

-  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ   
ไตรมำสที ่๔ 

-  เดือน  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒  ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข 
- เดือน  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกรอบสี่  กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
  

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มี

ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ  
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ 
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๓) 
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี   

สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ.  คือ  ๑)  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด   ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดย 
ผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ในกำรนี้ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และครบรอบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังนั้น  ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  จึงได้
ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งมีสถำนศึกษำในก ำกับรวม จ ำนวน  ๓๗  แห่ง ประกอบด้วย ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สถำนศึกษำในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวน  ๒๘ แห่ง วิทยำลัยสำธำรณสุขสิรินธร  สถำนศึกษำในสังกัด

ภพป.62-3.4 
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สถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวน ๗ แห่ง  วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก    
และสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ  สภำกำชำดไทย   

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

กระทรวงสำธำรณสุข 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

กระทรวงสำธำรณสุข  ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

             

๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนตน้สังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

            

๓)   จัดประชุมเทยีบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่กับมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
ร่วมกับหนว่ยงำนต้นสังกัด 

            

๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  

            

๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
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๕. งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐.- บำท  
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใชร้หัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเทียบเคียงกรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

- ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน
ต้นสังกัด (๒ ครั้ง) 

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)  

- ไตรมำสที่ ๓ 

๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  - ไตรมำสที่ ๔ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ๑๕๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   

๒๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๑,๕๐๐.- 

๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- 
 รวม ๑ ครั้ง ๗๕,๐๐๐.- 
 รวม  ๒ ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๔  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน  เมษำยน-พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด  (๒ ครั้ง) 
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ไตรมำสที ่๔ 
-  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   
-  เดือน  กรกฎำคม-สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  

 
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข 

มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ  
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๔) 
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี   

สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
  

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
  ๒ นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ.  คือ  ๑)  พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด   ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ด ำเนินกำรโดย 
ผู้ประเมินภำยนอก  รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพ่ือ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  ส ำนักงำนอำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้  ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจ ำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและส ำนักงบประมำณเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ  รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน  

ในกำรนี้ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวง
กำรท่องเทีย่วและกีฬำ   จึงได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ซึ่งมีสถำนศึกษำในก ำกับรวม จ ำนวน  ๑๗  แห่ง เป็น
สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม พ.ศ.๒๕๕๕ จ ำนวน ๑ แห่ง (ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐)  พ.ศ.๒๕๕๖ จ ำนวน ๑๒ แห่ง (ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑)  และ พ.ศ.๒๕๕๗ จ ำนวน ๔ แห่ง (ครบรอบ 
๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓)   

ภพป.62-3.5 

166



 
 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ   
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  

กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่  สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ
สี ่

             

๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนตน้สังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   

            

๓)   จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี ่กับมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
ร่วมกับหนว่ยงำนต้นสังกัด 

            

๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  

            

๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  
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๕. งบประมำณ  

 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐.- บำท  
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใชร้หัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ระเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ระยะเวลำ 

(กำรเบิกจ่ำย) 
๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือเทียบเคียงกรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
- 

ไตรมำสที่ ๒ 
 

๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง) 

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓ 

๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)  
- ไตรมำสที่ ๓ 

๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  - ไตรมำสที่ ๔ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ๑๕๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจรงิและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๓  จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน) 
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   

๒๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม ๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น

ต้น 
๑,๕๐๐.- 

๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน) ๒๐,๐๐๐.- 
 รวม ๑ ครั้ง ๗๕,๐๐๐.- 
 รวม  ๒ ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๕๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๔  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๕  เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่  และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน   
ไตรมำสที ่๓  

-  เดือน  เมษำยน-พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด  (๒ ครั้ง) 
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ไตรมำสที ่๔ 
-  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)   
-  เดือน  กรกฎำคม-สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  เสนอคณะกรรมกำร สมศ.  

 
 
 

๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงกำร

ท่องเที่ยวและกีฬำ  มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ 
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอ  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

170



 
 

(ล ำดับที่ ๒๕) 
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี  

กำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยพันธ์ชิด  ธรรมพิชัย  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ

หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ 
สมศ. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้และกิจกรรมภำคปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆ  เพ่ือให้ผู้ประเมิน
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ  (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง 

 ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การศึกษาปฐมวัย ให้สามารถท าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่   จึงก ำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย  
จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จ ำนวน  ๒๕๐ คน 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -   

ภพป.62-4.1 

171



 
 

 
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน  ให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน  

๒. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม

จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรยีมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๒  ระดับละ  ๑  ครั้ง จ ำนวน ๑ วัน  ดังนี้ 
 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมรำยชือ่ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

             

๒) จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่เสนอ กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. 

            

๓)  ประชำสัมพนัธแ์ละส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ              

๔)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ             

๕) จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร             

๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ.  

            

 

๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๐,๐๐๐.- บำท             
(สี่แสนสำมหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก 
ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

- ไตรมำสที่ ๑ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๒ จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร 

สมศ. 

- ไตรมำสที่ ๑ 

๓ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  - ไตรมำสที่ ๑ 

๔ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑ 

๕ จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร ๓๘๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ 

คณะกรรมกำร สมศ.  

- ไตรมำสที่ ๒ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่แสนสำมหม่ืนบำท
ถ้วน) 

๔๓๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสมัมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๔  จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
กำรศึกษำปฐมวัย  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน)  
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 

๑๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ               
(๑๕ คน X ๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๒,๕๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร  ๑ ครั้ง (๑ วัน) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐ 

นำท)ี 
๙,๗๕๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง  และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกม้ือ 
(๒๗๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)  

๓๒๔,๐๐๐.-   

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๒๕๐ คน X ๑๐๐ บำท)   ๒๕,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๒๕๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนแปดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๓๘๕,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบัรองเปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร 
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  

ไตรมำสที ่๓  
- 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมม่ันใจและถูกต้อง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
 
 

175



 
 

(ล ำดับที่ ๒๖) 
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท์  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ

หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ 
สมศ. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้และกิจกรรมภำคปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆ  เพ่ือให้ผู้ประเมิน
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ  (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง 

 ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถท าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ได้ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่   จึงก ำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จ ำนวน  ๕๐๐ คน 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  

ภพป.62-4.2 
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๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน  ให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน  

๒. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม

จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรยีมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  ระดับละ  ๑  ครั้ง จ ำนวน ๑ วัน  ดังนี้ 
 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมรำยชือ่ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

             

๒)  จัดท ำคู่มือผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่เสนอ กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. 

            

๓)  ประชำสัมพนัธแ์ละส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ              

๔)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ             

๕) จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร             

๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพพ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ.  

            

 

๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐.- บำท             

(เจ็ดแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

- ไตรมำสที่ ๑ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๒ จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร 

สมศ. 

- ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  - ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑ 

๔ จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร ๗๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๕ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ 

คณะกรรมกำร สมศ.  

- ไตรมำสที่ ๒ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (เจ็ดแสนห้ำหม่ืนห้ำพัน
บำทถ้วน) 

๗๕๕,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 

-  ไม่ใช้งบประมำณ 
๕.๓  ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสมัมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก

รอบสี่ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๔  จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน)  
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๑๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X ๑๘,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑,๒๐๐ บำท)   

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๒,๕๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร  ๑ ครั้ง (๑ วัน) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐ 

นำท)ี 
๙,๗๕๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ 
(๕๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)  

๖๒๔,๐๐๐.-   

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๕๐๐ คน X ๑๐๐ บำท)   ๕๐,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๒๕๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) ๗๑๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบัรองเปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  
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- จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร 
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  

ไตรมำสที ่๓  
- 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมม่ันใจและถูกต้อง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๗) 
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี  

ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ

หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ 
สมศ. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้และกิจกรรมภำคปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆ  เพ่ือให้ผู้ประเมิน
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ  (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง 

 ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการอาชีวศึกษา  ให้สามารถท าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่   จึงก ำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จ ำนวน  ๑๐๐ คน 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  

ภพป.62-4.3 
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๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน  ให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน  

๒. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม

จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรยีมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  ระดับละ  ๑  ครั้ง จ ำนวน ๑ วัน  ดังนี้ 
 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมรำยชือ่ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

             

๒)  จัดท ำคู่มือผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่เสนอ กพศ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. 

            

๓)  ประชำสัมพนัธแ์ละส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ              

๔)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ             

๕) จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร             

๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพศ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ.  

            

 

๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.- บำท             

(สองแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

- ไตรมำสที่ ๑ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๒ จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร 

สมศ. 

- ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  - ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑ 

๔ จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร ๑๙๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๕ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ 

คณะกรรมกำร สมศ.  

- ไตรมำสที่ ๒ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองแสนสำมหม่ืนห้ำ
พันบำทถ้วน) 

๒๓๕,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 
 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 

-  ไม่ใช้งบประมำณ 
๕.๓  ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสมัมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก

รอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๔  จัดประชุมวิทยำกร  เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน)  
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๑๐,๐๐๐.- 

183



 

 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 

๑,๒๐๐ บำท)   
๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๒,๕๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร  ๑ ครั้ง (๑ วัน) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐ 

นำท)ี 
๙,๗๕๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ 
(๑๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)  

๑๔๔,๐๐๐.-   

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๑๐๐ คน X ๑๐๐ บำท)   ๑๐,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๒๕๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) ๑๙๐,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 

 
 ๖. เป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ไตรมำสที ่๑  

- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบัรองเปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

184



 

 
 

- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  
- จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร 
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  

ไตรมำสที ่๓  
- 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมม่ันใจและถูกต้อง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๘) 
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบส่ี  

ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ

หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ 
สมศ. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้และกิจกรรมภำคปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆ  เพ่ือให้ผู้ประเมิน
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ  (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง 

 ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับอุดมศึกษา  ให้สามารถท าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่   จึงก ำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ
จ ำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จ ำนวน  ๓๓๐ คน 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  

ภพป.62-4.4 
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๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน  ให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน  

๒. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม

จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรยีมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๒  ระดับละ  ๑  ครั้ง จ ำนวน ๑ วัน  ดังนี้ 
 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  รวบรวมรำยชือ่ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

             

๒)  จัดท ำคู่มือผูป้ระเมินภำยนอกรอบสี ่เสนอ กพอ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ. 

            

๓)  ประชำสัมพนัธแ์ละส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ              

๔)  จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ             

๕) จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร             

๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพอ. และ 
คณะกรรมกำร สมศ.  

            

 

๕. งบประมำณ  
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๔,๐๐๐.- บำท             

(ห้ำแสนสำมหมื่นสี่พันบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ  ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

- ไตรมำสที่ ๑ 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๒ จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร 

สมศ. 

- ไตรมำสที่ ๑ 

๒ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  - ไตรมำสที่ ๑ 

๓ จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ ๔๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑ 

๔ จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร ๔๘๙,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒ 

๕ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ 

คณะกรรมกำร สมศ.  

- ไตรมำสที่ ๒ 

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (ห้ำแสนสำมหม่ืนสี่พัน
บำทถ้วน) 

๕๓๔,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 

-  ไม่ใช้งบประมำณ 
๕.๓  ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสมัมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก

รอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๔  จัดประชุมวิทยำกร เพ่ือวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
ระดับอุดมศึกษำ 
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- 

บำท/วัน × ๕ คน)  
๑๒,๕๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 

๑๐,๐๐๐.- 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X 
๑,๒๐๐ บำท)   

๑๘,๐๐๐.- 

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม   ๒,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๒,๕๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) ๔๕,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร  ๑ ครั้ง (๑ วัน) 

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม  (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐ 

นำท)ี 
๙,๗๕๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๒๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ 
(๓๕๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)  

๔๒๐,๐๐๐.-   

๔ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๓๓๐ คน X ๑๐๐ บำท)   ๓๓,๐๐๐.- 
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน 

เป็นต้น 
๖,๒๕๐.- 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) ๔๘๙,๐๐๐.- 
หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  
 -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบัรองเปน็ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี ่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำฯ  
- จัดท ำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. 
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ 

ไตรมำสที ่๒  
- จัดประชุมสัมมนำตำมก ำหนดกำร 
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.  

ไตรมำสที ่๓  
- 

ไตรมำสที ่๔  
- 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  

๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมม่ันใจและถูกต้อง 
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอ  กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๒๙) 
โครงกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม    ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์  จันทนำ  หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน   

๒. นำยพันธ์ชิด  ธรรมพิชัย  นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน  (ปฐมวัย) 
๓. นำงสำวณัฐนันท์  โชตวิรอิงคนันท์   นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (พ้ืนฐำน) 
๔. นำยชัยมงคล  พุกสุวรรณ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (อำชีวศึกษำ) 
๕. นำงสำวกมลสิริ  บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (อุดมศึกษำ) 
 

ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
  ๒. นำงขนิษฐำ  จรูญชนม์  รองผู้อ ำนวยกำร 
 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง   ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกให้สามารถท า

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  
โดยใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ  (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review)  ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ งระบบแบบองค์รวม (Holistic 
Approach) โดยวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย  ๑) การศึกษาข้อมูลด้านบริบทพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา  (Organization Context)  ๒) การศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-
Assessment Report: SAR)  ๓)  การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit)  ซึ่งเป็นการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ  
ได้แก่  ๑) เกณฑ์พ้ืนฐาน  (Common Standards)  และ ๒) เกณฑ์ท้าทาย  (Challenging Standards)   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดอบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
แนวนโยบายของ สมศ. จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้มีคณะท างานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบและพัฒนา
ระบบเพ่ือการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ  ทุกประเภท  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการออก
ข้อสอบเพ่ือทดสอบผู้เข้าอบรม  จัดท าใบงานการฝึกอบรม/สัมมนา  และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

ภพป.62-5.1 
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   - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
   - ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  

- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
  -  
 

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอก

รอบสี่ทุกระดับ ทุกประเภท 
๒. เพ่ือการออกข้อสอบ  การจัดท าใบงาน  และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน

ภำยนอกรอบสี่ทุกระดับ ทุกประเภท 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

๒๕๖๒  มีดังนี้ 
 
  แผนกำรด ำเนนิงำน และรูปแบบกิจกรรม 

รำยกำรปฏบิัตงิำน 
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑)  สรรหำ และรวบรวมรำยชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับ
และประเภท 

             

๒) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในกำรออกแบบและพัฒนำระบบเพือ่
กำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 

            

๓)   รวบรวมขอ้มูล เอกสำรที่เกีย่วข้องกบักำรอบรม/สัมมนำผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี ่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบกำรพจิำรณำ   

            

๔)  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อออกแบบและพัฒนำระบบกำร
อบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่ก ำหนด 

            

๕)  สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  และ
คณะกรรมกำร สมศ. 

            

๖)  ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ             
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๕. งบประมำณ  
 รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๔๐,๐๐๐.- บำท             
(สองล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) ระยะเวลำ 
(กำรเบิกจ่ำย) 

๑ สรรหำ และรวบรวมรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับและประเภท - ไตรมำสที่ ๑ 

๒ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพ่ือกำรอบรม/สัมมนำผู้

ประเมินภำยนอกรอบสี่ 

- ไตรมำสที่ ๑ 

๓ รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน

ภำยนอกรอบสี ่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ   

- ไตรมำสที่ ๑,๓ 

๔ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/

สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่ก ำหนด 

๒,๖๔๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๓ 

๕ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  และคณะกรรมกำร สมศ. 

- ไตรมำสที่ ๓ 

๖ ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ - ไตรมำสที่ ๒-๔ 
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองล้ำนหกแสนสี่หม่ืน

บำทถ้วน) 
๒,๖๔๐,๐๐๐.-  

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
 

 
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร 
 ๕.๑  สรรหำ และรวบรวมรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับและประเภท 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๒  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพื่อกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
 ๕.๔  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่
ก ำหนด  แบ่งเป็น  ๔ ระดับ ก ำหนดประชุมครั้งละ  ๓ วัน จ ำนวน  ๒ ครั้ง/ป ี
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รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน )บำท(  
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๑๐ คน)  × ๔ ระดับ × ๓ วัน × ๒ ครั้ง/ปี 
๕๔๐,๐๐๐.- 

๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง 
เบิกจ่ำยโดย :-   
๑. ค่ำพำหนะประจ ำทำง (รถไฟ รถประจ ำทำง)  เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจรงิ 
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี ่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)  
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกไดต้ำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท  
๔. ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไมเ่กินกิโลเมตรละ ๕ บำท 
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ช้ันประหยัด) 
(เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

๓ ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ               
(๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)  × ๔ ระดับ × ๓ วัน × ๒ ครั้ง/ป ี

๕๗๖,๐๐๐.- 

๔ ค่ำท ี่พักวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับกำรอบรม  
(เบิกจ่ำยตำมระเบยีบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน)  ๙๖๐,๐๐๐.- 

๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร  เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและ
เบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.)  (๑,๕๐๐ บำท × ๓ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๓ วัน) 
(๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๓ วนั) × ๔ ระดับ × ๒ ครั้ง/ปี 

๑๘๐,๐๐๐.- 

๖ ค่ำตอบแทนกำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง  
(กรณีที่จ ำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) 

๒๐,๐๐๐.- 

๗ ค่ำสถำนทีก่รณีแบ ่งห้องในกำรอบรมเพ ิ่มเติม ๓๐,๐๐๐.- 
๙ ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  (๒๐ ชุด X ๑๐๐ บำท)  × ๔ ระดับ × ๒ 

ครั้ง/ปี 
๑๖,๐๐๐.- 

๙ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ๑๘,๐๐๐.- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้ำนหกแสนสี่หม่ืนบำทถ้วน) ๒,๖๔๐,๐๐๐.- 

หมำยเหตุ  จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร  
๕.๕  สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำ  และคณะกรรมกำร สมศ. 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 

๕.๓  ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 
  -  ไม่ใช้งบประมำณ 
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 ๖. เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

ไตรมำสที ่๑  
- เดือน ตลุำคม  ๒๕๖๑  เชิญผูท้รงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพื่อกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน

ภำยนอกรอบสี่ 
- เดือน พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑  รวบรวมข้อมูลเอกสำร และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำรออกแบบและ

พัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ  ตำมระดับและประเภทที่ก ำหนด 
ไตรมำสที ่๒  

- เดือน ธันวำคม  ๒๕๖๑  สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. 

- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 
ไตรมำสที ่๓  

- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 
- เดือน เมษำยน  ๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลเอกสำร และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือกำรออกแบบและ

พัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ  ตำมระดับและประเภทที่ก ำหนด 
- เดือน มิถุนำยน  ๒๕๖๒  สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. 
ไตรมำสที ่๔  

- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ 
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑) หลักสูตร  แบบทดสอบ  และใบงำน กำรอบรม/สัมมนำ ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีควำมเท่ียงตรง เชื่อมั่น และมีประสิทธิผล  

๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ที่ผ่ำนกำรอบรม/สัมมนำ มีคุณภำพ  
 

๗. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้ 
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม   

๓) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ 
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(ล ำดับที่ ๓๐) 
โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (AQA) ระยะที่ ๑  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

งำนระบบกำรประเมิน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักประเมินและรับรอง 
ผู้รับผิดชอบ         ๑. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย      หัวหน้างานระบบการประเมิน 
 ๒. นายวริทธิ์นันท์ สุมนเตมีย์ นักวิชาการ ภปพ.๒  
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ ภทส. 
  ๒. นางสาวนภาภร ส่งแสง หัวหน้าส านักประเมินและรับรอง 
 ๓. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ                      ‘ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) 
ต่อเนื่องกับรอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  สมศ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา  (Automated QA : AQA) ระยะที่ ๑  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้ประเมิน หน่วยประเมิน ต้นสังกัดและเจ้าหน้าที่ สมศ. 
แต่ด้วยจ านวนผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีปริมาณและความหลากหลายเพ่ิมขึ้น  ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลที่มีฐานแนวคิดในการปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานจากแนวทางเดิมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น สมศ. จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (AQA) ระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่ Digital-based EQA ตามนโยบายอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย สมศ. จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า -
พระนครเหนือ (มจพ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบ AQA ระยะที่ ๒ ดังกล่าว แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้หลังจากเปิดใช้
งานระบบ AQA ระยะที่ ๒ แล้วยังต้องมีช่วงทดสอบระบบฯ ระยะหนึ่งเพ่ือปรับแต่งระบบฯ ให้สมบูรณ์และ
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สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภทส. ได้พิจารณาแล้วเห็นควร
ว่าการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ยังมีความ
จ าเป็นในช่วงที่ระบบ AQA ระยะที่ ๒ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย  รวมทั้ง บ ารุงรักษาด้าน

ฮาร์ดแวร์ของระบบ AQA ระยะที่ ๑ ให้สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพ่ือบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA ระยะที่ ๑ ให้สามารถสนับสนุนการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาและทดสอบระบบ AQA ระยะที่ ๒ 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ ๑  การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA (ระยะท่ี ๑) 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

เครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑) 
๑๒ เดือน ๓๕,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย. 
๖๑ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR 
เสร็จสิ้น 

             
             

197



ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย. 
๖๑ 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 

              
              

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง  

              
              

 ตรวจสอบและควบคุมการ  
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
กิจกรรมที่ ๒  การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑)  จ านวน ๗ 
รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบ AQA (ระยะที่ ๑) 
๗ 

รายการ 
๒๒,๘๕๗ ๑๖๐,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๑ 
ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒) 

ก.ย.๖๑  ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

 ธ.ค.
๖๑ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จสิ้น     

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

     
     

 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง      

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง   

     
     

 ส่งมอบและตรวจรับงาน     

 
กิจกรรมที่ ๓  การบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะท่ี ๑)  
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะท่ี ๑)  ๑๒ 

เดือน 
๒๘,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.
๖๑ 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR 
เสร็จสิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้ง
ขออนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.
๖๑ 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

ในการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 

              
              

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พ.ร.บ.  และระเบียบ
ฯ ที่เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจสอบและควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
๕.  งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่ 

๑) เป็นจ านวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท    
กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑)  

เป็นจ านวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓  การบ ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะที่ ๑)  เป็นจ านวนเงิน 

๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

เชิงปริมาณ  ส านักงานด าเนินโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ จ านวน ๓ กิจกรรมได้ส าเร็จครบถ้วน 

เชิงคุณภาพ ส านักงานสามารถด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่  ๑ เป็นไปตามสัญญาจ้างและ
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เชิงเวลา ส านักงานสามารถด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ฯ 
จ านวน ๓ กิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนงานที่ก าหนด รวมทั้งบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ส านักงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงที่ระบบ AQA ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบฯ 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 

๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า
ทุก ๖ เดือน 
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 (ล ำดับที่ ๓๑) 
โครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ         ๑. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์      หัวหน้างานระบบสนันสนุน 
 ๒. นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ล าปาง นักวิชาการ  
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ 
  ๒. นายกมล อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๓. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านกังบประมาณ     ‘ 
   
๑. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจึงได้จัดท าโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการตรวจสอบสภาพการท างานของระบบต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้เป็นปกติ การบ ารุงรักษาระบบ การปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้
งาน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ อีกทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงระบบแอป
พลิเคชันใหม่เพ่ือให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
มีความน่าเชื่อถือของส านักงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ. 
และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
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๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  เพ่ือให้ส านักงานสามารถให้บริการด้านระบบสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนการงานระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนภายในส านักงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กำรบ ำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.  
กิจกรรมที่ ๑  การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบส ารองข้อมูล 
   ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ งาน ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย ระบบส ารองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ 

๑ งาน ๗๐๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR 
เสร็จสิ้น 

             
             

  ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

               
               

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง 

               
               

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง  
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ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.

๖๒ 
พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ตรวจเช็คการท างานและ
บริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย ระบบส ารองข้อมูล   
และท าการแก้ไขหากพบ
ข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปตาสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
กิจกรรมที่ ๒  การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
   จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย 

(บำท) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
๑. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๔ 

รายการ 
๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓  
ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒  เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒  มิ.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จสิ้น         

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

        
        

 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง         

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

        
        

 ส่งมอบและตรวจรับงาน         
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กิจกรรมที่ ๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ ๑ ระบบ ๓๓๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.

๖๒ 
พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น  

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

             
             

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

              
              

 ตรวจเช็คการท างานและ 
บริหารจัดการการเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ    
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน       ๑      ๑ 
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กิจกรรมที่ ๔ การบ ารุงรักษาระบบระบบ Proxy Server ส าหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบระบบ Proxy Server ส าหรับบริหาร
จัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๑ ระบบ ๔๐๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๔) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

             
             

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม  
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง     

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร 
จัดการระบบ และท าการแก้ไข 
หากพบข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ     
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน       ๑      ๑ 
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กิจกรรมที่ ๕  การบ ารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port)  
  จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port) 

๑ ระบบ ๑๕๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๕) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

            
            

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

             
             

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

            
            

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง       

             
             

 ตรวจเช็คการท างานของระบบ              

บริหารจัดการระบบ และท าการ     
แก้ไขหากพบข้อผิดพลาด 

            

 ส่งมอบและตรวจรับงาน          ๑   
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กิจกรรมที่ ๖  การบ ารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย (Softnix) จ านวน ๑ ระบบ 
ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 
(Softnix) 

๑ ระบบ ๒๐๐,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๖) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

            
            

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

             
             

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

             
             

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

             
             

 ตรวจเช็คการท างานของระบบ 
และ ท าการแก้ไขหากพบ
ข้อผิดพลาด 

            
            

 ส่งมอบและตรวจรับงาน    ๑         

 
กิจกรรมที่ ๗ การบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ๑ ระบบ ๑๗๐,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๗) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

             
             

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม  
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร 
จัดการระบบ และท าการแก้ไข 
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ     
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน    ๑   ๑   ๑   ๑ 
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กิจกรรมที่ ๘ การบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ๑ ระบบ ๘๐,๐๐๐ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๘) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.

๖๒ 
พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม  
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง     

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร 
จัดการระบบ และท าการแก้ไข 
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ     
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน    ๑   ๑   ๑   ๑ 
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 กิจกรรมที่ ๙ การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง จ านวน ๑ ระบบ 
ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน 
ความไวสูง 

๑ ระบบ ๕๐,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๙) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างานระบบ  
และท าการแก้ไขเบื้องต้นหากพบ 
ข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ     
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน       ๑      ๑ 
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กิจกรรมที่ ๑๐ การบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ๑ ระบบ ๘๐,๐๐๐ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๐) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.

๖๒ 
พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างานระบบ  
และท าการแก้ไขเบื้องต้นหากพบ
ข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ    
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน     ๑    ๑    ๑ 
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กิจกรรมที่ ๑๑ การบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตฺโนมัติ จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตฺโนมัติ ๑ ระบบ ๑๓๕,๐๐๐ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๑) 

ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.

๖๒ 
พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร
จัดการระบบ และท าการแก้ไข
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด 

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ    
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง   

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน    ๑   ๑   ๑   ๑ 
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กำรบ ำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมที ่๑๒  การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) จ านวน ๑ รายการ  
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน  รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) 

๑ ระบบ ๘๗๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๒) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร
จัดการและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ    

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ    
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน    ๑   ๑   ๑   ๑ 
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กิจกรรมที่ ๑๓  การบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (E-CON) จ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ  
(E-CON) 

๑ ระบบ ๑๕๐,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๓) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง)
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

              
              

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

              
              

 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง    

              
              

 ตรวจเช็คการท างาน บริหาร
จัดการและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ    

             
             

 ตรวจสอบและควบคุมการ   
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน       ๑      ๑ 
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๕. งบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๓,๔๓๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดมี
ดังนี้ 

กิจกรรม จ ำนวน จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

กำรบ ำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. 
กิจกรรมที่ ๑ การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ

เครือข่าย ระบบส ารองข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ 

๑ งาน ๗๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๔ รายการ ๑๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ ๑ ระบบ ๓๓๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๔ การบ ารุงรักษาระบบ Proxy Server ส าหรับบริหารจัดการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
๑ ระบบ ๔๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ การบ ารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port) 

๑ ระบบ ๑๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๖ การบ ารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 
(Softnix) 

๑ ระบบ ๒๐๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗ การบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ๑ ระบบ ๑๗๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๘ การบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ๑ ระบบ ๘๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๙ การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน

ความไวสูง 
๑ ระบบ ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๐ การบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ๑ ระบบ ๘๐,๐๐๐ 
กิจกรรมที ่๑๑ การบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ ๑ ระบบ ๑๓๕,๐๐๐ 
กำรบ ำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมที่ ๑๒ การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

(Perperless) 
๑ ระบบ ๘๗๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑๓ การบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ  
(E-CON) 

๑ ระบบ ๑๕๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงิน  ๓,๔๓๕,๐๐๐ 
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๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เชิงปริมาณ  ส านักงานด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง การปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการบริหาร

จัดการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จ านวน ๑๓ กิจกรรมไดค้รบถ้วน 
เชิงคุณภาพ ส านักงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการทุกระบบงานให้เป็นไป

ตามสัญญาจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้  มีการรายงานผลการบ ารุงรักษาและ
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงเวลา ส านักงานสามารถด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง การปรับปรุง/บ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการ
บริหารจัดการจ านวน ๑๓ กิจกรรม เสร็จสิ้นตามแผนงานที่ก าหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ระบบทุกระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 

๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า
ทุก ๖ เดือน 

 

217



(ล ำดับที่ ๓๒)  
โครงกำรบ ำรุงรักษำและเช่ำสำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

กำรบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณควำมเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 
งำนระบบกำรประเมิน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักประเมินและรับรอง 
ผู้รับผิดชอบ นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย      หัวหน้างานระบบการประเมิน 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ ภทส. 
  ๒. นางสาวนภาภร ส่งแสง รักษาการหัวหน้าส านักประเมินและรับรอง 
 ๓. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อ านวยการ 
กำรเช่ำสัญญำณระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำน 
งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ ภทส. 
  ๒. นายกมล อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๓. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ                      ‘ 
   
๑. หลักกำรและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 เพ่ือให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภทส. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (AQA) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน  
โดย สมศ. ท าการเดินสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมโยงระหว่างระบบ Uninet ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กับระบบ AQA ของ สมศ. ส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบ AQA สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้สายสัญญาณความเร็วสูงดังกล่าวใช้งานได้ดีตลอดเวลา ป้องกันและ
ลดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบ AQA  ภทส. เห็นควรให้มีการบ ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูง
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เชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ AQA ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอบเขตงานโครงการฯ ยังรวมถึง
การเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง เพ่ือ สนับสนุนการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือบ ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 

ให้สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพ่ือให้ส านักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบ

ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านต่าง ๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ ๑  การบ ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. ค่าบ ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ 

Uninet และระบบ Automated QA 
๑ ระบบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

               
               

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

               
               

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง  

               
               

 ตรวจสอบและควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน              
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กิจกรรมที ่๒  การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงาน 
 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงาน ๑๒ เดือน ๕๘,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
ข้อก าหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น 

             
             

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณ จัดจ้างพร้อมทั้ง
ขออนุมัติรายชื่อ ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

               
               

 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

               
               

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง  

               
               

 ตรวจสอบและควบคุมการ
 ด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

             
             

 ส่งมอบและตรวจรับงาน              
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๕.  งบประมำณโครงกำร 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑   ค่าบ ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 

เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
กิจกรรมที่ ๒   การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงาน เป็นจ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เชิงปริมาณ  ส านักงานด าเนินโครงการบ ารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของส านักงาน จ านวน ๒ 

กิจกรรมได้ส าเร็จครบถ้วน 
เชิงคุณภาพ ส านักงานสามารถด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ

ส านักงาน จ านวน ๒ กิจกรรม เป็นไปตามสัญญาจ้างและระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงเวลา ส านักงานสามารถด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ฯ จ านวน ๒ 
กิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนงานที่ก าหนด รวมทั้งบริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ส านักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบ Automated 

QA และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 

๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า
ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๓๓)  
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำ 
ผู้รับผิดชอบ         ๑. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์      หัวหน้างานระบบสนันสนุน ภทส. 
 ๒. นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ล าปาง นักวิชาการ ภทส.  
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ ภทส. 
  ๒. นายกมล อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๓. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านกังบประมาณ     ‘ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภทส. จึงได้จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ การ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวเป็นการจัดหาเพ่ือทดแทนเครื่องเสื่อมสภาพให้มีจ านวน
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA)  ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานอื่น ๆ ของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๑๑ รายการทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพให้มี

จ านวนเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน  
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.๓ เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายใช้งานภายในส านักงาน 

  
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ ๑  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน ๗ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ 
MS.Windows 

๓๔ 
เครื่อง 

๔๓,๐๐๐ ๑,๔๖๒,๐๐๐ 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ส าหรับห้องประชุมส านักงาน  ๒ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๒๐ 

เครื่อง 
๖๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า  ๘ เครื่อง ๑๒,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 
๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า ชนิด Network ๕ เครื่อง ๔๖,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 
๖. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ชนิด Network (พิมพ์ A๔) ๒ เครื่อง ๗๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 
๗. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ชนิด Network (พิมพ์ A๓) ๑ เครื่อง ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 
 รวมทั้งหมด   ๓,๓๙๘,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒) ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) 

 ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

 ธ.ค.๖๑ ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ข้อก าหนด
โครงการฯ TOR เสร็จสิ้น 

        
        

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
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ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒) ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) 
 ต.ค.๖๑ พ.ย.

๖๑ 
 ธ.ค.๖๑ ม.ค.

๖๒ 
ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เฉพาะ 

 ขออนุมัตริายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง 

        
        

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.    
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

        
        

 ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

        

 ทดสอบ ตรวจรับพัสดุและใช้งาน
จริง 

        

 
กิจกรรมที่ ๒  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็นเงิน 
(บำท) 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ๓ เครื่อง ๕๕๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๑ 
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) ไตรมำสที่ ๓ (ปี ๒๕๖๒) 

ธ.ค.๖๑  ม.ค.๖๒ ก.พ.
๖๒ 

 มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ข้อก าหนด
โครงการฯ TOR เสร็จสิ้น 

           
           

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

           
           

 ขออนุมัตริายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง 

            
            

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.   
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

            
            

 ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

           

 ทดสอบ ตรวจรับพัสดุและใช้งาน
จริง 
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กิจกรรมที ่๓  การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรมส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรม

ส านักงาน (จ านวน ๑๐๐ ลิขสิทธิ์) 
๑๐๐ 

ลิขสิทธิ์ 
๒,๘๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) 

 ม.ค.๖๒  ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ 

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อพัสดุ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

      
      

 ขออนุมัตริายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง       

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

      
      

 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ       

 
กิจกรรมที่ ๔  การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus (จ านวน ๑๔๐ 

ลิขสิทธิ์) 
๑๔๐ ลิขสิทธิ ์ ๑,๖๕๐ ๒๓๑,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๔) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๓ (ปี ๒๕๖๒) ไตรมำสที่ ๔ (ปี ๒๕๖๒) 

 เม.ย.๖๒ พ.ค.
๖๒ 

 มิ.ย.๖๒ ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อพัสดุ 

        

พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

        

  ขออนุมัตริายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและ 

        

 ราคากลาง         

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ด าเนินการ 

         

   จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

         

 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ         

 
กิจกรรมที่ ๕  การจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลชนิด Removable  Harddisk จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลชนิด Removable  

Harddisk 
27 เครื่อง ๓,๗๐๓ ๑๐๐,๐๐๐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๕) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒) ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) 

 ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

 ธ.ค.๖๑ ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อ
พัสดุ พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

        
        

 ขออนุมัตริายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ         

 และราคากลาง         

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง  

         
         

 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ         

 
๕. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๕,๖๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถัวน) รายละเอียด
มีดังนี ้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๗ รายการ จ านวนเงิน ๓,๓๙๘,๐๐๐ บาท   
กิจกรรมที่ ๒  การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑ รายการ เป็นจ านวนเงิน  ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓  การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรมส านักงาน   

๑ รายการ เป็นจ านวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๔  การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus ๑ รายการ เป็นจ านวนเงิน 

๒๓๑,๐๐๐ บาท  
กิจกรรมที่ ๕  การจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลชนิด Removable  Harddisk เป็นจ านวนเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เชิงปริมาณ  ส านักงานจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๑ รายการครบถ้วนตามที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อสามารถเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ. 

และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของส านักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงเวลา ส านักงานสามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๑๑ รายการเสร็จสิ้นตามแผนงานที่
ก าหนด (ด าเนินกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง จนถึงการส่งมอบครุภัณฑ์เสร็จสิ้น ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้น กิจกรรมที่ ๔ การจัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus ๑๔๐ ลิขสิทธิ์ ที่จะมีการส่งมอบพัสดุในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒) 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ปฏิบัติงานในจ านวนที่เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
(Automated QA)  ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานอ่ืน ๆ ของส านักงานได้
อย่างรวดเร็ว 

๗.๒ ผลด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 

สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๓๔)  
โครงกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร งำนระบบสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ล าปาง      นักวิชาการ ภทส. 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจ ภทส. 
  ๒. นายกมล อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๓. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ                           ‘ 
   
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภทส. จึงได้จัดท าโครงการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ของส านักงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มี
ทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  รวมทั้งการใช้อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาผลด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๒.  ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ส านักงานระดับต่าง ๆ ให้สามารถใช้

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

รวมทั้งตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ 
๔.   กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ ๑  การจัดอบรมชุดโปรแกรมส านักงาน (MS.Office) 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ
หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การจัดอบรมชุดโปรแกรมส านักงาน (MS.Office) ๑ กิจกรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

  ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณ 

            

 จัดจ้าง พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อ
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าขอบเขต
งาน การจัดอบรมฯ 

            

  ขออนุมัติรายละเอียด
ขอบเขตงาน   

            

    การจัดอบรมฯ และราคากลาง             

 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)  

            

   ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.    
   และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

            

 จัดอบรมชุดโปรแกรมส านักงาน              

   (MS.Office) ให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 
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กิจกรรมที่ ๒  การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต" 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อ

หน่วย 
(บำท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บำท) 
๑. การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธี

ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต" 
๑ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

  ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณ 

               

 จัดจ้าง พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อ
 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าขอบเขต
งาน การจัดอบรมฯ 

               

  ขออนุมัติรายละเอียดขอบเขต
งาน   

               

    การจัดอบรมฯ และราคากลาง                

  ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป 
(พัสดุ)  

               

    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.    
    และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

               

  จัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ                

    "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทาง
 อินเทอร์เน็ต" 
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๕.  งบประมำณโครงกำร 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมชุดโปรแกรมส านักงาน (MS.Office) จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   
กิจกรรมที่ ๒  การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต"  
 จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เชิงปริมาณ  ส านักงานจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจ านวน ๒ กิจกรรมครบถ้วนตามที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีจิตส านึกในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์  

เชิงเวลา ส านักงานสามารถด าเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีจิตส านึกในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
และตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ 

๗.๒ ผลด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 

๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า
ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๓๕) 
โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ        ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน 
 ๓. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย หัวหน้างานระบบการประเมิน  
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นายกมล อุ่นชู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านกังบประมาณ     ‘ 
   
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 
๔๙ ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า 
“สมศ.” ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัดการศึกษา โดย
ต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   
 ด้วยความก้าวล้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบัน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) 
มาสนับสนุนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การด าเนินงานของส านักงานส าเร็จตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ สมศ. ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงาน ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑) ในช่วงเริ่มก่อตั้งส านักงาน จนถึงแผน
แม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  อันส่งผลท าให้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือลดปริมาณทรัพยากรที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพภายนอก  ลดความซ้ าซ้อน/ลดความผิดพลาดในการด าเนินงาน  สร้างระบบการท างาน
ในลักษณะเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สมศ. กับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน/สถานศึกษา/ต้นสังกัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/อื่น 
ๆ) และน าระบบ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ การด าเนินการต่าง ๆ ทุกระบบงาน รวมทั้ง
การสืบค้นข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ ส าหรับน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศต่อไป 
  

235



 
๒.  ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ (๒๐ ปี) 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  เพ่ือให้ส านักงานสามารถให้บริการด้านระบบสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุนการงานระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนภายในส านักงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ.  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

๑ โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ 

 ขออนุมัติรายชื่อคณะท างานจัดท า             

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สมศ.             

 ทบทวนและศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนา
ดิจิทัล ของส านักงาน รวมทั้ง แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ของกระทรวง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

          
          

 ประชุมและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
เสร็จสิ้น 

            
          

 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สมศ. 

          

  
๕.  งบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
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๖.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
เชิงปริมาณ  ส านักงานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓-๒๕๖๗) เสร็จสิ้นจ านวน ๑ แผน 
เชิงคุณภาพ ส านักงานใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

ดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

เชิงเวลา ส านักงานสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๗เสร็จสิ้นตามแผนงานที่ก าหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงานมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด รวมทั้ง 
สามารถติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 

๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 

๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า
ทุก ๖ เดือน 

 

237



(ล ำดับที่ ๓๖) 
โครงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 

 
ส ำนัก นโยบำยและยุทธศำสตร์  ภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์   งำนนโยบำยและแผน  
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวอัมพำ แซ่ลี้   เจ้ำหน้ำที่ภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

๒. นำยพัฒนพงษ์  ทองเนื้อสุก  นักวิชำกำรภำรกิจอ ำนวยกำร   
ผู้ก ำกับโครงกำร  

๑. ดร.สมยศ  ชี้แจง  หัวหน้ำส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  
๒. นำงวีรนุช  สุขสว่ำง   หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้ำง     ปปช.(ITA)   คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  
 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนใน
ก ำกับของรัฐ มีพันธกิจและภำระงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรศึกษำของประเทศ และได้ด ำเนินงำนตำมแผน 
พันธกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่ำนมำด้วยดีแล้ว จึงมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำน
ประจ ำปี เพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ๔ ข้อ ได้แก่ (๑) พัฒนำระบบประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด (๒) พัฒนำ
มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (๓) พัฒนำ ฝึกอบรมและให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก 
ก ำกับดูและและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และ (๔) ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและให้
ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ รวมทั้งผลกำรด ำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพ กำรสร้ำงกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรรำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในรอบปีของส ำนักงำน  

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
- ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและ

พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ

ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
- ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
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๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในด้ำนต่ำง ๆ ของ

ส ำนักงำน 
๓.๒ เพ่ือแผยแพร่จรรยำบรรณและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ

ของส ำนักงำนฯ  
๓.๓ เพ่ือเผยแพร่กำรด ำเนินงำนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล

ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรอบปีกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
ขั้นตอนด ำเนินงำน  ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒  มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 

๑) เก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ต่ ำ ง  ๆ  เพื่ อน ำมำจั ดท ำ
รำยงำนประจ ำปี 

             

๒) (ร่ำง) รำยงำนประจ ำปี              

๓) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อพิจำรณำ  

             

๔) ขออ นุ มั ติ ห ลั ก ก ำ รและ
งบประมำณจัดจ้ำงพร้อมทั้ง
ข อ อ นุ มั ติ ร ำ ย ช่ื อ
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
ข้ อ ก ำ ห น ด ก ำ ร จั ด ท ำ
รำยงำนประจ ำปี 

             

๕) ขออนุมัติ ข้อก ำหนดกำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 

             

๖) ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
จัดจ้ ำงตำม พ.ร .บ .และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

             

๗) ด ำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง               

๘) ส่งมอบงำน               

๙) เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว
ในเว็ปไซต์ สมศ.  

             

๕. งบประมำณ  
งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บำท (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
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๖. เป้ำหมำย- ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ  
เชิงปริมำณ   ส ำนักงำนด ำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปีจ ำนวน ๑ ฉบับแล้วเสร็จ  
เชิงคุณภำพ   รำยงำนประจ ำปีมีสำระครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำร

น ำเสนอรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้องให้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ สมศ.  
เชิงเวลำ    สำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปีได้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๗.๑ สำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในด้ำน

ต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 
๗.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน  
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

- ติดตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  
- ติดตำมจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนทุกวันที่ ๕ ของเดือน  
- ติดตำมจำกกำรประชุมคณะท ำงำน ควบคุม ก ำกับและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ  

สมศ. เป็นประจ ำทุกเดือน  
- ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน /โครงกำรกำรด ำเนินงำนของ สมศ. ที่

ต้องรำยงำน ก.พ.ร. ทุกไตรมำส 
- ติดตำมจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี (SAR) เป็นประจ ำ

ทุก ๖ เดือน  
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(ล ำดับที่ ๓๗)  
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
 

๑.หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ส่งผลให้ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
องค์การเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ซึ่งมีข้อก าหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง ๓ มิติของระบบราชการ ๔.๐ ได้แก่ มิติที่ ๑ ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
(Open and Connectedness Government) มิติที่ ๒ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) มิติที่ ๓ 
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance)  ดังแผนภาพที่ ๑  

 
ดังแผนภำพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ PMQA กับระบบราชการ ๔.๐ 

อ้ำงอิงจำก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐. หน้า ๑๐ 
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 ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้ง ๗ หมวด 
รวมถึงข้อก าหนดของเกณฑ์ PMQA แต่ที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการตั้งรับ (Reactive) คือเป็นการด าเนินการแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป หรือพัฒนาปรับปรุงโดยยึดบริบทของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา
องค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่าน
กลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การและการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล กล่าวคือการใช้กลไก
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับการด าเนินการจากแนวคิดแบบตั้งรับ ไปสู่การท างานเชิงรุก 
(Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลและตอบสนองการพัฒนาประเทศ (Effective & Innovative) โดย
แนวคิดการพัฒนามี ๓ ระดับ สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของระบบราชการ ๔.๐ ดังตารางที่ ๑ 
 
ตำรำงที่ ๑ มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

 
อ้ำงอิงจำก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐. หน้า ๑๓ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการน าเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐
(PMQA ๔.๐) ไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าเครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ น าไปสู่การยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยอาศัย
หลักการ ๕ ขั้นตอนได้แก่ ๑) ประเมินตนเอง (Self- assessment) ๒) บ่งชี้จุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) ๓) 
ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้องลงมือท า (Set Priorities for Improvement) ๔) น าไปปฏิบัติ (Implement Solutions) 
และ ๕) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts)  
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 ในการนี้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าเครื่องมือ PMQA มาเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของ สมศ. ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง อีกทั้ง PMQA จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ สมศ. เป็น
องค์การที่มีการยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การระบบราชการ 
4.0 ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์การและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับความส าเร็จในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม พร้อมทั้งมีการประเมินตนเองและบ่งชี้จุดที่ต้องปรับปรุง 

 ๒. เพื่อจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การ 

 ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในรายหมวด ได้แก่ ๑) การน าองค์การ ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร ๖) การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ และ๗) ผลลัพธ์การด าเนินการ  

 ๔. เพื่อจัดท าแผนการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

๓. กำรด ำเนินงำน/ระยะเวลำ 

 ๓.๑ รูปแบบโครงการเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการภายในส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยใช้สถานที่ห้องประชุมสันถวมิตร 

 ๓.๒ ก าหนดการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แบ่งเป็น ๒ คร้ัง ดังนี้ 

ขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน 

คร้ังที่ ๑ คร้ังที่ ๒ 

๑. วันที่จัดกิจกรรม ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ 

๒. การตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค ์

ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ 

๓. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับหัวหน้างานขึน้ไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภารกิจนโยบายและยทุธศาสตร ์

๔. รูปแบบกิจกรรม  Assignment, workshop, brainstorming, group discussion and presentation  
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๔. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ๑. สมศ. ได้ทราบถึงผลการประเมินตนเองตามข้อก าหนดของเกณฑ์ PMQA และจุดที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้ง
มีรายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การที่จะน าไปสู่กรอบและทิศทางการด าเนินการในหมวด
ต่าง  

 ๒. สมศ. สามารถน าผลการวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในรายหมวด ได้แก่ ๑) การน าองค์การ ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร 
๖) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ๗) ผลลัพธ์การด าเนินการ มาจัดท าแผนการยกระดับขีดความสามารถขององค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อน าไปปฏิบัติในระยะต่อไป 
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(ล ำดับที่ ๓๘)  
โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำรปี ๒๕๖๒ 

 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  ภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยกิตติกันตพงศ์  ศรีบัวน ำ นักวิชำกำร ภวจ. 

๒. นำงสำวปุญญิศำ ภูมิผล นักวิชำกำร ภวจ. 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ๑. นำงอรนิศำ  เพชรผล  หัวหน้ำ ภวจ. 
                     ๒. ดร.สมยศ  ชี้แจง  หัวหน้ำ สนย. 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.   จัดซื้อจัดจ้ำง      ปปช.(ITA)         คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.  

 ควำมเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อว่ำ สมศ. 

จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๙ 
ก ำหนดให้ สมศ. มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชนท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำ
กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย 
หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ 
มำตรำ ๘ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่หลักดังนี้ (๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ก ำหนดกรอบ 
แนวทำง และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพ
ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด (๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
(๓) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก (๔) ก ำกับดูแลและก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่
ด ำเนินกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในกำร
ศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. อำจด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็
ได้ (๕) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชำชีพ หรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (๖) 
เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำร และส ำนักงบประมำณ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
และกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้ง เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชน ซึ่งมีควำมสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มำตรำ ๓/๑ ที่บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน 
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ด้วยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สมศ. ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ผนวกกับ  
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) มำตรำ ๓/๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มีกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนและ  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้มีกำรส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพ่ือสะท้อน 
กำรปฏิบัติงำนและปรับปรุงพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
- ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและ

พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ

ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
- ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๒ เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

รอบสี่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๓ เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

รอบสี่ ของ สมศ. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕๖๑ ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

๑. จัดท ำ TOR กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจในกำรบริกำรตำมขอบเขต
ข้อก ำหนดของ ก.พ.ร. 

                           

๒. เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. 
เพื่ออนุมัติขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
และอนุมัติกำรจ้ำงหน่วยงำนอิสระ
ภำยนอกเพื่อด ำเนินกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจฯ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕๖๑ ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

๓. ด ำเนินกำรจ้ำงหน่วยงำนอิสระ
ภำยนอกตำมที่ ได้ รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร สมศ. 

                           

๔. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ใ น ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

               

๕. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจฯ ต่อคณะกรรมกำร สมศ. 
ส ำนัก/ภำรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

               

๖. เสนอรำยงำนผลกำรปรับปรงุตำม
ผลกำรส ำรวจของปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมกำร สมศ. 

               

 
๕. งบประมำณ (แผนเงิน-รำยเดือน/ไตรมำส) 

งบประมำณโครงกำร จ ำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) มีแผนเงิน-รำยเดือน/ไตรมำส ดังนี้ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รหัสงบประมำณ 
………………………………………. 

ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 

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

๑. งบประมำณทีไ่ด้รับ ณ วันท่ี .................        ๕๐๐,๐๐๐        

๒. ขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ / ตดัBG ๕๐๐,๐๐๐    

๓. ลงนำมสัญญำ / ผูกพันสัญญำ   ๕๐๐,๐๐๐     

๔. เบิกจ่ำยจริง           ๑๕๐,๐๐๐           ๓๕๐,๐๐๐  

 
๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

๖.๑ ส ำนักงำนได้รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ สมศ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. ก ำหนด เสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. ตำมเวลำที่ก ำหนด 

๖.๒ ส ำนักงำนได้รำยงำนผลกำรปรับปรุงตำมผลกำรส ำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอ
ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ตำมเวลำที่ก ำหนด 
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๗.๑ ส ำนักงำนได้รับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ประจ ำปี พ.ศ.

๒๕๖๒ จำกส ำรวจของหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจเสนอต่อ กพร. ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน  

๗.๒ ส ำนักงำนมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑ ติดตำมจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๘.๒ ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
๘.๓ ติดตำมจำกกำรประชุมคณะท ำงำนควบคุม ก ำกับ และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ  

สมศ. ประจ ำเดือน 
๘.๔ ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนตำมแผนงำน/โครงกำรกำรด ำเนินงำน

ของ สมศ.ที่ต้องรำยงำนไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ทุกไตรมำส 
๘.๕ ติดตำมจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (SAR) ทุก ๖ 

เดือน 
------------------------------------------------------------------ 
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(ล ำดับที ่๓๙) 
โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน QA ภำยใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  งำนวิเทศสัมพันธ์  
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย ์  
ผู้ก ำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ. 

หลักกำรและเหตุผล 
ตำมท่ี สมศ. ได้มีกำรกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจด้ำนควำมร่วมมือในกำรประกันคุณภำพภำยนอก

ของหน่วยงำน ๓ แห่งได้แก่ ONESQA, TWAEA, JUAA เพ่ือกำรส่งเสริมให้บทบำทด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของทั้งสำมหน่วยงำนเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ต่อกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือ

ระหว่ำงกัน อำทิ ๑) กำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรเรียนรู้ภำรกิจของหน่วยงำน (EQAA 

Agencies) และเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรประเมินหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ๒) กำรจัดให้ผู้ประเมินมีโอกำสแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม เพ่ือน ำทักษะและประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชำญของ
ทั้งสำมองค์กรไปพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรประเมินหรือกำรรับรองมำตรฐำนสถำบัน 
และ ๓) กำรด ำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพและกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำที่จัดโดย
ควำมร่วมมือของทั้งสำมหน่วยงำน  
 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) กลยุทธ์ที่ ๓. มีบทบำทในเวที QA ระหว่ำงประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๘ มี
ผลงำนที่เป็นรูปธรรมจำก MoU ที่ท ำร่วมกับหน่วยงำน QA ในต่ำงประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เพ่ือเรียนรู้และเข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ต่อระบบและกระบวนการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน  

๒. การด าเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาที่จัด
โดยความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงาน  
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วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกิจกรรมระหว่ำงกันภำยใต้ MOU อำทิ กำรประชุม กำรน ำเสนอผลงำน กำร
เยี่ยมชม/ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ กำรท ำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น 
 
แผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน QA ภำยใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA) 
กิจกรรมที่ 1 กำรแลกเปลี่ยน
บุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน EQAA 
ภำยใต้ MOU 

            

กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

            

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. สมศ. และหน่วยงำน TWAEA และ JUAA เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้ง ๓ 
หน่วยงาน  

๒. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานเพ่ิมเติม อาทิ การศึกษาวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการระหว่าง ๓ 
หน่วยงาน เป็นต้น 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ไตรมำสที่ ๑-๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(ล ำดับที่ ๔๐) 
โครงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำยต่ำงประเทศ 

 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์  
ผู้ก ำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ. 

หลักกำรและเหตุผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษา ดังนั้นหาก

กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกมีความเชื่อมโยงกับกลไกอ่ืน ๆ อาทิ กรอบคุณวุฒิอาเซียน กรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในเวทีสากล แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย QA ก็จะส่งผลให้การสะท้อนผลลัพธ์ทาง
การศึกษานั้น มีความครอบคลุมในมิติอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน  

หน่วยงาน New Zealand Qualifiations Authority: NZQA เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับใน
เรื่องกรอบคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่ สมศ. ควร
ขยายขอบเขตด้านความร่วมมือทั้งในด้าน QA & QF  
 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่  ๘. มีผลงำนที่เป็น
รูปธรรมจำก MoU ที่ท ำร่วมกับหน่วยงำน QA ในต่ำงประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือขยายขอบเขตด้านความร่วมมือระหว่าง สมศ. และหน่วยงาน New Zealand Qualifiations Authority: 
NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework 

 
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง สมศ. และ หน่วยงาน New Zealand Qualifiations 

Authority: NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework  
๒. กำรหำรือเก่ียวกับข้อตกลงบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง สมศ. และ New Zealand Qualifiations 

Authority: NZQA 
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แผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำยต่ำงประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 กำรลงนำมควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำย
ต่ำงประเทศ (NZQA) 

            

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง สมศ. และ หน่วยงาน New Zealand Qualifiations 
Authority: NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework  

๒. น ำไปสู่กำรจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง สมศ. และ New Zealand Qualifiations 
Authority: NZQA  

๓. สมศ. สามารถออกแบบระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกันระหว่าง Quality Assurance & 
Qualification Framework 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ไตรมำสที่ ๓-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(ล ำดับที ่๔๑) 
โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล 

กิจกรรมที่ 1 กำรรับกำรประเมินจำก INQAAHE 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์  
ผู้ก ำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ. 

หลักกำรและเหตุผล 
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE) เป็นเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่มีสมำชิกกว่ำ ๑๔๐ ประเทศ และ
มีหน่วยงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทั่วโลก ที่เป็นสมำชิกกว่ำ ๒๘๐ หน่วยงำน โดยหลักกำรพื้นฐำนแล้ว 
INQAAHE เป็นเครือข่ำยเพ่ือสร้ำงคุณค่ำหลักและกำรสนับสนุนแก่สมำชิกในด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ดีใน
เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ สมศ. มียุทธศำสตร์ของกำรเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ว่ำมีระบบและกลไกกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนสอดคล้องกับบริบทของสำกลซึ่งจะท ำให้ สมศ. ได้ รับกำรยอมรับในหมู่สมำชิก
หน่วยงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับสำกล 
 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๖. ได้รับกำรประเมิน
จำกหน่วยงำน/เครือข่ำย QA ในต่ำงประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เ พ่ื อรั บการประ เมินจาก  The International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education (INQAAHE) 

๒. เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ ว่ำ สมศ. ด ำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ INQAAHE 
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วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. กำรจัดท ำ Self Assessment Report ภำยใต้ INQAAHE’s Good Practice 
๒. กำรขอรับกำรตรวจเยี่ยมจำก INQAAHE 
๓. กำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน 

 
แผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กำรรับ
กำรประเมินจำก INQAAHE 

            

 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. สมศ. ได้รับกำรยอมรับว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ไตรมำสที่ ๒-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กิจกรรมที่ ๒ กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร/วิจัยในเวที 
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์  
ผู้ก ำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ. 

หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือให้ สมศ. เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ กำรผลิตผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรจึงเป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งที่จะเป็นส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่ผลงำนทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ รวมถึงกำรตีพิมพ์ผลงำน
ดังกล่ำวซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่ำ สมศ. มีวิธีวิทยำของกำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ และกำรน ำควำมรู้ ไปใช้ในพันธกิจ
หลักขององค์กร และสำมำรถน ำมำพัฒนำ ต่อยอดองค์ควำมรู้นั้นเพ่ือเผยแพร่สู่เวทีภำยนอกที่จะก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ทำงวิชำกำรในวงกว้ำงต่อไป 
 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๗. มีกำรน ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม QA ระหว่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๑  ครั้ง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงผลงำนวิจัย งำนวิชำกำร และเสริมเสริมสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 

๒. เพ่ือให้บุคลำกรของ สมศ. เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ 
๓. เพ่ือเป็นกลไกให้เกิดกำรยอมรับในแวดวงวิชำกำรในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. งำนวิเทศสัมพันธ์และภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรร่วมกัน 
๒. กำรประสำนงำนกับแหล่งตีพิมพ์หรือเวทีน ำเสนอผลงำนทั้งในระดับชำติ/นำนำชำติ  
๓. อ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งในระดับชำติ/นำนำชำติ 
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แผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล 
กิจกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร/วิจัยในเวท ี

            

 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลำกรของ สมศ. มีช่องทำงในกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัย ทั้งในเวทีระดับชำติและ
นำนำชำติ 

 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ไตรมำสที่ ๒-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 (ล ำดับที่ ๔๒) 
โครงกำร AYQON 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย ์  
ผู้ก ำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง 
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.     คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.   

 จัดซื้อจัดจ้ำง    ปปช. (ITA)    
 ควำมเสี่ยง    อ่ืนๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ. 

หลักกำรและเหตุผล 
สมศ. ภำยใต้บทบำทของกำรร่วมก่อตั้ง “เครือข่ำยนักประกันคุณภำพรุ่นเยำว์ของอำเซียน” หรือ ASEAN 
Young Quality Assurance Officer Network: AYQON โดย สมศ. ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรฯ 
AYQON และมีบทบำทในกำรด ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ AQAN ทั้งนี้
เครือข่ำยดังกล่ำวจะเป็นส่วนผลักดันให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและยั่งยืนภำยใต้ก ำลังคน
รุ่นใหม่ของแต่ละประเทศท่ีจะเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน อำทิ กำรจัดประชุมวิชำกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรศึกษำเยี่ยมชมดูงำนหน่วยงำนประกันคุณภำพ 
เป็นต้น 
 
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๗. มีบทบำทในเวที 
QA ระหว่ำงประเทศ ๑.เป็นกรรมกำรบริหำรของ AQAN และ ๒.น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม 
QA ระหว่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สมศ. ให้มีบทบาทในการสืบสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเวทีระดับนานาชาติ 

๒. เพ่ือให้บุคลำกร สมศ. เข้ำร่วมและมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับสมำชิก
อำเซียน 

 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. เข้ำร่วมกิจกรรม Executive Meeting, Seminar, Global Summit, Conference and Roundtable 

Meeting ตำมแผนงำนของ AYQON 
๒. สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำและน ำมำเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
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แผนด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำร AYQON 
กิจกรรมที่ 1 กำรด ำเนินงำนภำยใต้
เครือข่ำย AYQON 

            

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. บุคลำกร สมศ. ได้มีโอกำสเข้ำร่วมและมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับสมำชิก

อำเซียน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ไตรมำสที่ ๑-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(ล ำดับที่ ๔๓)  
โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอ ำนวยกำร  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน   
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสายรุ้ง  ประชากูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นายกมล  อุ่นชู    หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ดร.นันทา  หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 

ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านักงบประมาณ     ‘ 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

งานบริหารทั่วไป ภารกิจอ านวยการ  สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์หลัก และพันธกิจด้านต่างๆ ของส านักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งงานที่รับผิดชอบหลักได้แก่ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ   

ทั้งนี้  งบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการนั้นจะมี ๖ รายการ ได้แก่  ๑) ค่า เช่าอาคาร  
๒) ค่าสาธารณูปโภค ๓) ค่าตอบแทน ๔) ค่าวัสดุ ๕) ค่าใช้สอย และ ๖)ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการด าเนินการในภารกิจของ
ส านักงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
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๔. งบประมำณโครงกำร 
ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ (บำท) 

๑. ค่าเช่าทรัพย์สิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าสาธารณูปโภค  ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
๓. ค่าตอบแทน ๖,๕๐๐,๐๐๐ 
๔. ค่าวัสดุ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
๕. ค่าใช้สอย ๖,๘๐๐,๐๐๐ 
๖. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ๖๐๐,๐๐๐ 
๗. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส านักงาน เช่น ปีใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์ ๕๐๐,๐๐๐ 
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล ๓๐๐,๐๐๐ 
 รวม ๒๐,๗๐๐,๐๐๐ 

 
หมำยเหตุ : งบประมำณที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ รำยกำร 
ปีงบ ๒๕๕๙ ปีงบ ๒๕๖๐ ปีงบ ๒๕๖๑ 

ได้รับ จ่ำยจริง ได้รับ จ่ำยจริง ได้รับ จ่ำยจริง 
ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ 

๑. ค่าเช่าทรัพย์สิน ๒.๒๙ ๑.๘๐ ๒.๒๙ ๑.๘๐ ๒.๒๙ ๑.๖๘ 
๒. ค่าสาธารณูปโภค  ๓.๐๔ ๓.๐๒ ๕.๘๘ ๒.๕๓ ๕.๐๔ ๑.๙๒ 
๓. ค่าตอบแทน ๑๒.๐๒ ๑๑.๐๕ ๑๒.๐๒ ๑๑.๓๘ ๗.๔๖ ๔.๗๓ 
๔. ค่าวัสดุ ๑.๐๖ ๑.๐๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๒.๐๐ ๐.๘๘ 
๕. ค่าใช้สอย ๑๐.๒๑ ๘.๖๐ ๑๐.๐๐ ๗.๙๓ ๖.๔๖ ๔.๒๒ 
๖. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     ๑.๐๐ ๑.๕๑ 
๗. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม

ส านักงาน 
      

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       
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๕. เป้ำหมำย- ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
๕.๑  สามารถด าเนินการในด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ 

ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๒  สามารถสนับสนุนการด าเนินการในภารกิจของส านักงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

๖.๑  สามารถให้การสนับสนุนภารกิจขององค์กรในด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
งานอาคารสถานที่ ได้เพียงพอ ทันต่อเวลา มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๖.๒  สามารถด าเนินการด้านงานพัสดุ งานธุรการ งานสารบรรณ รวมถึงงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้
รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอก 

๗.  กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๗.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๗.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 

สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๗.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๗.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๗.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๔๔)  
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอ ำนวยกำร  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน   
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสายรุ้ง  ประชากูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นายกมล  อุ่นชู    หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ดร.นันทา  หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 

ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านักงบประมาณ     ‘ 
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีที่ตั้ง ณ ชั้น ๒๔ 

อาคารพญาไทพลาซ่า มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ๑,๓๖๓.๐๙ ตารางเมตร ประกอบด้วย พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ห้องประชุม 
ห้องเตรียมอาหาร พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องถ่ายเอกสาร ห้องจัดเก็บเอกสาร และห้องพัสดุ 

ทั้งนี้ ส านักงานด าเนินการตกแต่งสถานที่และปฏิบัติงาน ณ ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๕ ปีแล้ว ซึ่งท าให้บางพ้ืนที่การปฏิบัติงานมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และ
เสื่อมสภาพในบางพ้ืนที่ อาทิ ห้องเตรียมอาหารประชุม ฟิล์มกรองแสง บริเวณเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ด้านหน้าส านักงาน เป็นต้น  

นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ข้อ ๑๖ หัวข้อการจัดระบบสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ดังนั้น จึงเห็นควรได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ น่าท างาน มีบรรยากาศที่ดี 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ส านักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีบรรยากาศที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
๓.๒  เพ่ือดูแลสุขภาวะสถานที่ท างาน และสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้มารับบริการ 
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ        
๒. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ/TOR        
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง        
๔. ด าเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน        

๕. งบประมำณโครงกำร  
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
ล ำดับ โครงกำรย่อย/กิจกรรมย่อย งบประมำณ (บำท) 

๑. การติดฟิล์มกรองแสง ๕๐๐,๐๐๐ 
๒. การปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องเตรียมอาหาร ชั้น ๒๔ ๔๐๐,๐๐๐ 
 รวม ๙๐๐,๐๐๐ 

หมำยเหตุ  
๑. ฟิล์มกรองแสงที่ใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า ๑๐ ปี 
๒. ห้องเตรียมอาหาร ชั้น ๒๔ ติดตั้งและปรับปรุงล่าสุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 

๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
๖.๑ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
๖.๒ ด าเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๗.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๗.๑ สถานที่ปฏิบัติงานน่าอยู่ น่าท างาน สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดี  
๗.๒ เจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้มารับบริการอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม มีความสุข

กาย สบายใจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
  

263



๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 

สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
 

------------------------------------------------------------------ 
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(ล ำดับที่ ๔๕) 
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอ ำนวยกำร  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน   
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสายรุ้ง  ประชากูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นายกมล  อุ่นชู    หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ดร.นันทา  หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 

ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ     ส านักงบประมาณ     ‘ 
 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

การปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในมาตรา ๘  มีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารคุณภาพส านักงานที่เป็น
มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการให้กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ ซึ่งมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO จัดท าขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 
( International Organization for Standardization)  ซึ่ ง เป็ นระบบบริหารคุณภาพที่ ใ ช้ ได้ ทั่ ว ไปทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่จ ากัดขนาดองค์การ เทคโนโลยี ความซับซ้อนของ
กระบวนการ  

ดังนั้นส านักงาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การท างานเป็นระบบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ จึงได้มีแนวคิดน ามาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
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๓. วัตถุประสงคโ์ครงกำร 
๓.๑  เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานการท างานให้ชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015   สามารถใช้ควบคุมและบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้รับบริการ 

๓.๒  เพ่ือให้มีการสอบทานกระบวนการท างาน (Internal Audit) อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ท างานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอนาคต 

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ          
๒. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ/TOR          
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา

จ้าง 
         

๔. ด าเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน          
 
๕. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ  

๖.๑ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๖.๒ ด าเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๗.๑ กระบวนการท างานมีความชัดเจน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015   สามารถใช้

ควบคุมและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๗.๒ กระบวนการท างานได้รับการสอบทานเป็นระยะ (Internal Audit) น าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงการท างานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอนาคต 
๗.๓  สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 
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๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 

สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔  ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๔๖)  
กำรจ้ำงตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภำยนอก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

งำนกำรเงินและบัญชี ภำรกิจอ ำนวยกำร  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน   
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางชมภู  เกิดคง  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
ผู้ก ำกับโครงกำร ๑. นายกมล  อุ่นชู    หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒. ดร.นันทา  หงวนตัด รองผู้อ านวยการ 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  
  ความเสี่ยง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ          ‘ 

 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบ
บัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วย
ความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของส านักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ประหยัดและได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของส านักงาน 
สอบถามผู้อ านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของส านักงานเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔  ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ป ี
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 เพ่ือด าเนินการตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ 
๔. กิจกรรมกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ          
๒. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ/TOR          
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง          
๔. จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับผู้สอบ

บัญชีภายนอก พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีงบประมาณ และได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

         

๕. การน าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะท างานการเงิน
และคณะกรรมการ สมศ. 

         

๖. การน าส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ สมศ. ให้กับ สตง. 

         

๗. บันทึกและส่งรายงานการเงินรวมของ
ส านักงานผ่านระบบรายงานการเงินรวม
ภาครัฐ (CFS) 

         

 
๕. งบประมำณโครงกำร 
  งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
๖. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

๖.๑ ด าเนินการน าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. 
แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๖.๒ ด าเนินการน าส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ให้กับ สตง. แล้วเสร็จ 
ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๖.๒ ด าเนินการบันทึกและส่งรายงานการเงินรวมของส านักงานผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ 
(CFS) แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
สามารถปฏิบัติการได้ครบถ้วนตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ 
๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 

๘.๑  ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 

๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 

๘.๓  ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 
เป็นประจ าทุกเดือน 
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(ล ำดับที่ ๔๗) 
โครงกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอ ำนวยกำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
   นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา  นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ดร.นันทา หงวนตัด  รองผู้อ านวยการ  
   นายกมล อุ่นชู   หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)     คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

 ความเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ด าเนินงานด้านบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา 

คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนา ธ ารงรักษาให้
บุคลากรในองค์การได้เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน  และยัง
รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การ  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้  ใช้ประโยชน์ 
สรรหำ คือ การหาคนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  
พัฒนำ คือ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่งยิ่งๆ ขึ้นไป การที่จะพัฒนาคนให้เก่ง องค์กร

จะต้องวิเคราะห์ได้ว่าบุคลากรมีความถนัด มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ดังนั้น จึงควรมีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  (Individual  Development 
Plan) หรือจัดท าแผนฝึกอบรม (In House Training) เพ่ือสร้างคนและพัฒนาคนอย่าง
ต่อเนื่อง 

รักษำไว้ คือ การธ ารงรักษาไว้ให้อยู่กับองค์กร โดยสร้างเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ใช้ประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงาน ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการท างานให้เต็มท่ี 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารกิจต่างๆ ดังนี้ 
๑. โครงสร้ำงองค์กร คือ การออกแบบองค์กรและการจัดระบบงานแผนภูมิแสดงต าแหน่งทั้งหมดใน

องค์กร แสดงความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรือแสดงความเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนของต าแหน่งทั้งหมด การจัดท าโครงสร้างองค์กร จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการออกแบบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องต่อโครงสร้างองค์กร ทั้งโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
โครงสร้างการบังคับบัญชา และโครงสร้างอัตราก าลัง เพ่ือให้การกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

271



 

 

๒. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรสรรหำบุคลำกร คือ การส ารวจและวิเคราะห์โครงการอัตราก าลัง 
และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากความรู้ ทั กษะ ความสามารถ และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๓. กำรฝึกอบรมและพัฒนำ คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่งพร้อม
ที่จะตอบสนองต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามทิศทางและนโยบายขององค์กร ซึ่งองค์กรควรจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง  (Individual  Development Plan) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือการจัดท า
แผนฝึกอบรม   (In House Training) ตามทิศทางและนโยบายขององค์กรเพ่ือสร้างคนและพัฒนาคนอย่าง
ต่อเนื่อง  

๔. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดผลงานเป็นหลัก มีการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ท างานบรรลุเป้าหมาย 

ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานจึง
ควรตระหนักเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่นโยบายและทิศทางทีก่ าหนด  

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑  เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่

สอดคล้องกับภาระงานและวัฒนธรรมองค์กร  
๓.๒  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร 

โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซ่ึงถือเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ท างานบรรลุเป้าหมาย 
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๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำตอบแทนผู้อ ำนวยกำร ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ เงินเดือนและค่ำล่วงเวลำบุคลำกร สมศ. 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำรและลูกจ้ำงรำยวัน รวมถึงค่ำประกันสังคม ค่ำตอบแทนพิเศษ 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. เงินเดือน ค่าล่วงเวลาของบุคลากร สมศ.  ๑๒ เดือน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐  
๒.  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการรวมประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๑๒ เดือน ๔,๕๐๐,๐๐๐  

๓. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ๑๒ เดือน ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

๔. ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่า
ประกันสังคม 

๑๒ เดือน ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. ค่าบริการจัดท าเงินเดือน ๑๒ เดือน ๑๖๐,๐๐๐ 

  รวมทั้งสิ้น   ๕๗,๕๖๐,๐๐๐  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑) 

 
กิจกรรมที่ ๒ กำรด ำเนินกำรด้ำนอัตรำก ำลัง (กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินการสรรหาบุคลากร 
๑.๑ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
๑.๒ ค่าด าเนินการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และอ่ืนๆ 

ตลอดทั้งปี ๑๕๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ด าเนินการด้านค่าจ้าง
ค่ าต อ บ แ ท น เป็ น งาน
ประจ า มีก าหนดเบิกจ่าย
แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ ของ
ทุกเดือน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒) 

 
กิจกรรมที่ ๓  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรประเมินผลงำนและพิจำรณำผลตอนแทน
ผู้อ ำนวยกำร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้ตรวจสอบภำยใน (ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ใหม่ และกำรประเมินเพื่อต่อสัญญำจ้ำงไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. 
 

ค่าตอบแทนคณะท างาน 
๑.๑ คณะท างานวินิจฉัยผลประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี  
๑.๒ คณะท างานประเมินผลงานและ
พิจารณาผลตอบแทนผู้อ านวยการ  
๑ .๓  ค ณ ะท างาน ป ระ เมิ น ผล การ
ปฏิบัติงานประจ าปีผู้ตรวจสอบภายใน 
๑ .๔  ค่ าป ระม วล ผ ล ป ระ เมิ น ก าร
ปฏิบัติงานประจ าปี 

ตลอดทั้งปี ๑๓๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณส าหรับการ   
สรรหาบุคลากร  

            

๓. ด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามกระบวนการ
และขั้นตอนท่ีก าหนด
ครบถ้วน 

            

๔. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินการสรรหา
บุคลากรเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓) 

 
๕. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๕๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ ๑  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ เงินเดือนและค่าล่วงเวลาบุคลากร 

สมศ. ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและรายวัน รวมถึงค่าประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ 
จ านวนเงิน ๕๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท  

กิจกรรมที่ ๒  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Appraisal) จ านวนเงิน 

๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
๖.๑  สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ครบถ้วนตามกรอบอัตราโครงสร้าง 
๖.๒  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง 

            

๒. ประเมินผลงานและ
พิจารณาผลตอบแทน
ผู้อ านวยการ 

            

๓. สรปุรายงานผลการ
ประเมินเสนอผู้บังคับบัญชา 
และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๗.๑ งานทรัพยากรมนุษย์สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม

ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๗.๒ สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม 

สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็น

ประจ าทกุ ๖ เดือน 
------------------------------------------------------------------ 
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(ล ำดับที่ ๔๘)  
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สมศ.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอ ำนวยกำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
   นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา  นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ดร.นันทา หงวนตัด  รองผู้อ านวยการ  
   นายกมล อุ่นชู   หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)     คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

 ความเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ตามข้อบังคับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๔ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้อ 
๒๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา และฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้มีการจัดท าแผนงาน
และจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม และข้อ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งการศึกษา ฝึกอบรม  หรือดูงาน 

ดังนั้น ส านักงานจึงจัดให้บุคลากร สมศ.ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาทั้งในส่วนของตนเอง และใน
ส่วนที่ส านักงานเห็นประโยชน์และสามารถสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดี อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี 

 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๓.๑  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น  
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและเจตคติท่ีดีต่อองค์กร 
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๓.๓  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร สมศ. 
๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
กิจกรรมที่ ๑ กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองของบุคลำกร (IDP) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท) รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
๑.  การเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองของบุคลากร สมศ.  
ตลอดทั้งปี - รองผู้อ านวยการ  = ๒๐,๐๐๐ บาท 

- หัวหน้าส านัก/หัวหน้าภารกิจ/
หัวหน้างาน = ๑๕,๐๐๐ บาท 
- นักวิชาการ = ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑) 

 
กิจกรรมที่ ๒ กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกร (In-house Training) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
๑. จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร สมศ.  (การพัฒนาบุคลิกภาพ/ 

ภาษาต่างประเทศ / เทคนิคการน าเสนอต่อที่ประชุม / ภาวะ
ผู้น า / ฯลฯ ) 

ตลอดทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. เสนอขออนุมัติ
หลักการโครงการ 

            

๒ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

            

๓. ด าเนินการตามแผนได้
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            

๔. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินการสรรหา
บุคลากรเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒) 

 
กิจกรรมที่ ๓  กำรสัมมนำบุคลำกรประจ ำปี/ศึกษำดูงำน 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
๑. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรประจ าปี/ศึกษาดงูาน ไตรมาสที่ ๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓) 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. จัดท าแผนการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร  

            

๒. ด าเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรตามแผนที่
ก าหนด 

            

๓. รายงานผลการฝึกอบรม 
เสนอผู้บั งคับบัญ ชาและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

            

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. จัดท าแผนและขอ
อนุมัติการสัมมนา
บุคลากรประจ าป ี

            

๒. ด าเนินการตามแผน             
๓. รายงานผลการสมัมนา
ให้ผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทราบ  
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กิจกรรมที่ ๔  กำรสัมมนำเพื่อทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับส ำนัก 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนและกล
ยุทธ์ระดับส านัก 

ไตรมาสที่ ๒-๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๔) 

 
๕. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ ๑  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร (IDP)  จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In-house Training) จ านวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓  การสัมมนาบุคลากรประจ าปี/ ศึกษาดูงาน จ านวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๔  การสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับส านัก จ านวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๖. เป้ำหมำย - ตัวช้ีวัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

๖.๑  บุคลากร สมศ.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
๖.๒  บุคลากร สมศ. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๖.๓  บุคลากร สมศ. มีทักษะและเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน 
 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ส านักงานมีบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนถึงบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค
.๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. จัดท าแผนการสัมมนา
แยกตามส านัก 

            

๒.เสนอผู้อ านวยการให้
ความเห็นชอบ 

            

๓. ด าเนินการตามแผน 
และรายงานผู้บังคับบญัชา 
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๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย

บังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๔๙)  
โครงกำรสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอ ำนวยกำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
   นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา  นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย ์
ผู้ก ำกับโครงกำร  ดร.นันทา หงวนตัด  รองผู้อ านวยการ  
   นายกมล อุ่นชู   หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)     คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

 ความเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ระเบียบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการ

และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐ 
หมวด ๑ สวัสดิการ ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 
(๑) การรักษาพยาบาล 
(๒) การสงเคราะห์เนื่องจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
สวัสดิการ ข้อ ๘ ให้ส านักงานจัดให้มีการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกรณีเจ็บป่วย หรือ

ได้รับอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในลักษณะของการประกันหมู่  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประสงค์จะจ่ายเบี้ยประกันเพ่ิมด้วยตนเองเพ่ือขอรับสิทธิตามกรมธรรม์

ที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุแบบประกันหมู่ที่ส านักงานจัดท าให้ตามวรรค
หนึ่ง ก็ให้กระท าได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ท าให้จ านวนเบี้ยประกันที่ส านักงานจ่าย
ตามวรรคหนึ่งเพ่ิมสูงขึ้น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้นนั้น 

การด าเนินการตามข้อนี้ให้กระท าโดยการจัดท าประกันกับบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ไว้วางใจได้ จากงบประมาณของส านักงาน 

การขอรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เป็นไปตามที่ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง 
แล้วแต่กรณี ได้ตกลงกับผู้รับประกัน 

ด้วยเหตุนี้ สวัสดิการภายในองค์กรหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนถือเป็นผลตอบแทนการท างานแก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต สามารถสร้างขวัญ
ก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานอันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและช่วยอ านวยความสะดวกสบายในชีวิต  
๓.๒  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรประกันสุขภำพหมู่ 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท) รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
๑.  ค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพ

หมู่ (ผู้อ านวยการสมศ. ที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
สมศ .) รวมค่ าปรับ เบี้ ยประกัน
ระหว่างปี 

๑๒ เดือน  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑) 

 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑ . ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า
สัญญาแล้วเสร็จก่อน ๓๐ 
ก.ย. ๖๑ 

            

๒. ด าเนินการส่งเรื่องเค
ล ม ป ร ะ กั น กั บ บ ริ ษั ท
ประกัน (ทุกสัปดาห์) 
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กิจกรรมที่ ๒ สวัสดิกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และครอบครัว (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง สมศ.) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท) รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. สวัสดิการส าหรับ เจ้าหน้าที่ และ
ครอบครัว 

๑๒ เดือน ๖๐,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒) 

 
กิจกรรมที่ ๓  กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท) รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

ไตรมาสที่ 
๑-๒ 

ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ แล้วเสร็จ
ก่อน ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

            

๒. ประชาสมัพันธ์แจ้ง
เวียนให้เจ้าหน้าทีส่มศ.
ทราบ 

            

๓. ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

๔. สรปุรายงานผลการ 
ด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

            

284



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓) 

 
กิจกรรมที่ ๔  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกำยและใจ (กำรกีฬำ/กำรออกก ำลัง/กำรสันทนำกำร) 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (การกีฬา/การ
ออกก าลัง/การสันทนาการ) 

๑๒ เดือน ๔๐๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๔) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ  

            

๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่สมศ.ทราบ 

            

๓. ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

๔. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

            

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑.เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ แล้วเสร็จ
ก่อน ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

            

๒. ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

๓. สรปุรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที่ ๕  สวัสดิกำรเครื่องแต่งกำยบุคลำกร 
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. สวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร ๑๒ เดือน ๕๐๐,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๕) 

 
กิจกรรมที่ ๖  เงินชดเชยหรือค่ำบ ำเหน็จ กรณีพ้นสภำพจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำง  
ล ำดับ รำยกำร ระยะเวลำ รวมเป็นเงิน (บำท) 

๑. เงินชดเชยหรือค่าบ าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑ . จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณส าหรับค่าตัด
สูท เสนอผู้อ านวยการให้
ความเห็นชอบ 

            

๒. ด าเนินการส่งเรื่องให้
งานบริหารทั่วไปด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

            

๓ . สรุป รายงานผลการ
ด า เนิ น ง า น เ ส น อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา  
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๕. งบประมำณโครงกำร 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ ๑  ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพหมู่ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒  สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ.ที่ผ่าน

ทดลองงาน) จ านวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓  การตรวจสุขภาพประจ าปี (ส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ.ที่ผ่านการทดลองงาน 

๖ เดือน) จ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (การกีฬา/การออกก าลัง/การสันทนาการ) จ านวน

เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๕   สวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๖   เงินชดเชยหรือค่าบ าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง จ านวน

เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

๖.๑ สามารถด าเนินการจัดท าประกันสุขภาพหมู่เพ่ือเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด 
๖.๒ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบครัวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๖.๓ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกออกก าลังกายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๖.๔ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ส านักงานสามารถบริหารจัดการโครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้บุคลากร สมศ. ได้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย

บังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
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(ล ำดับที่ ๕๐) 
โครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอ ำนวยกำร ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
   นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา  นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ก ำกับโครงกำร  ดร.นันทา หงวนตัด  รองผู้อ านวยการ  
   นายกมล อุ่นชู   หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด/แผน  ก.พ.ร.    จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)     คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.  

 ความเสี่ยง   อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
 ในการนี้ ส านักงานจึงตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาบุคลากร (Competency – Based 
Training) การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร และการบริหารค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจให้กับบุคลากร 

ระบบสมรรถนะถือเป็นพ้ืนฐานในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่ง 

 
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๓.๑  เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมและวัฒนธรรม

ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร  
๓.๒  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๓.๓  เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน) 

 
๕. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ 

๖.๑ สามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรไดต้ามแผนที่ก าหนด 
๖.๒ สามารถด าเนินการจัดท าแผนการบริหารค่าตอบแทนบุคลากรได้ตามแผนที่ก าหนด 

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ส านักงานสามารถพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

 ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ.
๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ขออนุมัติหลักการและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ ส น อ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ให้ ค ว า ม
เห็นชอบ 
 

            

๒. จัดท าร่ าง TOR และ
ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

            

๓. ด าเนินการตามแผนท่ีได้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

            

๔. สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู้อ านวยการ และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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๘. กำรควบคุมก ำกับและประเมินผล 
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบ

ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด 
๘.๒  ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย

บังคับบัญชาไปยังรองผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน) 
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะท างานควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ. 

เป็นประจ าทุกเดือน 
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการการด าเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง

รายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกไตรมาส 
๘.๕  ติดตามจากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) เป็นประจ า

ทุก ๖ เดือน 
 

------------------------------------------------------------------ 
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(ล ำดับที่ ๕๑) 
แผนกำรตรวจสอบภำยใน (Audit Plan) 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) 

  
๑.วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
        ๑.๑. เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย ขอบเขต แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
         ๑.๒ เพ่ือให้ผู้บริหำรมีเครื่องมือในกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบ
ภำยในให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนเชื่อถือได้และ
ทันเวลำ ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจได้  
          ๒.๒ เพ่ือให้กำรฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจมีควำมถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
          ๒.๓ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ว่ำมีควำมเหมำะสม
เพียงพอหรือไม ่
          ๒.๔ เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรปรับปรุง
แก้ไขในด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน       
          ๒.๕ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรของหน่วยรับตรวจให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและคุ้มค่ำ  
 
๓. ขอบเขตกำรตรวจสอบ    
          ๓.๑ หน่วยรับตรวจ 
                หน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้ 
                 ๑. ส ำนักประเมินและรับรอง 
          ๒. ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม 
        ๓. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
        ๔. ส ำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
          ๓.๒ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
               ๑. กำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน : ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยรับตรวจ  
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               ๒. ด้ำนกำรเงิน : ตรวจสอบควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรต่ำงๆ
ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย และกำรเก็บรักษำเงิน รวมถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงิน 
               ๓. กำรบริหำรเงินทดรองจ่ำย : ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรเงินยืมทดรองจ่ำยให้มี
ประสิทธิภำพเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย และหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
               ๔. กำรบริหำรเงินงบประมำณ  : ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรเงินงบประมำณของหน่วย      
รับตรวจว่ำถูกต้องตำมกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนด  
               ๕. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร : สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของ
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
               ๖. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง : ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงว่ำเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
               ๗. กำรควบคุมพัสดุ : สอบทำนประสิทธิภำพในกำรควบคุม ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ของส ำนักงำน 
        ๘. กำรตรวจสอบสำรสนเทศ : กำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบ
ว่ำระบบงำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข และกำรเก็บรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล         
               ๙. งำนให้ค ำปรึกษำ : กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำกับหน่วยรับตรวจในด้ำนกำรเงิน บัญชี 
งบประมำณ พัสดุ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน 
               ๑๐. งำนสนับสนุน : ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
               (รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรที่แนบ) 
              
         ๓.๓ ระยะเวลำของข้อมูลทีต่รวจสอบ 
               ตรวจสอบข้อมูลประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) 
            
        ๓.๔ ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 
       ๑. ว่ำที ่ร.ต. ชัยยะ  รักสัตย์มั่น       ผู้ตรวจสอบภำยใน 
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แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

หน่วยรับตรวจ/ภำรกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ( ๑ ต.ค.๖๑–๓๐ ก.ย.๖๒)   

 หมำยเหตุ ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑.กำรตรวจสอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 

 
 

           ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนป ฏิ บั ติ งำน ประจ ำปี  จ ำน วน  ๔ 
โครงกำร   

๒.ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรจัดท ำบัญชีและ
รำยงำนกำรเงิน กำรบริหำรเงินทดรองจ่ำย 
กำรบริหำรเงินงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ระบบสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งที่
เกี่ยวข้อง  

            ตรวจสอบเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือเสนอ
ร ำ ย ง ำ น ต่ อ ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ก ำ ร เ งิ น 
คณะกรรมกำรสมศ. และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

๓.กำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในประจ ำปี              
๔.กำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
  ๔.๑)เตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำนและ
จัดท ำร่ำงรำยงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๔.๒)จัดท ำวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม 

            ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกเดือน 
 

๕.กำรให้ค ำปรึกษำ/งำนอ่ืนๆ ตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย 
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       หน่วยรับตรวจ/ภำรกิจ/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ( ๑ ต.ค.๖๑–๓๐ ก.ย.๖๒) หมำยเหตุ 
 ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๖.กำรบริหำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
   ๖.๑) กำรประกันคุณภำพหน่วยตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 
   ๖.๒) กำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพหน่วยตรวจสอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      ต ำ ม แ น ว ท ำ งก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ        
งำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส ำนักก ำกับและพัฒนำกำรตรวจสอบ
ภำครัฐ กรมบัญชีกลำง 
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รายชื่อโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
๑.  โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมือกับหน่วยงานต้นสงักดั เพ่ือสร้างความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกบักรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.  โครงการการตดิตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก (QC100) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.  โครงการ การพัฒนาระบบการตดิตามการน าผลประเมนิไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  โครงการการบรหิารงานศูนย์เครือขา่ย สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕.  โครงการ การด าเนนิงานเครอืข่ายการประเมนิคุณภาพภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๖.  โครงการ การประชาสมัพันธ์การด าเนนิงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๘.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ภารกิจประเมนิและรบัรองสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปงีบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๙.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานภารกิจประเมนิและ
รับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๐.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา  ภารกิจประเมนิและรบัรองสถานศกึษาด้าน
การอาชวีศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๑.  โครงการจดัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา 
ระดบัอดุมศกึษา (ภปอ.) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๒.  โครงการทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเปน็ผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๓.  โครงการทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเปน็ผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่ ระดับ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๔.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
๑๕.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ 
๑๖.  โครงการอบรมผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ด้านการอาชวีศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑๗.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการผู้ประเมนิภายนอกรอบสี่  ระดับอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ 
๑๘.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการเพ่ือเปน็ผู้ประเมินภายนอกรอบสี ่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑๙.  โครงการสมัมนาเชงิปฏิบตัิการเพ่ือเปน็ผู้ประเมินภายนอกรอบสี ่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒๐.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒๑.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถาบันการอาชวีศึกษา 

ระดบัอดุมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๒.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๓.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาระดับอดุมศกึษา 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๔.  โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  สถานศกึษาระดับอดุมศกึษา 
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๕.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศกึษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๖.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๗.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชวีศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๘.  โครงการประชมุสัมมนาเตรยีมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอดุมศกึษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๙.  โครงการออกแบบและพฒันาระบบการอบรม/สมัมนาผูป้ระเมินภายนอกรอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
๓๐.  โครงการบ ารงุรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๑.  โครงการบ ารงุรักษาและปรบัปรุงระบบทีต่ิดตั้งภายในศนูย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๒.  โครงการบ ารงุรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของส านกังาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๓.  โครงการจดัหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๔.  โครงการจดัอบรมเจ้าหน้าทีด่้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๕.  โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของ สมศ. (ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓๖.  โครงการจดัท ารายงานประจ าป ี
๓๗.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) 
๓๘.  โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี ๒๕๖๒ 
๓๙.  โครงการสร้างความรว่มมอืด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๔๐.  โครงการแสวงหาความรว่มมือกับหนว่ยงาน/เครอืข่ายตา่งประเทศ 
๔๑.  โครงการสร้างการยอมรับในระดบัสากล 
๔๒.  โครงการ AYQON 
๔๓.  โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๔.  โครงการปรบัปรงุพัฒนาสถานที่ปฏิบตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๕.  โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖.  การจ้างตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๗.  โครงการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๘.  โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๙.  โครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอืน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐.  โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑.  แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซา เลขที่ 128 ถนนพญาไท
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2216 3955  โทรสาร 0 2216 5044-6
อีเมล info@onesqa.or.th
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