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คำนำ
เอกสารฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่อ น าเสนอแผนการปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาขน) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรม
ล่วงหน้า ๒) เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่สานักและภารกิจต่าง ๆ ๓) เพื่อลดความเสี่ยง
อันอาจเกิดจากการดาเนินงาน และมีแผนสารองป้องกันในการดาเนินงานจากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และ ๔) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทางาน การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์และ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ
ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย หากเกิดความผิดพลาดประการ
ใดผู้จัดทาขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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ส่วนที่ 1
บทนำ

รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 กาหนดให้ มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วัน ที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็น ต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกั นคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้กาหนดให้มีสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดย
ย่อว่ำ สมศ. มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99 ก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543
ในการจัดการศึกษาให้ มีคุณ ภาพนั้น จาเป็นต้องใช้ห ลั กการบริห ารจัดการ เช่นเดียวกับการ
บริ ห ารหรือ ดาเนิ น กิ จ การต่างๆ ที่ ต้อ งมี การดาเนิ น งานให้ เป็ น ระบบครบวงจรโดยมี ขั้น ตอนที่ ส าคั ญ
ประการหนึ่งคือ การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่ ผ่านมา
ว่าบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้เพี ยงใด รวมทั้ งมีจุดอ่อนหรือปัญ หาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
เพื่อให้การวางแผนและการดาเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความสาคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
หน่วยงานที่เป็นกลาง คือ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
เพรำะจะทำให้เกิดกลไกในกำรตรวจสอบอย่ำงจริงจัง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดั บชำติ ถึงหน่วยงำนที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้ องเรียนต้องมีการประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
1.1 สมศ. กับกำรเป็นองค์กำรมหำชน
การจัดการศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยรัฐได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรมต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการจัด
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั งคมให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริก าร คื อผู้ เรี ยน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้งผู้รับบริการทางอ้อมคือ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่รัฐต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐและสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพียงใด
การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จาเป็นต้องเป็นองค์การมหาชนซึ่ง เป็น
หน่ว ยงานของรัฐ ประเภทหนึ ่ง ที่ไม่ใช่ห น่ว ยงานราชการหรือ รั ฐ วิส าหกิจ นั้น ก็เพื่อ ให้ก ารทางานมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีความเป็น อิสระและมีอานาจตัดสินใจได้ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ และ
การเงินของสานักงาน ทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้ลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารตามสายการบั งคับบัญชาของระบบราชการนอกจากนี้ การที่ไม่
ต้องขึ้นกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทาให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจาก
แรงกดดันที่จะทาให้ผลการประเมินภายนอกเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอย่างแท้จริง และจะทาให้ก ารประเมินคุณภาพภายนอก เป็นบริการสาธารณะที่เป็นกลไกที่มี
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ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นได้ “ให้” สิ่งที่
ผู้เรียน สังคม และรัฐต้องการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงใด
๑.๒ ยุทธศาสตร์ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)
สำนักงำนได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีองค์ประกอบในภำพรวมดังนี้
ปรัชญำ
เรียบง่ำยด้วยใจ พอเพียงกับควำมต้องกำร ลดงำนด้วยเทคโนโลยี ยืดหยุ่น
ทุกคน เชื่อมโยงทุกอย่ำง ร่วมมือสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นสุขและยั่งยืน
ปณิธำน
“มุ่งมั่นในกำรประเมินเพื่อยกระดับมำตรฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง”
วิสัยทัศน์
สมศ.เป็น หน่วยงำนประเมินคุณ ภำพภำยนอกที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ สำมำรถสะท้อนคุณภำพกำรศึกษำ และให้ ข้อเสนอแนะ
ที่นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ”
พันธกิจ
๑. พั ฒ นำระบบประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบกำรประกั น
คุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
๒. พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓. พัฒนำ ฝึกอบรม และให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก กำกับดูแลและกำหนด
มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๔. ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำและหน่วยงำน
ต้นสังกัด เพื่อยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
และมีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑ มำตรำ ๗
1.๓ นโยบำยกำรดำเนินงำน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว สมศ. จึงได้กาหนดนโยบายในการดาเนินงาน ดังนี้
- มีการบริหารงานที่คล่องตัว อิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และ
ถ่วงดุล อย่างจริงจัง
- มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- จัดวางระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง ก า ร ป ร ะ เมิ น คื อ เพื่ อ ให้ เกิ ด ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสินให้คุณให้โทษ
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- สมศ. ไม่ทาการประเมินเอง ยกเว้นกรณีเพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการ
- การประเมินภายนอกจะต้องทางานโปร่งใสมีหลักฐาน
- สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการอบรมผู้ประเมิน
ภายนอก
- สมศ. คัด เลื อกผู้ ป ระเมิ น ภายนอกตามเกณฑ์ ความสามารถ เพื่ อให้ ก ารรับ รองและขึ้ น
ทะเบียนผู้ประเมินพร้อมทั้งตรวจสอบผู้ประเมินเป็นระยะๆ
- ทางานในลั กษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ ายต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึ กในความรับผิ ดชอบต่ อ
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน ไม่ทางานในลักษณะมีอานาจเหนือฝ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษา
1.๔ ตัวบ่งชี้กำรดำเนินงำนของ สมศ.
- มีระบบ เกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
การศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก
- มีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
- มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- มีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกส่วนของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา จากองค์กรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน สมาคมวิชาการ วิชาชีพ และความร่วมมือจากต่างประเทศ
1.๕ รูปแบบกัลยำณมิตรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 51
ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ าย น อ ก ส ถ าน ศึ ก ษ าทุ ก แ ห่ งนั้ น มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ ส าคั ญ
เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาที่ดี รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย
เงื่อนไขความสาเร็จของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับสถานศึกษา และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไปด้วย ดังนั้น สมศ.จึง
ได้ กาหนดรูป แบบกัล ยาณมิต รประเมิน ขึ้น เพื่ อให้ ก ารประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกเป็ น การประเมิ น ที่ มี
คุณ ภาพ ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด พร้อมด้วยคุณ ธรรม จริยธรรมตามนัยของความเกื้อกูล กันสู่ การพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ดังมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้น ที่ 1 ส่งเสริมและพั ฒ นำ คือ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณ ภาพการศึกษา
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งเสริมพัฒ นาให้สถานศึกษาพร้อมพัฒนาสู่
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.
- ขั้น ที่ 2 สร้ ำ งศรั ท ธำต่ อหมอโรงเรี ย น คื อ การพั ฒ นาคัด สรรผู้ ป ระเมิ น ภายนอก ที่ มี
ความสามารถและมีความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้สถานศึกษาเกิดศรัทธาและไว้วางใจต่อผู้
ประเมิน ภายนอกและมีความเป็น มิตรต่อกัน ในการปฏิบั ติภ ารกิจการประเมิน คุณ ภาพ
ภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
- ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพื่อยืนยันผลประเมิน
จากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานโดยการบูรณาการ
การประเมิ น ตนเอง การประเมิ นเชิงประจัก ษ์ การประเมิน เสริมพลั ง การประเมิน เชิ ง
คุณภาพ และการประเมินเทียบมาตรฐานด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าประเมิน”
- ขั้น ที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒ นำ คือ การรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา ต้น
สังกัดและสาธารณะอย่า งตรงไปตรงมา พร้อมทั้งร่วมมือกับต้นสังกัดในการให้แรงเสริม
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.๖ รำยนำมคณะกรรมกำร สมศ.
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สมศ.
1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่าเฉลิม
3 รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต
๔ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ
คณะกรรมกำร สมศ.
1 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล)
2 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์)
3 ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)
4 นางเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
6 นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
7 ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
8 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
9 ผู้อานวยการ สมศ.

รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาการกรรมการ
รักษาการกรรมการ
รักษาการกรรมการ
รักษาการกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.๗ โครงสร้ำงกำรบริหำร
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1.๘ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
1) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรมล่วงหน้า
2) เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่สานักและภารกิจต่าง ๆ
3) เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการดาเนินงาน และมีแผนสารองป้องกันในการดาเนินงาน
จากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทางาน การยอมรับร่ว มกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ
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ส่วนที่ ๒
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีและงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณที่ สมศ.นามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสานักงานมี ๒ แหล่งดังนี้
แหล่งบประมำณ
งบประมำณ (บำท)
(๑) เงิ น งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) เงินกองทุน สมศ.
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

๓๗๗,๗๔๙,๐๐๐
๑๔,๙๐๐,๐๐๐
๓๙๒,๖๔๙,๐๐๐
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

งบประมาณ
47,688,000

ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
1) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

แหล่งเงินงบประมาณ

16,583 แห่ง
3,372 ต้นสังกัด

47,688,000

31,152,500

6210101001A

1.1 การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

8,345
3,130

แห่ง
ต้นสังกัด

17,212,500

6210101002A

1.2 การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6210101004A

1.3 การส่งเสริมสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โรงเรียนนานาชาติ)
1.4 การส่งเสริมสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

6210101005A

1.5 การส่งเสริมสถานศึกษา กศน.

6210101006A

1.6 การส่งเสริมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

แห่ง
ต้นสังกัด
แห่ง
ต้นสังกัด
แห่ง
ต้นสังกัด
แห่ง
ต้นสังกัด
แห่ง
ต้นสังกัด
โครงการ

10,963,500

6210101003A

7,072
237
10
1
350
2
726
1
80
4
1

1.7 การผลิตเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมฯ

6210102001A

1.8 การส่งเสริมประเมินซ้้า
2) โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
2.1 กฤตภาคข่าวออนไลน์

งบกองทุน
(-)

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภสส.

16,500
528,000
1,090,500
121,500
1,220,000

(ถ้ามี)
1
โครงการ

4,250,000

1 โครงการ

500,000

ภสส.
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
6210102002A
6210102003A
6210103001A
6210103002A

โครงการ/กิจกรรมย่อย
2.2 เอกสารและสิ่งพิมพ์
2.3 สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
3) โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
- การลงพื้นที่ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานของศูนย์เครือข่าย

6210103003A

- การบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
4) โครงการติดตามการนาผลประเมินไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพของ
สถานศึกษา

6210104001A
6210104002A

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
- ลงพื้นที่สถานศึกษาที่เป็น Best Practice น้าผลประเมินไป

จานวน หน่วยนับ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
4 ครั้ง
13 แห่ง
13

แห่ง

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
2,450,000
1,300,000
10,635,500
55,500
950,000

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภสส.

9,630,000

1 โครงการ

1,650,000

4
2

ครั้ง
แห่ง

550,000
1,100,000

8,023
3,005
4,542

แห่ง
แห่ง
แห่ง

238,571,000
170,708,600
54,387,000
80,906,200

23
10
1
12

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ภสส.

ใช้
ผลผลิตที่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ั นาเด็ก
6220205001A 5) โครงการประเมินศูนย์พฒ
6220206001A 6) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) โครงการประเมินโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พเิ ศษ
- โรงเรียนนานาชาติ
- โรงเรียนเตรียมทหาร
- วิทยาลัยนาฎศิลป์

ภปพ.1
ภปพ.2

1,150,000
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
6220207001A
6220208001A

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ

8) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา
9) โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
- สถาบันศึกษาในสังกัดกลาโหม
- บัณฑิตพัฒนศิลป์
- สถาบันศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันอุดมศึกษาปกติ

350
80
8
1
39
32

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

15,043,000
19,222,400

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภปศ.
ภปอ.

* เงื่อนไข จ้านวนสถานศึกษา 8,000 แห่ง
ใช้ผู้ประเมินจ้านวน 3,194 คน เจ้าหน้าที่ จ้านวน 72 คน

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนาและรับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก

6220310001A
6220311001A

30,708,000

10) โครงการพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1,825

คน

24,328,000

11) โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพื่อคัดเลือก
เป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

800

คน

1,450,000

12) โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอก
รอบสี่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรม/สัมมนาผู้
ประเมินภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1,180

คน

1,290,000

ภพป.

3,640,000

ภพป.

1 โครงการ

10

ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมย่อย
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
6220112001A
6220112002A
6220112003A

14) โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ภายนอก
15.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
15.2 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
15.3 การสังเคราะห์ผลการประเมินและจัดท้ารายงานสรุปผลการ
ประเมิน

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
6,836,400

ภสส.
6 ครั้ง
1,836 สถานศึกษา
1

เล่ม

กิจกรรมที่ 5 การดาเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก

150,000
6,326,400
360,000
4,394,000

15) โครงการดาเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก
6220513001A
6220513001A
6220513001A
6220513001A

- การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายประเมินคุณภาพสถานศึกษา
- การจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก
- กิจกรรมถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
6220614001A 16) โครงการพัฒนาระบบและกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแนวใหม่สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานวัตถุประสงค์พิเศษและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม
- สถาบันอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การศึกษานอกระบบ 5 ประเภท
- สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภสส.
7 เครือข่าย

35,000

1 โครงการ

800,000

1 โครงการ
1 โครงการ

3,003,000
556,000
6,730,000

4 ระบบ

1
1
1
1
1

3,070,000

ภพป.

ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
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ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมย่อย
จานวน หน่วยนับ
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
6220615001A 17) โครงการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2562
1 โครงการ
และรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
6220616001A 18) โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
6220617001A 19) โครงการจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
6220118001A

20) โครงการการบริหารจัดการคุณภาพรายงาน

7

ทุน

21) โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 (งานระบบการประเมิน)
- การบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่ 1)

งบประมาณ
500,000

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภวจ.

8 ครั้ง
1 โครงการ

3,000,000
160,000
8,000,000

ภวจ.
ภวจ.

1 โครงการ

8,000,000

สปร.

กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
6220819001A

แหล่งเงินงบประมาณ

11,194,000
930,000
12

เดือน

ภทส.

420,000

12

ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมย่อย
- การบ้ารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบ AQA (ระยะที่ 1)
-การบ้ารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบAQA (ระยะที่ 1)
22) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก AQA (ระยะที่ 2)

6220820001A

จานวน หน่วยนับ
7 รายการ
12

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
160,000

เดือน

350,000

1 ระบบ

-

ภทส.

3,415,000

ภทส.

23) โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์
ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. (งานระบบสนับสนุน)
- การบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่าย ระบบส้ารองข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์

1

- การบ้ารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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

1 ระบบ
1 ระบบ

170,000
80,000

1 ระบบ

30,000

- การบ้ารุงรักษาระบบส้ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
- การบ้ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
- การบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับ
ควันความไวสูง

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งาน

700,000
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

6220821001A

โครงการ/กิจกรรมย่อย
- การบ้ารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
- การบ้ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ
- การบ้ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส้านักงานอิเล็กทรอนิกส์
(Perperless)

1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

- การบ้ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ
(E-CON)

1 ระบบ

150,000

24) โครงการบารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ
สานักงาน

- การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส้านักงาน
(งานระบบสนับสนุน)
25) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (งานระบบสนับสนุน)
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/
โปรแกรมส้านักงาน
- การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus
- การจัดหาอุปกรณ์ส้ารองข้อมูลชนิด Removable
Harddisk
6220823001A

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
80,000
135,000
870,000

- การบ้ารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ
Uninet และระบบ Automated QA (งานระบบการประเมิน)

6220822001A

จานวน หน่วยนับ

800,000
1 ระบบ

ภทส.

100,000

700,000
12 เดือน
5,659,000
7 รายการ
1 รายการ
100 ลิขสิทธิ์
140

ลิขสิทธิ์

26) โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (งานระบบสนับสนุน)
- การจัดอบรมชุดโปรแกรมส้านักงาน (MS.Office)

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,398,000
1,650,000
280,000
231,000
100,000
240,000

1 กิจกรรม

200,000
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

6220824001A

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ

- การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกัน
ภัยทางอินเทอร์เน็ต"

1 กิจกรรม

งบประมาณ
40,000

27) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2567)

1 โครงการ

150,000

งบกองทุน

ภทส.

งานวิเทศสัมพันธ์
6210125001A 28) โครงการสร้างความร่วมมือด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA,
JUAA, ONESQA)

4,450,000
350,000

500,000

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน EQAA
ภายใต้ MOU

100,000

500,000

- กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
6210126001A

29) โครงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่าย
ต่างประเทศ
- การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่าย
ต่างประเทศ (NZQA)

6210127001A

6210128001A

1 หน่วยงาน

30) โครงการสร้างการยอมรับในระดับสากล
- กิจกรรมการรับการประเมินจาก INQAAHE
- กิจกรรมการน้าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในเวที
นานาชาติ
31) โครงการดาเนินกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย
- กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย AQAN
- กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย INQAAHE
(25-28 March 2019, Colombo, Sri Lanka)

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งวท.

250,000
700,000

งวท.

1 หน่วยงาน

700,000
งวท.

1 หน่วยงาน
1 หน่วยงาน

750,000
500,000
250,000
2,250,000
500,000
550,000

งวท.

2
1

ครั้ง
ครั้ง

15

ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมย่อย
- กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย CIQG (30-31
Jan 2019: Washington, DC. USA)

6210129001A

- กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการ EU-SHARE
32) โครงการ AYQON
- กิจกรรมการด้าเนินงานภายใต้เครือข่าย AYQON

จานวน หน่วยนับ
1

ครั้ง

1-2

ครั้ง

1-2

ครั้ง

งานนโยบายและแผน
33) โครงการการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
- การจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

6220432001A

ครั้ง

- กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
34) โครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงาน

9

ครั้ง

- การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส้านักงาน
35) โครงการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

1 โครงการ

- การจัดท้าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ้าปี 2562 (ก.พ.ร.)
และติดตามการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว
- การจัดท้ารายงานประจ้าปี 2561

งบประมาณ
1,000,000
200,000
400,000

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งวท.

400,000
350,000
งนผ.

1

- การติดตามผลการด้าเนินงานตามมติคณะกรรมการ
สมศ.

แหล่งเงินงบประมาณ

งนผ.

250,000
12

งนผ.

ครั้ง

1 โครงการ
1

ฉบับ

250,000
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ

36) โครงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- การติดตามผลการด้าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและบริหารความ
เสี่ยง (เป็นไปตามรายงานการติดตามฯ)

2

ครั้ง

- การติดตามและจัดท้าแผนการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง

4

ครั้ง

- กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท้ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน ปี 2561 และ 6 เดือน ปี 2562
(เป็นไปตามรายงานการติดตามฯ)

2

ครั้ง

37) โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและการติดตามผล
การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- การทบทวน/จัดท้าแผนยุทธศาสตร์
- การติดตามและจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ
- การจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน และรายไตรมาส
6220435001A

- การติดตามการอบรม/ประชุม/สัมมนาของส้านักงาน
38) โครงการยกระดับการบริหารคุณภาพองค์กร
- การด้าเนินงานภายใต้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA)

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งนผ.

งนผ.
1
12

ครั้ง
ครั้ง

12

ครั้ง

ตามที่มีการร้องขอ
1 โครงการ

100,000
100,000

งนผ.
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6220436001A

6220437001A
6220438001C
6220439001A
6220440001A
6220441001A
6220442001A
6220443001A
6220444001A
6220445001C

โครงการ/กิจกรรมย่อย

39) โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
- การติดฟิล์มกรองแสง
- การปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องเตรียมอาหาร ชั้น 24
40) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
41) โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ สมศ.
42) ค่าเช่าทรัพย์สิน
43) ค่าสาธารณูปโภค
44) ค่าตอบแทน
45) ค่าวัสดุ
46) ค่าใช้สอย
47) ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
48) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสานักงาน เช่น ปีใหม่ /วันสถาปนา/สงกรานต์

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
21,150,000

1
1
1
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

900,000
500,000
400,000
150,000

50) ค่าตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก

งบท.

500,000

งบท.
งบท.
งบท.
งบท.
งบท.
งบท.
งบท.
งบท.
งบท.

300,000

งบท.

500,000
2,000,000
2,500,000
6,500,000
1,500,000
6,800,000
600,000

6220446001C 49) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือ
การกุศล
6220447001A

งบกองทุน
1,300,000

1

ครั้ง

200,000

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งกง.
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
งานทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
65,540,000

51) โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
51.1 งบบุคลากร

57,840,000

-

57,560,000

-

6230148001A

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลาของบุคลากร สมศ.

12

เดือน

46,000,000

6230148002A
6220448001A

- ค่าตอบแทนผู้อ้านวยการรวมประโยชน์ตอบแทนอื่น
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

12
12

เดือน
เดือน

4,500,000
2,900,000

6220448002A

- ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่า
ประกันสังคม

12

เดือน

4,000,000

12 เดือน
ตลอดปีตามที่มี
ต้าแหน่
2 งว่าครัง ้ง

160,000
150,000

6220448004A
6220448005A

- ค่าบริการจัดท้าเงินเดือน
51.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)

6220448006A

51.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
52) โครงการพัฒนาบุคลากรสมศ.
52.1 การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร (IDP)
52.2 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In House Training)
52.3 การสัมมนาบุคลากรประจ้าปี / ศึกษาดูงาน
52.4 การสัมมนาเพื่อทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับส้านัก

6220449001A
6220449002A
6220449003C
6220449004C

1 โครงการ
1 โครงการ
1 ครั้ง
1 โครงการ

53) โครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
6220450001A
6220450002C
6220450003C
6220450004C
6220450005C
6220450006C

53.1 การประกันสุขภาพหมู่
53.2 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัว
53.3 การตรวจสุขภาพประจ้าปี
53.4 การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ
53.5 สวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร
53.6 เงินชดเชยหรือค่าบ้าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

130,000
1,700,000
1,000,000
700,000

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

3,700,000

งทม.

งทม.

2,500,000
1,200,000
4,000,000

1
1
1
1
1
1

งบกองทุน
13,100,000

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9,400,000

งทม.

4,000,000
6,000,000
1,000,000
500,000
500,000
1,400,000

19

ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
6220451001A

โครงการ/กิจกรรมย่อย
54) โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์

จานวน หน่วยนับ
1 โครงการ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ
2,000,000

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งทม.

54.1 ปรับระบบค่าตอบแทน
54.2 พัฒนาระบบต้าแหน่งทางวิชาการ (ยกระดับคุณภาพงานใช้
ตามกฎหมาย)
แผนการตรวจสอบภายใน
55) โครงการงานตรวจสอบภายใน
55.1 การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี
55.2 .ตรวจสอบด้านการเงิน การจัดท้าบัญชีและรายงานการเงิน
การบริหารเงินทดรองจ่าย การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง
55.3 การสอบทานการควบคุมภายในประจ้าปี
55.4 การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เตรียมข้อมูลในการจัดท้ารายงานและจัดท้าร่าง
รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ตรวจ
สอบ
ภายใน

- จัดท้าวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
55.5 การให้ค้าปรึกษา/งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
55.6 การบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน
- การประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในประจ้าปี
- การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพหน่วยตรวจสอบ
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ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมย่อย
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ
แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของทุกภารกิจ (ปย.2) และขององค์กร (ปอ.3) และ
เพื่อประกอบในรายงานควบคุมภายใน

งนผ.

- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง และเพื่อประกอบ
ในรายงานควบคุมภายใน
- จัดท้ารายงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนและจัดส่ง
ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
- เสนอให้ผู้อ้านวยการเห็นชอบรายงานควบคุมภายใน
รวมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในแก่ สตง.
- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของทุกภารกิจ
- เสนอให้ผู้อ้านวยการเห็นชอบการปรับแผนบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6 เดือน
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ผลผลิต/
กิจกรรม/รหัส
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมย่อย

จานวน หน่วยนับ

แหล่งเงินงบประมาณ
งบประมาณ

งบกองทุน

ผู้รับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดส่งรายงานรอบ 6 เดือนให้ผู้ตรวจสอบภายใน
- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
- ประชุมคณะท้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เพื่อประเมินผลความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

377,749,000

14,900,000

22

ภาคผนวก

23

รายชื่อโครงการ
ที่
ชื่อโครงการ
๑. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงการการติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก (QC100)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงการ การพัฒนาระบบการติดตามการนาผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการการบริหารงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการ การดาเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการ การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานภารกิจประเมินและ
รับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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ชื่อโครงการ
๑๕. โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑๖. โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๑. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถาบันการอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๒. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๓. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๔. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๕. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๖. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๗. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๘. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๙. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผูป้ ระเมินภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
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ที่
ชื่อโครงการ
๓๐. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๑. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบทีต่ ิดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๒. โครงการบารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๔. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าทีด่ ้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๓๕. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๖. โครงการจัดทารายงานประจาปี
๓๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA)
๓๘. โครงการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี ๒๕๖๒
๓๙. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๐. โครงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่ายต่างประเทศ
๔๑. โครงการสร้างการยอมรับในระดับสากล
๔๒. โครงการ AYQON
๔๓. โครงการสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๔. โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๖. การจ้างตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๗. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๘. โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๙. โครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอืน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๐. โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๑. แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลำดับที่ ๑)
โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ นำงศิริธร เวียนศิริ
หน.ภสส และเจ้ำหน้ำที่ ภสส.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.
/ คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
หลักกำรและเหตุผล
ตำมพันธกิจและแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักพัฒนำและส่งเสริม โดย
ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์ (ภสส.) กำหนดให้มีโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.และกระทรวงที่
เกี่ยวข้องประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
กลยุทธ์ ที่ ๑.๒ เสริ มสร้ ำงควำมรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกแก่สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้เสียให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ ได้รับรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบมำตรฐำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ มีควำมเข้ำใจและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
วิธีกำรดำเนินกำร
กำรจัดประชุมให้กับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑
๑๒

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
จัดส่งหนังสือไปยังสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก)
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ โรงเรียนนำนำชำติ
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน.
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ
ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ (ซ้ำ)
สรุปผลกำรดำเนินงำน

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย
กลุ่มเป้ำหมำย ศูนย์พัฒนำเด็กและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
- ศูนย์พัฒนำเด็ก จำนวน ๘,๓๔๕ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๓,๑๓๐ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
ศูนย์พัฒนำเด็ก
หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง
๑ ภำคกลำง / ตก / ออก
๒,๖๘๘
๑,๑๐๖
๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓,๓๑๙
๑,๐๐๔
๓ ภำคใต้
๑,๒๙๔
๖๐๘
๔ ภำคเหนือ
๑,๐๔๔
๔๑๒
รวมทั้งสิ้น
๘,๓๔๕
๓,๑๓๐

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑, ๓
ไตรมำส ๑, ๓
ไตรมำส ๑-๒
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๓-๔
ไตรมำส ๔

จำนวนเงิน (บำท)
ที่คำดว่ำจะใช้
๕,๖๙๑,๐๐๐
๖,๔๘๔,๕๐๐
๒,๘๕๓,๐๐๐
๒,๑๘๔,๐๐๐
๑๗,๒๑๒,๕๐๐
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กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
- สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๗,๐๗๒ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๒๓๗ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง)
๑ ภำคกลำง / ตก / ออก
๒,๕๙๓
๙๑
๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒,๖๗๔
๘๑
๓ ภำคใต้
๙๒๗
๓๑
๔ ภำคเหนือ
๘๗๘
๓๔
รวมทั้งสิ้น
๗,๐๗๒
๒๓๗

จำนวนเงิน (บำท)
ที่คำดว่ำจะใช้
๔,๐๒๖,๐๐๐
๔,๑๓๒,๕๐๐
๑,๔๓๗,๐๐๐
๑,๓๖๘,๐๐๐
๑๐,๙๖๓,๕๐๐

กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (โรงเรียนนำนำชำติ)
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (โรงเรียนนำนำชำติ)และหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
- สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน ๑๐ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๑ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวนเงิน (บำท)
(วัตถุประสงค์พิเศษ)
จำนวน (แห่ง)
ที่คำดว่ำจะใช้
จำนวน (แห่ง)
๑ โรงเรียนนำนำชำติ
๑๐
๑
๑๖,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๐
๑
๑๖,๕๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน.
กลุ่มเป้ำหมำย กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
- กศน. จำนวน ๗๒๖ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๑ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
สถำนศึกษำ
หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวนเงิน (บำท)
จำนวน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง)
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 จำนวน ๓๕๐ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๒ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
สถำนศึกษำ
หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวนเงิน (บำท)
จำนวน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง)
ที่คำดว่ำจะใช้
๑
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
๓๕๐
๒
๕๒๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๓๕๐
๒
๕๒๘,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด แห่งละ ๑,๕๐๐ บำท
- สถำบันอุดมศึกษำ จำนวน ๘๐ แห่ง
- หน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน ๑ แห่ง
ลำดับ
รำยกำร
สถำบันอุดมศึกษำ
หน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง)
๑
สถำบันอุดมศึกษำ
๘๐
๑
รวมทั้งสิ้น
๘๐
๑

จำนวนเงิน (บำท)
ที่คำดว่ำจะใช้
๑๒๑,๕๐๐
๑๒๑,๕๐๐

กิจกรรมที่ ๗ เอกสำร-สิ่งพิมพ์
งบประมำณที่ค ำดว่ำจะใช้ ในกิจ กรรมที่ ๗ กำรผลิตเอกสำรเพื่อใช้ในโครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สม
ศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ กำรผลิตเอกสำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อใช้ในโครงกำรส่งเสริมฯ
๑,๒๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนสองแสนสองหมื่นบำทถ้วน)
๑,๒๒๐,๐๐๐
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
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กิจกรรมที่ ๘ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ๑-๖
กลุ่มเป้ำหมำย - สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
ลำดับ
รำยกำร
๑ สถำนศึกษำ
๒ หน่วยงำนต้นสังกัด

จำนวน (แห่ง)
-

จำนวนเงิน (บำท)
ขอตั้งเพิ่มใน
ไตรมำสที่ ๓

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๑๕๒,๕๐๐ บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนห้ำหมื่น
สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก)
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ โรงเรียนนำนำชำติ
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กศน.
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรมที่ ๗ กำรผลิตเอกสำรเพื่อใช้ในโครงกำรส่งเสริมฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึง่ แสนห้ำหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

จำนวนเงิน (บำท)
๑๗,๒๑๒,๕๐๐
๑๐,๙๖๓,๕๐๐
๑๖,๕๐๐
๑,๐๙๐,๕๐๐
๕๒๘,๐๐๐
๑๒๑,๕๐๐
๑,๒๒๐,๐๐๐
๓๑,๑๕๒,๕๐๐

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำได้รับรู้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบมำตรฐำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒. สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมำปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมกำรประชุมส่งเสริมฯ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น

31

(ลำดับที่ ๒)
โครงกำรกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก (QC๑๐๐)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำววิมล ทวีคูณ
นักวิชำกำร
๒. นำงศิริธร เวียนศิริ
หน.ภสส
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน /ก.พ.ร.
/ คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
หลักกำรและเหตุผล
ตำมพั น ธกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนั ก พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม
โดยภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์ (ภสส.) กำหนดให้มี กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจรรยำบรรณของ
ผู้ ป ระเมิ น ภำยนอก (QC๑๐๐) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ ติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและ
จรรยำบรรณของผู้ประเมินภำยนอก ซึ่งมีบทบำทสำคัญในกำรเป็นผู้แทนของ สมศ. ทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
และสะท้อนผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำพันธกิจหลักของ สมศ. ก้ำว
ไปสู่ควำมสำเร็จได้
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
กลยุทธ์ ที่ ๑.๑ พัฒ นำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และผู้ ประเมินภำยนอกให้ มี
คุณภำพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและระดับสำกล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ ป ระเมิ น ภำยนอกทุ ก ระดั บ กำรศึ ก ษำ
และสำมำรถจัดกลุ่มคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอก
๒. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประเมินปฏิบัติหน้ำที่ให้เต็มศักยภำพอย่ำงมีคุณธรรม
๓. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินผู้ประเมินภำยนอก
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กิจกรรมที่ ๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐
กลุ่มเป้ำหมำย คณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ และ สมศ.
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดวำระกำรประชุม
๒. ประสำนงำนนัดหมำยวัน-เวลำ ในกำรจัดประชุม
๓. ดำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐
๔. สรุปมติจำกกำรประชุมและดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐
แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
ประสำนงำนเชิญคณะอนุกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูล
จัดกำรประชุม
สรุปรำยงำนกำรประชุม

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ทุก ๒ เดือน
ทุก ๒ เดือน
ทุก ๒ เดือน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกคณะอนุกรรมกำรระบบ QC๑๐๐ ในกำรกำหนด
กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย กิจกรรมที่ ๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรระบบ QC
๑๐๐
ที่
ค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน (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
๑๘,๐๐๐.(๕๐๐ บำท x ๖ คน x ๖ ครั้ง)
๔ ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับกำรประชุม
๓๘,๔๐๐.(๔๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๖ ครั้ง)
๕ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอื่นๆ (๑๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๖ ครั้ง)
๙,๖๐๐.๖ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น
๙,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บำท (-หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน-)
๑๕๐,๐๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
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กิจกรรมที่ ๒ กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก
กิจกรรมที่ ๒.๑ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (ตอบแบบประเมิน) ผ่ำนระบบ AQA
กลุ่มเป้ำหมำย - สถำนศึกษำ จำนวน ๑๘,๑๕๕ แห่ง (ทั้งนี้จำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำร
ประเมิน)
- ผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๒,๐๐๐ คน
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๒. จัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไปยังสถำนศึกษำและผู้ประเมินภำยนอก
๓. ดำเนินกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน จำกแบบประเมินในระบบ AQA
๔. ตรวจสอบแบบประเมินในระบบ AQA เพื่อ
๔.๑ ติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรประเมินในระบบ AQA
๔.๒ ผลกำรตอบแบบประเมินในระบบ AQA กรณีที่มีข้อคิดเห็นเชิงลบ ส่งงำนนิติกำร
๕. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก โดยภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้
๖. สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก
แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
กิจกรรม
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
๒ รวบรวมข้อมูลสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๓ จัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไปยังสถำนศึกษำและ
ผู้ประเมินภำยนอก
๔ ตรวจสอบแบบประเมินในระบบ AQA เพื่อ
๔.๑ ติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรประเมินในระบบ AQA
โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๔.๒ ผลกำรตอบแบบประเมินในระบบ AQA กรณีที่มีข้อคิดเห็นเชิงลบ
ส่งงำนนิติกำร
๕ สังเครำะห์ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก
โดยภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้
๖ สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๓-๔
ไตรมำส ๔

ไตรมำส ๔
ไตรมำส ๔
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๑ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมิน (ตอบแบบประเมิน) ผ่ำนระบบ
AQA
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ จัดทำจดหมำย (ซองจดหมำย กระดำษจดหมำย หมึกพิมพ์) แจ้งสถำนศึกษำ
๒๐๐,๐๐๐.เพื่อตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA (๘,๐๐๐ แห่ง x ๒๕ บำท)
๒ จัดทำคู่มือสถำนศึกษำเรื่องกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ
๔๐,๐๐๐.Automated QA (๘,๐๐๐ แห่ง x ๕ บำท)
๓ จัดทำจดหมำย (ซองจดหมำย กระดำษจดหมำย หมึกพิมพ์) แจ้งผู้ประเมินภำยนอก
๕๐,๐๐๐.เพื่อตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA (๒,๐๐๐ คน x ๒๕ บำท)
๔ จัดทำคู่มือผู้ประเมินเรื่องกำรตอบแบบสอบถำมผ่ำนระบบ Automated QA
๑๐,๐๐๐.(๒,๐๐๐ คน x ๕ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรประเมินในระบบ AQA
๒๐๐,๐๐๐.โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ. จำนวน ๒,๐๐๐ แห่ง x ๑๐๐ บำท
๖ ค่ำเดินทำงกรณีปฏิบัติงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
๖๐,๐๐๐.จำนวน ๖ คน (กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
๗ ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ (๘,๐๐๐ แห่ง + ๒,๐๐๐ คน) x ๑๐ บำท
๑๐๐,๐๐๐.๘ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำสำเนำเอกสำร ฯลฯ
๔๐,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-เจ็ดแสนบำทถ้วน-)
๗๐๐,๐๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
กิจกรรมที่ ๒.๒ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดย สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย - สถำนศึกษำ จำนวน ๑๖ แห่ง (ทั้งนี้จำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน)
แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
สุ่มสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
แจ้งสถำนศึกษำเพื่อติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก
ลงพื้นที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรสุ่ม
สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๒-๓
ไตรมำส ๔
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๒ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดย สมศ.
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร กพพ. ๒ คน กพศ. ๒ คน กพอ. ๒ คน
๑๒๘,๐๐๐.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)
๒ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.
๒๕๖,๐๐๐.ผู้อำนวยกำร (วันละ ๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คน x ๑๖ แห่ง = ๔๘,๐๐๐)
รองผู้อำนวยกำร (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)
๓ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพื่อปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ของคณะอนุกรรมกำร
๘๘๐,๐๐๐.๖ คน ผู้ บ ริ ห ำร ๒ คน และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ สมศ. ๓ คน (อย่ ำ งประหยั ด )
จำนวน ๑๑ คน (๕,๐๐๐ บำท x ๑๑ คน x ๑๖ แห่ง)
๔ ค่ ำ เดิ น ทำงไป-กลั บ ระหว่ ำ งที่ พั ก -สนำมบิ น ของคณะอนุ ก รรมกำร
๑๗๖,๐๐๐.ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จำนวน ๑๑ คน (๑,๐๐๐ บำท x ๑๑ คน x
๑๖ แห่ง)
๕ ค่ำที่พักคณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.
๔๐๙,๖๐๐.คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร จำนวน 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 )
๖ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คัน x ๑๖ ครั้ง)
๖๔,๐๐๐.๗ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คัน x ๑๖ ครั้ง)
๓๒,๐๐๐.๘ ค่ำจัดทำเอกสำร (๑,๐๐๐ บำท x ๑๖ แห่ง)
๑๖,๐๐๐.๙ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง
๒๔,๘๐๐.ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน-)
๑,๙๘๖,๔๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
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กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย - สถำนศึกษำ จำนวน ๑,๘๒๐ แห่ง (ทั้งนี้จำนวนเป็นไปตำมสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน)

แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
สุ่มสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
แจ้งสถำนศึกษำเพื่อติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก
ศูนย์เครือข่ำยลงพื้นที่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรสุ่ม

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๒-๓

๕

สรุปผลกำรลงพื้นที่ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก

ไตรมำส ๔

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒.๓ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ประเมินภำยนอก โดยศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๑๓ แห่ง แห่งละ ๑๔๐ สถำนศึกษำ
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนผู้ ประเมิน ภำยนอก จำนวน ๑,๘๒๐ แห่ง x ๒,๐๐๐
๓,๖๔๐,๐๐๐.บำท
รวมเป็นเงิน (สำมล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)
๓,๖๔๐,๐๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
กิจกรรมที่ ๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประเมินภำยนอก
แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
กิจกรรม
๑ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๔

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินฯ
ลำดับ
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ
๓๖๐,๐๐๐.รวมทั้งสิ้น (สำมแสนหกหมื่นบำทถ้วน)
๓๖๐,๐๐๐.-
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รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ทั้ง ๓ กิจกรรม
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๓๖,๔๐๐ บำท (เจ็ดล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นหกพันสี่ร้อยบำท
ถ้วน)
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (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 ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนผู้ ป ระเมิ น ภำยนอก โดยศู น ย์ เ ครื อ ข่ ำ ย สมศ.
๓,๖๔๐,๐๐๐.๑๓ แห่ง แห่งละ ๑๔๐ สถำนศึกษำ
๓ กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ
๓๖๐,๐๐๐.รวมทั้งสิ้น (หกล้ำนแปดแสนสำมหมื่นหกพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
๖,๘๓๖,๔๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้ข้อมูลผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ประเมินภำยนอกจำกสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก เพื่อนำมำใช้ในกำรจัดกลุ่มคุณภำพของผู้ประเมินภำยนอก โดยผู้ประเมินได้รับทรำบผลกำร
ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้ประเมิน และเป็นประโยชน์ในกำรจัดทีม
ประเมินได้อย่ำงเหมำะสม
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
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(ลำดับที่ ๓)
โครงกำร กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวกนกวรรณ ศรีบุญ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร ภสส.
๒. นำงศิริธร เวียนศิริ
หน.ภสส.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
/ คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
ตำมพระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ำด้ว ยมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๗ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำทุกระดับ และมำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ในกรณีที่ผลกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำใดไม่ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด ให้สำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จัดทำข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้
สถำนศึกษำปรั บ ปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกมิได้ดำเนินกำร ดังกล่ ำว ให้ ส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน คณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ หรือคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เพื่อดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ จำกกำรนำผลประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของ สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ สมศ. จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องประสำนควำมร่วมมือกับ
ต้นสังกัดและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรนำผลประเมินไปใช้ของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับ สำหรับใช้เป็นแนวทำงกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และ
จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำต่อไป
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้
วัตถุประสงค์
ได้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกผู้แทนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรกำหนดนโยบำยพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำในสังกัดนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
๒. ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทุกระดับ
แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
กำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ
๑ เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
ไตรมำส ๑
๒ ประสำนงำนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
ทุกไตรมำส
ประชุม
๓ จัดกำรประชุม (ไตรมำสละ ๑ ครั้ง)
ทุกไตรมำส
๔ สรุปกำรดำเนินงำนกำรประชุมเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.
ไตรมำส ๒ และ
๔
กลุ่มเป้ำหมำย
คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้ และ สมศ.
รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรม
ดำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้
ที่
ค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน (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
๖๐,๐๐๐.(๕๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๔ ครั้ง)
๔ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ จำกต่ำงจังหวัดมำยังกรุงเทพฯ
๑๐๐,๐๐๐.(๕,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง)
๕ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกสนำมบินมำยังสถำนที่จัดประชุม
๒๐,๐๐๐.(๑,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง)
๖ ค่ำที่พักในกรุงเทพฯ (๒,๐๐๐ บำท x ๕ คน x ๔ ครั้ง)
๔๐,๐๐๐.๗ ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับกำรประชุม
๕๙,๒๐๐.(๔๐๐ บำท x ๓๗ คน x ๔ ครั้ง)
๘ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอื่นๆ (๑๐๐ บำท x ๓๗ คน x ๔ ครั้ง)
๑๔,๘๐๐.๙ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น
๑๔,๐๐๐.-
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ที่

ค่ำใช้จ่ำย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-ห้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน-)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๕๕๐,๐๐๐.-

กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่สถำนศึกษำที่เป็น Best Practice กำรนำผลประเมินไปใช้
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อศึกษำผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยม ในกำรนำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. นำไปปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ จำกผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำจำนวน ๒ แห่ง
แผนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กำรดำเนินงำน
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำและคัดเลือกสถำนศึกษำในสังกัด
ประสำนสถำนศึกษำ
ประสำนคณะอนุกรรมกำร
เข้ำเยี่ยมสถำนศึกษำ
สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑-๒
ไตรมำส ๑-๒
ไตรมำส ๒-๓
ไตรมำส ๔

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่สถำนศึกษำที่เป็น Best Practice กำรนำผลประเมินไปใช้
ที่
ค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง)
๒๔๐,๐๐๐.๒ ค่ำตั๋วเครื่องบิน เดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดของคณะอนุกรรมกำร
๓๐๐,๐๐๐.(๕,๐๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง)
๓ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน คณะอนุกรรมกำร
๖๐,๐๐๐.(๑,๐๐๐ บำท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง)
๔ ค่ำที่พัก (๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง)
๑๒๐,๐๐๐.๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อำนวยกำร (๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๑ คน x ๒ ครั้ง)
๖,๐๐๐.๖ ค่ำเบี้ยเลี้ยงรองผู้อำนวยกำร (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.
๑๗๐,๐๐๐.(๕,๐๐๐ บำท x ๑๗ คน x ๒ ครั้ง)
๙ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน ของผู้บริหำร สมศ.
๒,๐๐๐.-
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ที่

ค่ำใช้จ่ำย

จำนวนเงิน (บำท)

(๑,๐๐๐ บำท x ๑ คน x ๒ ครั้ง)
๑๐ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบินของผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่
สมศ. (๕๐๐ บำท x ๑๖ คน x ๒ ครั้ง)
๑๑ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม
(๔๐๐ บำท x ๔๗ คน x ๒ ครั้ง)
๑๒ ค่ำที่พักต่ำงจังหวัด ผู้บริหำร (๒,๐๐๐ บำท x ๑ คืน x ๓ คน x ๒ ครั้ง)
๑๓ ค่ำที่พักต่ำงจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๑,๖๐๐ บำท x ๑ คืน x ๑๔ คน x ๒
ครั้ง)
๑๔ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๖ คัน x ๒ ครั้ง)
๑๕ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๒ วัน x ๖ คัน x ๒ ครั้ง)
๑๖ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน
ค่ำไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน-)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ทั้ง ๒ กิจกรรม
ที่
รำยกำร
๑ กำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลประเมินไปใช้
๒ ลงพื้นที่สถำนศึกษำที่เป็น Best Practice กำรนำผลประเมินไปใช้
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)

๑๖,๐๐๐.๓๗,๖๐๐.๑๒,๐๐๐.๔๔,๘๐๐.๔๘,๐๐๐.๒๔,๐๐๐.๓๑,๖๐๐.๑,๑๐๐,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๕๕๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
๑,๖๕๐,๐๐๐

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
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(ลำดับที่ ๔)
โครงกำรกำรบริหำรงำนศูนย์เครือข่ำย สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวภัคพิชำ ภู่ทับทิม
นักวิชำกำร
๒. นำงศิริธร เวียนศิริ
หน.ภสส.
ผู้กำกับโครงกำร
๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.
/ คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
หลักกำรและเหตุผล
๑. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ สมศ. บรรลุวัตถุประสงค์ สมศ. จึงได้จัดทำโครงกำรควำมร่วมมือเพื่อกำร
พัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำบันกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค โดยให้สถำบันกำรศึกษำจัดตั้ง
ศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุน สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นศูนย์กลำงที่จะสร้ำงควำม
เข้ำใจเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ สนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกระดับมีกำรใช้
ผลประเมินภำยในและภำยนอกในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหว
และกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรประกันและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ โดย สมศ. จะให้กำรสนับสนุน
งบประมำณด้ำนกำรเงิน ส่วนสถำบันกำรศึกษำจะให้กำรสนับสนุน บุคลำกร อำคำรสถำนที่ หรืออื่นๆ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. เป็นไปด้วยดี มีควำมเข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
สมศ. ได้มีกำรจัดทำบั นทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระหว่ำงสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) กับสถำบันกำรศึกษำ
มำแล้ว ๑๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมำ จวบจนถึงปัจจุบัน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงำนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำร
ประกัน คุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำง ส ำนั กงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) กับสถำบันอุดมศึกษำ จำนวน ๑๓ แห่ง กำหนดระยะเวลำ ๑ ปี ๓ เดือน (วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ –
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. ในกำรกำหนดพันธ
กิจ บทบำทหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๒.๒ เพื่อกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๒.๓ เพื่อพิจำรณำแนวทำงพัฒนำศูนย์เครือข่ำย สมศ. ให้เป็นศูนย์เครือข่ำยที่มคี ุณภำพ
๓. กำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครื อข่ำ ย สมศ. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำก
คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. ในกำรกำหนดพันธกิจ บทบำทหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย
สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย
คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดวำระกำรประชุม
๒. ประสำนงำนนัดหมำยวัน-เวลำ ในกำรจัดประชุม
๓. ดำเนินกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๔. สรุ ปมติจำกกำรประชุมและดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะจำกคณะอนุ กรรมกำรอำนวยกำรศู นย์
เครือข่ำย สมศ.
แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
๑.
๒
๓
๔

กิจกรรม
เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
ประสำนงำนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประชุม
จัดกำรประชุม ( ๔ ครั้ง)
รำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ทุกไตรมำส
ทุกไตรมำส
ทุก ๖ เดือน
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำร ศูนย์เครือข่ำย
สมศ. ในกำรกำหนดแนวทำงรูปแบบ พันธกิจ บทบำทหน้ำที่ กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผน ประเมินผล
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ ศูนย์เครือข่ำย สมศ.
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สม
ศ.
ที่
๑
๒
๓

ค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน (บำท)
ค่ำเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๓ คน x ๔ ครั้ง)
๒๔,๐๐๐.ค่ำเดินทำงคณะอนุกรรมกำร (๕๐๐ บำท x ๓ คน x ๔ ครั้ง)
๖,๐๐๐.ค่ำอำหำรหลัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับกำรประชุม
๑๗,๖๐๐.(๔๐๐ บำท x ๑๑ คน x ๔ ครั้ง)
๔ ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอื่นๆ (๑๐๐ บำท x ๑๑ คน x ๔ ครั้ง)
๔,๔๐๐.๕ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเบ็ ดเตล็ ด อื่ น ๆ เช่ น ค่ ำ ส ำเนำเอกสำร อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย น ค่ ำ
๓,๕๐๐ไปรษณีย์ ค่ำขนส่ง ค่ำโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-ห้ำหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน-)
๕๕,๕๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง (๑ ครั้ง)
วัตถุประสงค์
๑. คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. กำหนดแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพและ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพของศูนย์เครือข่ำย สมศ. เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
๒. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สมศ. กับศูนย์เครือข่ำยให้เกิดควำมใกล้ชิดและมิตรภำพระหว่ำงกัน
กลุ่มเป้ำหมำย
คณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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แผนกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินงำน
ลำดับ
กิจกรรม
๑ พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่
และโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๒ วำงแผนกำรลงพื้นที่ติดตำม
๓ ลงพื้นที่ติดตำมกำรดำเนินงำนศูนย์เครือข่ำย สมศ. จำนวน ๑๓ แห่ง
๔ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.

ระยะเวลำ
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๓ - ๔
ไตรมำสที่ ๓ - ๔
ไตรมำส ๔

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สม
ศ. ๑๓ แห่ง
ที่
๑
๒
๓

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๓ คน x ๑๓ ครั้ง)
ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อำนวยกำร สมศ. (๑,๕๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑ คน x ๑๓ ครั้ง)
ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เชี่ยวชำญและรองผู้อำนวยกำร สมศ.
(๑,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๒ คน x ๑๓ ครั้ง)
๔ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๕๐๐ บำท x ๑ วัน x ๓ คน x ๑๓ ครั้ง)
๕ ค่ำเดินทำงไป – กลับ จำกที่พักไปยังสนำมบิน คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๑,๐๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง)
๖ ค่ำตั๋วเครื่องบิน คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ.
(๕,๐๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง)
๗ ค่ำเช่ำรถตู้ (๒,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑๓ ครั้ง)
๘ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๐๐ บำท x ๑ วัน x ๑๓ ครั้ง)
๙ ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม
(๔๐๐ บำท x ๙ คน x ๑๓ ครั้ง)
๑๐ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำที่จอด
รถ ค่ำขนส่ง ค่ำทำงด่วน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-เก้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน-)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๗๘,๐๐๐.๑๙,๕๐๐.๒๖,๐๐๐.๑๙,๕๐๐.๑๑๗,๐๐๐.๕๘๕,๐๐๐.๒๖,๐๐๐.๑๓,๐๐๐.๔๖,๘๐๐.๑๙,๒๐๐.๙๕๐,๐๐๐.-
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ศูนย์เครือข่ำย สมศ. มีส่วนในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ให้กับต้นสังกัด สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. สร้ ำงควำมร่ ว มมือจำกทุกฝ่ ำยที่เ กี่ยวข้ อง ได้ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ได้บทเรียน เพื่อนำมำ
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมส่งเสริมฯ
กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกำกับ ติดตำม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนศูนย์เครือข่ำย
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทและหน้ำที่ของศูนย์เครือข่ำย สมศ.
๓. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สมศ.กับศูนย์เครือข่ำยให้เกิดควำมใกล้ชิดและมิตรภำพระหว่ำงกัน
กลุ่มเป้ำหมำย
ศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง และ สมศ.
แผนกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินงำน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม
จัดกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. ทั้ง ๑๓ แห่ง (๒ ครั้ง)
สนับสนุนงบประมำณบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง
(๓๐๐,๐๐๐ บำท / แห่ง/ ปี)
สนับสนุนงบประมำณโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ.
จำนวน ๑๐ แห่ง
สรุปผลกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ.
สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอ
ผู้อำนวยกำร สมศ.

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง
ที่
รำยกำร
๑ จัดกำรประชุมศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๒ ครั้ง (ส่วนกลำง)
ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. เบิกจ่ำยตำมจริงโดยประหยัด
(๖๕ คน x ๔,๐๐๐ บำท x ๒ ครั้ง)
ค่ำที่พักคณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ.
(๓๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท x ๒ ครั้ง)

ระยะเวลำ
ไตรมำสที่ ๒ และ ๔
ไตรมำสที่ ๑ และ ๔
ตำมงวดงำนของ
แต่ละโครงกำร
ไตรมำสที่ ๒ และ ๔
ไตรมำสที่ ๔

จำนวนเงิน (บำท)
๗๓๐,๐๐๐
๕๒๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
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ที่

รำยกำร
ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ผู้เข้ำร่วมประชุม
(๗๖ คน x ๔๐๐ บำท x ๒ ครั้ง)
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์
ค่ำขนส่ง เป็นต้น
๒ งบประมำณสนับสนุนศูนย์เครือข่ำย สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (๑๓ แห่ง x ๓๐๐,๐๐๐ บำท)
๓ งบประมำณสนับสนุนโครงกำรพิเศษของศูนย์เครือข่ำย สมศ. จำนวน ๑๐
แห่ง (๕๐๐,๐๐๐ บำท x ๑๐ แห่ง)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้ำล้ำนหกแสนสำมหมื่นบำทถวน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๖๐,๘๐๐
๙,๒๐๐
๓,๙๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๙,๖๓๐,๐๐๐

งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ในโครงกำรทั้งสิ้น
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๖๑๕,๒๐๐.-บำท (สิบล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสอง
ร้อยบำทถ้วน) (สิบล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน)
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. (๔ ครั้ง)
๕๕,๕๐๐.๒ กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำย สมศ. ๑๓ แห่ง (๑ ครั้ง)
๙๕๐,๐๐๐.๓ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย ๑๓ แห่ง
๙,๖๓๐,๐๐๐.รวมทั้งสิ้น (สิบล้ำนหกแสนสำมหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
๑๐,๖๓๕,๕๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
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(ลำดับที่ ๕)
โครงกำร กำรดำเนินงำนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ เจ้ำหน้ำที่ปฎิบัติกำร
๒. นำงศิริธร เวียนศิริ
หน.ภสส
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.
/ คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)
 ควำมเสี่ยง
/ อื่นๆ โปรดระบุ......Audit..........
หลักกำรและเหตุผล
สมศ. ในฐำนะหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อสะท้อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกของรัฐบำลในกำรคุ้มครองผู้บริโภคทำงกำรศึกษำ โดยหลังจำกกำรประเมินจะ
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอันจะเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึ กษำของ
ประเทศ และสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้กำรประกันคุณภำพเป็นเครื่องมือ
สร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในทุกภำคส่วนทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของ สมศ. คือ คงควำม
เชี่ยวชำญขององค์กร เพิ่มควำมเชื่อมั่นของประชำคม สร้ำงควำมเชื่อใจให้ ประชำชน ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่
๑ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพร้ อมรับ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ส่งเสริมและพัฒนำให้ส ถำนศึกษำมี ก ำร
ประกันคุณภำพภำยในและพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรประกัน
คุณภำพ และผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อหน่วยงำนให้ภำคี และสำธำรณะ และรำยงำนผลประเมิน
คุณภำพภำยนอกต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนิ นงำนดังกล่ำว สมศ. จึงกำหนดสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย ได้แก่ ๑) เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ ๒) เครือข่ำย
ผู้นำชุมชน ๓) เครือข่ำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ ๔) เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ๕) เครือข่ำยนักวิจัย ๖)
เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และ ๗) เครือข่ำยสื่อมวลชน ในกำรทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะจิตอำสำ
ที่มีเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นอกจำกนี้ สมศ.
ได้มีกำรรับสมัครสมำชิกเครือข่ำยรำยปี ได้แก่ นิสิต/นักศึกษำ บุคคลทั่วไป และองค์กำร/หน่วยงำน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่สนใจรับข้อมูลข่ำวสำรจำก สมศ. อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี และเพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนของสำนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์จึงกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำงำน
ของสำนักงำนอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำที่ยั่งยืน ได้องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรพัฒนำ
งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำงำนของสำนักงำน จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นโดยกำร
พัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำที่มีอยู่เดิม และขยำยเครือข่ำยใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำไปสู่กำรผนึกกำลังและลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน ให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันของเครือข่ำยกลุ่มต่ำง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ (นโยบำย)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมรู้ สู่ควำมเชี่ยวชำญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำ
แผนงำน/โครงกำรที่ ๑.๑.๒ กำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน
ขยำยเครือข่ำย พัฒนำเครือข่ำย และจัดกิจกรรมเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ และ
สมำชิกเครือข่ำย สมศ.
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่อกำรพัฒ นำเครือข่ำย สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุ ณภำพ
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำงำนของสำนักงำน
กิจกรรมที่ ๑ รับสมัครสมำชิกเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย
๑.๑ จัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเครือข่ำยกลุ่มต่ำงๆ 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 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ผู้ที่มีควำมสนใจ หรือจำกกำรสรรหำ และ Snowball Effect
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำจัดทำเอกสำร (๑๐ บำท x ๕๐๐ ชุด x ๗ เครือข่ำย)
๓๕,๐๐๐.รวมทั้งสิ้น (สำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
๓๕,๐๐๐.หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
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กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือของบุคลำกรเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ในกำรขับเคลื่อนงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.
๒. เพื่อสร้ำงสมำชิกเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำงำนของสำนักงำน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำเพื่อ
ควำมยั่งยืน
๒. ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรเครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ สมำชิกเครือข่ำย สมศ. และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น
๓. ได้สมำชิกเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอกของ สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย
๑. เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและ
กรรมกำรสถำนศึกษำ เครือข่ำยผู้นำชุมชน เครือข่ำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ
เครือข่ำยนักวิจัย เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และเครือข่ำยสื่อมวลชน
๒. สมำชิกเครือข่ำย สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๓. ผู้บริหำรและนักวิชำกำร สมศ.
๔. ผู้เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
แผนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ จัดประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๓ สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.

เวลำในกำรดำเนินกำร
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒

ภำยในไตรมำส ๒
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ จัดประชุมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำย สมศ.
๘๐๐,๐๐๐
ในกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ครั้ง (สมำชิกแต่ละเครือข่ำย ๗ เครือข่ำย)
รวมทั้งสิ้น (แปดแสนบำทถ้วน)
๘๐๐,๐๐๐
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
กิจกรรมที่ ๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
วัตถุประสงค์
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อควำม
ยั่งยืน
๒. ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร เครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น
๓. ได้เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย
๑. เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อย ๑ เครือข่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๒ ได้แก่ เครือข่ำยพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำ เครือข่ำยผู้นำชุมชน เครือข่ำยเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เครือข่ำยนักวิจัย เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกัน คุณภำพ และ
เครือข่ำยสื่อมวลชน
๒. ผู้บริหำรและนักวิชำกำร สมศ.
แผนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ เสนอขออนุมัติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร
๓ จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ำย ๗ เครือข่ำย
๔ สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.

เวลำในกำรดำเนินกำร
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
สิ้นไตรมำส ๒ และ ๔
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งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ลำดับ
รำยกำร
จำนวนเงิน (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 อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับกำรประชุม
๑๔,๔๐๐
(๔๐๐ บำท x ๑๒ คน x ๓ ครั้ง)
ค่ำเอกสำรกำรประชุม และอื่นๆ (๑๐๐ บำท x ๑๒ คน x ๓ ครั้ง)
๓,๖๐๐
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์
๒,๕๐๐
ค่ำขนส่ง ค่ำบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ค่ำทำงด่วน ฯลฯ เป็นต้น
๒ จัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๒,๑๐๐,๐๐๐
(๓๐๐,๐๐๐ บำท x ๗ เครือข่ำย)
๓ กิจกรรมติดตำมผลกำรดำเนินงำนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๘๖๐,๐๐๐
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (๒,๐๐๐ บำท x ๓ คน x ๑ คืน x ๗ ครั้ง)
๔๒,๐๐๐
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผู้บริหำรและ เจ้ำหน้ำที่ สมศ.
๘๔,๐๐๐
- ผู้อำนวยกำร สมศ. ๑ คน (๑,๕๐๐ บำท x ๒ วัน x ๗ ครัง้ = ๒๑,๐๐๐ บำท)
- รองผู้อำนวยกำร 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)
ค่ำตั๋วเครื่องบินคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เพื่อติดตำม
๔๒๐,๐๐๐
เครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (๑๒ คน x ๕,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง)
ค่ำเดินทำงไป-กลับ จำกที่พัก-สนำมบิน คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่
๘๔,๐๐๐
สมศ. (๑๒ คน x ๑,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง)
ค่ำที่พักคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. เพื่อติดตำมเครือข่ำยกำร
๑๔๘,๔๐๐
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)
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
ค่ำน้ำมันเชี้อเพลิง ๑ คัน x ๒ วัน x ๑,๐๐๐ บำท x ๗ ครั้ง
๑๔,๐๐๐
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ลำดับ

รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์
ค่ำขนส่ง เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น (สำมล้ำนสำมพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๖,๐๐๐
๓,๐๐๓,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมถอดบทเรียน
วัตถุประสงค์
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อควำม
ยั่งยืน
๒. ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร เครือข่ำยกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้น
๓. ได้เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สมศ.
กลุ่มเป้ำหมำย
๑. เครื อ ข่ ำ ยกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก ๗ เครื อ ข่ ำ ย ได้ แ ก่ เครื อ ข่ ำ ยพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและ
กรรมกำรสถำนศึกษำ เครือข่ำยผู้นำชุมชน เครือข่ำยเขตพื้นที่กำรศึกษำ เครือข่ำยนักเรียน นิสิต นักศึกษำ
เครือข่ำยนักวิจัย เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ และเครือข่ำยสื่อมวลชน
๒. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ.
แผนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ เสนอขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
๓ สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียน
ที่
รำยกำร
๑ ถอดบทเรียนเครือข่ำยฯ
ค่ำเดินทำงผู้เข้ำร่วมประชุม (๑๐๐ คน x ๔,๐๐๐ บำท )
ค่ำเดินทำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สมศ. (๑๒ คน x ๕๐๐
บำท)
ค่ำที่พักผู้เข้ำร่วมประชุม (๕๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท )

เวลำในกำรดำเนินกำร
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๔
ไตรมำส ๔

จำนวนเงิน
๔๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
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ที่

รำยกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (๓ คน x ๒,๐๐๐ บำท )
ค่ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน ผู้เข้ำร่วมประชุม (๖๕ คน x ๖๐๐ บำท)
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำสำเนำเอกสำร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่ำไปรษณีย์
ค่ำขนส่ง เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำแสนห้ำหมื่นหกพันบำทถวน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
๖,๐๐๐
๓๙,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๕๖,๐๐๐

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดควำมสัมพันธ์ และควำมร่วมมือของบุคลำกรเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ และ
สมำชิกเครื อข่ำย สมศ. ในกำรขับ เคลื่ อนงำนพัฒ นำคุณภำพกำรศึก ษำของ สมศ. รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์
องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำงำนของสำนักงำน
รวมงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ทั้ง ๔ กิจกรรม
ที่
รำยกำร
๑ รับสมัครสมำชิกเครือข่ำยประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ๗ เครือข่ำย
๒ จัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๔ ถอดบทเรียน
รวมทั้งสิ้น (สี่ล้ำนสำมแสนเก้ำหมื่นสี่พันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกกิจกรรม

จำนวนเงิน (บำท)
๓๕,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๓,๐๐๐
๕๕๖,๐๐๐
๔,๓๙๔,๐๐๐

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น

55

(ลำดับที่ ๖)
โครงกำร กำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยธงฉัตร
๒. นำงสำวภัคพิชำ ภู่ทับทิม
และเจ้ำหน้ำที่ ภสส.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ หน.สพส.
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร สมศ.
ตัวชี้วัด/แผน / ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................................
๒. หลักกำรและเหตุผล
ส ำนั กงำนรั บ รองมำตรฐำนและประเมิน คุ ณภำพกำรศึก ษำ (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งขึ้น ตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำหน้ำที่ประเมินผลกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำยและหลักกำรและแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับที่กำหนดไว้
โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี นับตั้งแต่กำรประเมิน
ครั้งสุดท้ำย โดยมีพั นธกิจหลั กที่ส ำคัญ คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓)
ให้กำรรับรองผูป้ ระเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำร
โดยผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย
เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕)
พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปี
ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำร
กำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงำนที่กำหนดไว้ คือ “สมศ. เป็นหน่วยประเมินคุณภำพภำยนอก
ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำนและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ สำมำรถสะท้ อ นคุ ณภำพกำรศึ ก ษำ และให้
ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ” พร้อมทั้งกำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic
Issue) โดยได้คำนึงถึงควำมสอดคล้องของนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ของสำนักงบประมำณ และยุทธศำสตร์
ของกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรยกระดับควำมรู้
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ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้
ก้ ำ วหน้ ำ โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๓ กำรน ำผลกำรประเมิ น สู่ ก ำรใช้ แ ละพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๑๘ ปีที่ผ่ ำนมำ สมศ. ได้ดำเนินกำรตำมพันธกิจที่กำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมศ. ได้มีกำรปรับกำรดำเนินงำนในรูปแบบ “สมศ. ยุคใหม่”
ต้น แบบองค์กรอัจ ฉริ ย ะ บู ร ณำกำรกับ ภำรกิจหลัก โดยมีเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนเพื่อให้ เป็นองค์กรกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพระดับชำติและระดับสำกล ได้แก่ ๑) กำรรับประเมินจำกหน่ว ยงำน
ต่ำงประเทศ โดยมีกำรพัฒนำองค์กรโดยอ้ำงอิงมำตรฐำน ISO และ PMQA ๒) กำรจัดทำหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพผู้ประเมินภำยนอกเป็นระยะๆอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับมืออำชีพ รวมถึง กำรพัฒนำ
สื่ อและเครื่ องมื อ กำรอบรมพัฒ นำผู้ ป ระเมิน ภำยนอกและเครื่ องมื อ ที่ ใช้ใ นกำรประเมิ น ๓) กำรใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ทั้งระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated
QA) รวมถึง Big Data & Learner Analytic, etc. และ ๔) ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ๔.๐ ทั้งกำรวิจัยเชิงอนำคต
ที่ส ำมำรถทำกำรประเมิน คุณภำพภำยนอก กำรแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและทำนำยผลกำร
ประเมินคุณภาพภายนอกได้ ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ในกำรนี้ ภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำสัมพันธ์ สำนักพัฒนำและส่งเสริม จึงได้จัดทำโครงกำร
“สร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ Genius ONESQA” ขึ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนในรูปแบบใหม่ของสำนักงำน หรือ “สมศ.ยุคใหม่”ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง กำรจัดกิจกรรมประชุมเสวนำฯ เป็นต้น เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยและ
สำธำรณชนและเกิด Image ใหม่กับสำนักงำน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำนในรูปแบบ “สมศ. ยุคใหม่”
ต้นแบบองค์กรอัจฉริยะ ในกำรเป็นองค์กรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพระดับชำติและระดับสำกล
๒.๒ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เกิด Image ใหม่กับสำนักงำน
๒.๓ เพื่อวำงแผนและเผยแพร่งำนประชำสั มพันธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับ รู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับ
เกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก และกำรดำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ของ สมศ.
๒.๔ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักแก่สังคมในระดับกว้ำง สร้ำงกระแสกำรรั บรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อให้เห็นคุณค่ำ คุณประโยชน์ของกำรประเมิน และเกิดควำมมั่นใจต่อ สมศ.
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อ สมศ. ในฐำนะหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ทำหน้ำที่คุ้มครอง
สิทธิทำงกำรศึกษำกับเด็กไทยทุกคน และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรศึกษำ
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๓. กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและ
กรรมกำรสถำนศึกษำ นิสิต นักศึกษำ นักคิด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เขตพื้นที่กำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่
งำนประกันคุณภำพ นักวิจัยทำงกำรศึกษำ สื่อมวลชน และสำธำรณชนทั่วไป
๔. แผนดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ลำดับ
กิจกรรม
๑. เสนอขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ
๒ ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
๓ รำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำร สมศ.
กิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์
ที่
รำยกำร
๑ ดำเนินกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก เพื่อค้นหำข่ำวที่เกี่ยวข้องกับ สมศ.
รวมทั้งสิ้น (ห้ำแสนบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ์
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ์
ที่
รำยกำร
๑ จัดซื้อพื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์ (๑๒ ครั้ง)
๒ จัดจ้ำงผลิตจุลสำร สมศ. ( ๔ ฉบับ x ๒,๐๐๐ เล่ม x ๕๐ บำท)
๓ จัดจ้ำงผลิตปฏิทินและไดอำรี่ (๘,๐๐๐ ชุด x ๑๒๕ บำท)
๔ จัดจ้ำงผลิตสมุดฉีก ( ๓๐,๐๐๐ เล่ม x ๑๕ บำท)
รวมทั้งสิ้น (สองล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

ระยะเวลำ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๑
ไตรมำสที่ ๒ และ ๔

จำนวนเงิน (บำท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

จำนวนเงิน (บำท)
๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๒,๔๕๐,๐๐๐
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กิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ ในกิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
ที่
รำยกำร
๑ จัดจ้ำงผลิตชุดนิทรรศกำร ไวนิล โรลอัพ สื่ออื่น Backdrop ชุดไฟ ฯลฯ
๒ จัดจ้ำงผลิตถุงผ้ำ ( ๓๐,๐๐๐ ใบ x ๒๐ บำท)
๓ สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอกเพื่อสำนสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
(หนึ่งล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)
หมำยเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
งบประมำณที่คำดว่ำจะใช้รวมทั้ง ๓ กิจกรรม
ที่
รำยกำร
๑ กิจกรรมที่ ๑ กฤตภำคข่ำวออนไลน์
๒ กิจกรรมที่ ๒ เอกสำร-สิ่งพิมพ์
๓ กิจกรรมที่ ๓ สื่อประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น (สิบสี่ล้ำนสองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)

จำนวนเงิน (บำท)
๕๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐

จำนวนเงิน (บำท)
๕๐๐,๐๐๐
๒,๔๕๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐
๑๔,๒๕๐,๐๐๐

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และสำยบังคับบัญชำ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
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(ลำดับที่ ๗)
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑)
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑ (ภปพ.๑)
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยกีรติ ฆำรเจริญ
๒. นำงสำวสรกมล สุมนเตมีย์
๓. นำงสำวพิมพร สุรกิตติดำรง
๔. นำยทินกฤต อรรถโกวิทธำตรี
ผู้กำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๑ (ภปพ.๑) สำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่ ศูนย์พัฒนำเด็ก และสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โดยดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปพ.๑ ได้รับมอบหมำยให้ ดำเนิ น กำรประเมิ น คุณ ภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะดำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้กำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนไว้ ๒ กิจกรรมหลักคือ
๑. กิ จ กรรมกำรจั ดประเมิ น คุณ ภำพภำยนอก โดยได้ กำหนดแผนกำรปฏิ บั ติงำนกำรจัด ประเมิ น
คุณภำพภำยนอกไว้ จำนวน ๒ กลุ่ม จำนวนทั้งหมด ๓,๐๒๘ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนำเด็ก (ศพด.) จำนวน
๓,๐๐๕ แห่ ง และ ๒) สถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เศษ จ ำนวน ๒๓ แห่ ง
ประกอบด้วย โรงเรียนนำนำชำติ จำนวน ๑๐ แห่ง วิทยำลัยนำฎศิลป์ จำนวน ๑๒ แห่ง และโรงเรียนเตรียม
ทหำร จำนวน ๑ แห่ง โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๗๐,๒๖๕,๐๐๐ บำท (เจ็ดสิบล้ำนสองแสนหกหมื่นห้ำพันบำท)
๒. กิจกรรมพิจำรณำรับรองรำยงำน จำนวน ๓,๐๒๘ แห่ง งบประมำณ ๖,๐๕๖,๐๐๐ บำท (หกล้ำน
ห้ำหมื่นหกพันบำท)
ดังนั้นจึงใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๗๖,๓๒๑,๐๐๐ บำท (เจ็ดสิบหกล้ำนสำมแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำท)
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุ ษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณ ภำพภำยนอกเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมพั น ธกิจหลั กของ สมศ. ซึ่ง เป็น กำรประเมิ น เพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพั ฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับ ที่ ๑๒ ยุท ธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริม สร้ำงและพั ฒ นำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒ นำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ศูนย์
พัฒนำเด็ก จำนวน ๓,๐๐๕ แห่ง
๓.๒ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน ๒๓ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนนำนำชำติ จำนวน ๑๐ แห่ง
๒) วิทยำลัยนำฎศิลป์ จำนวน ๑๒ แห่ง
๓) โรงเรียนเตรียมทหำร จำนวน ๑ แห่ง
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ
กำรปฏิบัติงำน เดือน

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ศูนย์พัฒนำเด็ก
กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนนำนำชำติ
กำรประเมิน
วิทยำลัยนำฏศิลป์
โรงเรียนเตรียมทหำร
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๕. งบประมำณ
ปี ๒๕๖๒
ภำรกิจที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

แผนเงิน

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

จำนวน

หน่วยนับ

(บำท)

๓,๐๐๕

แห่ง

๗๕,๑๒๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐๐,๐๐๐

๒๒,๕๐๐,๐๐๐

๒๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๕,๑๒๕,๐๐๐

โรงเรียนนำนำชำติ

๑๐

แห่ง

๕๒๐,๐๐๐

๑๕๖,๐๐๐

๑๐๔,๐๐๐

๑๕๖,๐๐๐

๑๐๔,๐๐๐

วิทยำลัยนำฏศิลป์

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

ศูนย์พัฒนำเด็ก

ภปพ.๑

แผนงำน

๒๓,๐๒๐,๐๐๐

๑๕,๕๔๑,๐๐๐

๖. เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำร
ปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๒

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

ไตรมำส
เดือน

ไตรมำส ๑

โรงเรียนเตรียมทหำร (๑ แห่ง)

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ศูนย์พัฒนำเด็ก (๓,๐๐๕ แห่ง)
กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนนำนำชำติ (๑๐ แห่ง)
กำรประเมิน
วิทยำลัยนำฏศิลป์ (๑๒ แห่ง)

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐

๑

๑

๑

๑

๑

๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๕

๒

๑

๑

๑

๓

๓

๓

๓

๑

หมำยเหตุ
๑. ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตำม
ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้
๑.๑ ศูนย์พัฒนำเด็ก จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๔๐ คน
๑.๒ สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
- โรงเรียนนำนำชำติ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ คน
- วิทยำลัยนำฏศิลป์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒๑ คน
- โรงเรียนเตรียมทหำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน
๒. ต้องมีกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ได้แก่ วิทยำลัยนำฎศิลป์ และโรงเรียนเตรียมทหำร
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกศูนย์พัฒนำเด็ก จำนวน ๓,๐๐๕ แห่ง
๗.๒ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ จำนวน ๒๓ แห่ง ได้แก่
๑) โรงเรียนนำนำชำติ จำนวน ๑๐ แห่ง
๒) วิทยำลัยนำฎศิลป์ จำนวน ๑๒ แห่ง
๓) โรงเรียนเตรียมทหำร จำนวน ๑ แห่ง
๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
นำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก และสถำนศึ ก ษำระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ มี
วัตถุป ระสงค์พิ เศษ ตำมที่ คณะกรรมกำร สมศ. มีมติ เห็ นชอบในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วัน ที่ ๑๒
กันยำยน ๒๕๖๐
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(ลำดับที่ ๘)
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒)
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒ (ภปพ.๒)
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำว ภำรดี เจียรนัยกูร
๒. นำงสำว นุชจรี ชมยินดี
๓. นำงสำว สุภำพร ศิริฉัตร
๔. นำงสำว พรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ
๕. นำง ปรียนันท์ ไกรวินจิตดี
๖. นำงสำว กันยำ สัตถำสำธุชนะ
๗. นำยธนัญชัย ไชยหงษ์
๘. นำยวริทธิ์นันท์ สุมนเตมีย์
ผู้กำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒ (ภปพ.๒) สำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยดำเนินกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกสถำนศึ ก ษำแต่ ล ะแห่ ง ตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของชำติ ตำมพระรำชบั ญ ญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภปพ.๒ ได้รับมอบหมำยให้ ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๑ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ
โดยมีสถำนศึกษำที่จะเริ่มดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในช่วงไตรมำสที่ ๔ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง ได้ ก ำหนดแผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนกำรจั ด ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกไว้ จ ำนวน ๑๒๑ แห่ ง
ประกอบด้วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สังกัดกรุงเทพมหำนคร โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๓,๘๗๒,๐๐๐ บำท (สำมล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบำท
ถ้วน)
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมพั นธกิจหลั กของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพื่อพัฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒ นำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้น พื้นฐำนของสังกัดสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และสังกัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน ๑๒๑ แห่ง
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๒

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

เดือน

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

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

สพฐ.
กลุ่มเป้ำหมำย อปท.
กำรประเมิน กทม.

๕. งบประมำณ
ปี ๒๕๖๒
ภำรกิจที่
รับผิดชอบ

ภปพ.๒

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

แผนงำน

แผนเงิน

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

จำนวน

หน่วยนับ

(บำท)

สพฐ.

๒๗

แห่ง

๘๖๔,๐๐๐

-

๘๖๔,๐๐๐

อปท.

๔๔

แห่ง

๑,๔๐๘,,๐๐๐

-

๑,๔๐๘,,๐๐๐

กทม.

๕๐

แห่ง

๑,๖๐๐,๐๐๐

-

๑๒๑

แห่ง

๓,๘๗๒,๐๐๐

-

รวม

ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔
-

-

๑,๖๐๐,๐๐๐

-

-

๓,๘๗๒,๐๐๐

-

-
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๖. เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๑

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

ไตรมำส
เดือน

ไตรมำส ๑

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

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

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

สพฐ. (๒๗ แห่ง)

-

-

-

๒๗

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่มเป้ำหมำย อปท. (๔๔ แห่ง)
กำรประเมิน
กทม. (๕๐ แห่ง)

-

-

-

๔๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดกรุงเทพมหำนคร จำนวน
๑๒๑ แห่ง
๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ภำคส่วนได้
นำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมทีค่ ณะกรรมกำร สมศ. มีมติ
เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐
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(ลำดับที่ ๙)
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒)
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒ (ภปพ.๒)
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำว ภำรดี เจียรนัยกูร
๒. นำงสำว นุชจรี ชมยินดี
๓. นำงสำว สุภำพร ศิริฉัตร
๔. นำงสำว พรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ
๕. นำง ปรียนันท์ ไกรวินจิตดี
๖. นำงสำว กันยำ สัตถำสำธุชนะ
๗. นำยธนัญชัย ไชยหงษ์
๘. นำยวริทธิ์นันท์ สุมนเตมีย์
ผู้กำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๒ (ภปพ.๒) สำนักประเมินและ
รับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยดำเนินกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกสถำนศึ ก ษำแต่ ล ะแห่ ง ตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของชำติ ตำมพระรำชบั ญ ญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปพ.๒ ได้รับมอบหมำยให้ ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะดำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้กำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ จำนวน ๗๖๐ แห่ง ประกอบด้วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหำนคร และสั ง กั ด ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๒๔,๓๒๐,๐๐๐ บำท (ยี่สิบสี่ล้ำนสำมแสนสองหมื่น
บำทถ้วน)

๑
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้อ งเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมพั นธกิจหลั กของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพื่อพัฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒ นำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้น พื้นฐำนของสังกัดสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น สังกัดกรุงเทพมหำนคร และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จำนวน ๗๖๐ แห่ง
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๒

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

เดือน

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

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

สพฐ.
กลุ่มเป้ำหมำย สช.
กำรประเมิน
อปท.
กทม.

๕. งบประมำณ
ปี ๒๕๖๒
ภำรกิจที่
รับผิดชอบ

ภปพ.๒

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

แผนงำน

แผนเงิน

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

จำนวน

หน่วยนับ

(บำท)

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

-

-

๗๖๐

แห่ง

๑๑,๓๙๗,๐๐๐

-

๗,๑๖๘,๐๐๐

รวม

๕๑๒,๐๐๐

-

๙,๖๓๒,๐๐๐ ๗,๕๒๐,๐๐๐

๒
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๖. เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำร
ปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๒

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒

ไตรมำส
เดือน

ไตรมำส ๑

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

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

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

สพฐ. (๔๒๗ แห่ง)

-

-

-

๕๐

๒๓

-

-

-

๑๗๗ ๑๗๗

-

-

กลุ่มเป้ำหมำย สช. (๕๐ แห่ง)
กำรประเมิน
อปท. (๒๖๗ แห่ง)

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐

-

-

-

-

-

-

๘๐

๗๑

-

-

-

๕๘

๕๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๖

-

-

-

กทม. (๑๖ แห่ง)

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรุงเทพมหำนคร และสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จำนวน ๗๖๐ แห่ง
๗.๒ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
นำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. มีมติ
เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐

๓
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(ลำดับที่ ๑๐)
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยณัฐพล ธิตินำนันทกูล
๒. นำงสำวฐำวดี ด้วงนิล
๓. นำยชัยภัทร ทองอยู่
๔. นำงสำวปภำวี โดนสันเทียะ
ผู้กำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 มำตรำ 49 กำหนดให้สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำทำหน้ำที่
พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของสถำนศึกษำ โดยให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย ซึ่ง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ได้แก่
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยดำเนินกำรประเมิ น
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปศ. ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำที่จะดำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้กำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ จำนวน ๒ กลุ่ม จำนวนทั้งหมด 300 แห่ง ได้แก่
๑)
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวน 150 แห่ง และ ๒) ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน 150 แห่ง โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 17,355,000 บำท (สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมพันธกิจ หลั กของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพื่อพัฒ นำคุ ณ ภำพ
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กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒ นำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวน 350 แห่ง
๓.๒ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำนวน XXX แห่ง
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ

ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ
กำรปฏิบัติงำน เดือน

ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒
ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑
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 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
กำรประเมิน กศน.

๕. งบประมำณ
ปี ๒๕๖๒
ภำรกิจที่
รับผิดชอบ

ภปศ.

กลุ่มเป้ำหมำย
กำรประเมิน

แผนงำน
จำนวน หน่วยนับ

แผนเงิน
(บำท)

ไตรมำส ๑
1,908,000

จัดกำรประเมิน
อำชีวศึกษำ
พิจำรณำรับรอง
รำยงำนอำชีวศึกษำ
จัดกำรประเมิน
กศน.
พิจำรณำรับรอง
รำยงำน กศน.

350

แห่ง

22,260,000

350

แห่ง

700,000

xxx

แห่ง

xxx

แห่ง

รวม

350

แห่ง

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔
20,352,000

60,000
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๖. เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำร
ปฏิบัติงำน

ปีกำรศึกษำ
ไตรมำส
เดือน
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๑ เทอม ๒
ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑
ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
10 10

10

ก.ย.

160 160

กลุ่มเป้ำหมำย กศน.
กำรประเมิน
หมำยเหตุ
๑. ตำมที่ ส ำนัก งำนได้มี กำรประชุ มร่ วมกับ หน่ ว ยงำนต้ นสังกั ด (สอศ.) ในกำรประชุ ม วัน ที่ 10 ส.ค. 61 ซึ่ ง
หน่วยงำนต้นสังกัดได้แจ้งในประชุมว่ำจะมีกำรดำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำให้
สมศ. ในเดือน กรกฎำคม 2562 และให้ สมศ. ลงพื้นที่ประเมินในเดือน ส.ค. และ ก.ย. 62 จะส่งผลให้กำร
ประเมินอำจทำได้แค่จัดคณะผู้ประเมินหรือประเมินเบื้องต้น (Pre Analysis) เท่ำนั้น
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๒. เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรประเมินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยแล้ว จึงมีกำร
ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนก
ตำม ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้
๑.๑ ผู้ประเมินสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 960 คน
(ต้องครอบคลุมและเพียงพอในกำรประเมินทุกประเภทวิทยำลัย)
1.2 ผู้ประเมิน กศน. จำนวน xxx คน
3. สำนักงำนต้องสรรหำนักวิชำกำร ภปศ. เพิ่มเติมจำนวน 5 คน เพือ่ ให้สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรประเมินได้ตำม
จำนวนที่กำหนด

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวน 350 แห่ง
๗.๒ รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ กศน. จำนวน xxx แห่ง
๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
นำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ตำมที่ ค ณะกรรมกำร สมศ. มี ม ติ เ ห็ น ชอบในกำรประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐
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(ลำดับที่ ๑๑)
โครงกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักประเมินและรับรอง ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.)
ผู้รับผิดชอบ ๑. ดร.สุชญำ สังข์จรูญ
๒. นำงสำวศุภรำงค์ อินทุณห์
๓. นำงสำวอัญมณี วัฒนรัตน์
๔. นำงสำวศรัญญำ รณศิริ
๕. นำงสำวจันทร์จิรำ อินทนำคม
ผู้กำกับโครงกำร นำงสำวนภำภร ส่งแสง และ ดร.วรวิชช ภำสำวสุวัศ
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ภำรกิจประเมินและรับรองสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจ
ในกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ อันหมำยถึง สถำนศึกษำในระบบที่จัด
กำรศึกษำหลังระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยแบ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันเฉพำะทำง โดยดำเนินกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกสถำนศึ ก ษำแต่ ล ะแห่ ง ตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของชำติ ตำมพระรำชบั ญ ญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภปอ. มีกำรดำเนินกำร ๓ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ ๑ กำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ตำมรูปแบบกำรประเมินระยะที่ ๒ กำรประเมินรูปแบบเฉพำะกิจ มีสถำนศึกษำ
ที่จะดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้
ก ำหนดแผนกำรประเมิ น ทั้ ง สิ้ น ๘๐ แห่ ง ได้ แ ก่ ๑) กลุ่ ม สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด สกอ. ๓๓ แห่ ง และ
๒) สถำบั น อุดมศึกษำเฉพำะทำง ๔๗ แห่ ง แบ่งเป็น (๑) สถำนศึกษำในสั งกัดกระทรวงกลำโหม ๘ แห่ ง
(๒) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑ แห่ง (๓) สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ๓๘ แห่ง
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำน งบประมำณ ๑๖๐,๐๐๐ บำท และกิจกรรมที่ ๓
กำรจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบกำรประเมิน งบประมำณ ๓๖๙,๐๐๐ บำท
รวมทั้งสิ้นใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๑๙,๒๔๙,๐๐๐ บำท (สิบเก้ำล้ำนสองแสนสี่หมื่นเก้ำบำทถ้วน)
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๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพมนุษย์ กล่ำวคือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเป็ น กำรดำเนิ น กำรตำมพันธกิจหลั กของ สมศ. ซึ่ง เป็นกำรประเมินเพื่อพัฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒ นำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สมศ. ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ และยัง
เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จำนวน 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 เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๘๐ แห่ง
ทั้งนี้ อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนจำนวนและรำยชื่อตำมควำมเหมำะสม
๓.๓ เพื่อกำรจั ดประชุมร่ ว มกับ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงพัฒ นำระบบกำรประเมิน คุณภำพ
ภำยนอกให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๖๒

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

ไตรมำส

ไตรมำสที่ ๑

เดือน

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒
ไตรมำสที่ ๒

ไตรมำสที่ ๓

ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑
ไตรมำสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

Pre-analysis กลุ่ม ๑

กำรประเมิน

ประเมินกลุ่ม ๑
และรับรองรำยงำน
Pre-analysis กลุ่ม ๒
ประเมินกลุ่ม ๒
และรับรองรำยงำน
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ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน

ปีกำรศึกษำ

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑

ไตรมำส

ไตรมำสที่ ๑

เดือน
กำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพรำยงำน
กำรประชุมร่วมกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒
ไตรมำสที่ ๒

ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

กพอ. ผู้ประเมิน และ
สมศ.
กพอ. ต้นสังกัด สถำนศึกษำ
ผู้ประเมิน และ สมศ.

๕. งบประมำณ
กิจกรรม

แผนงำน
แผนเงิน
จำนวน หน่วย
(บำท)
นับ
ประเมิน กลุ่ม ๑
๓๓
แห่ง
๗,๗๒๒,๐๐๐
ค่ำดำเนินกำรครั้งที่ ๑ ๓๓
แห่ง
๓,๗๔๔,๐๐๐
(ร้อยละ ๕๐)
ค่ำดำเนินกำรครั้งที่ ๒ ๓๓
แห่ง
๓,๗๔๔,๐๐๐
(ร้อยละ ๕๐)
ประเมิน กลุ่ม ๒
๔๗
แห่ง ๑๐,๙๙๘,๐๐๐
ค่ำดำเนินกำรครั้งที่ ๑ ๔๗
แห่ง
๔,๔๔๖,๐๐๐
(ร้อยละ ๕๐)
ค่ำดำเนินกำรครั้งที่ ๒ ๔๗
แห่ง
๔,๔๔๖,๐๐๐
(ร้อยละ ๕๐)
กำรบริหำรจัดกำร
๑
กิจกรรม ๑๖๐,๐๐๐
คุณภำพรำยงำน
กำรประชุมร่วมกับผู้ ๑๘๐
คน
๓๖๙,๐๐๐
มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวม
๑๙,๒๔๙,๐๐๐

ปี ๒๕๖๒
ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒
(บำท)
(บำท)

ไตรมำส ๓
(บำท)

๙๓๖,๐๐๐ ๓,๕๑๐,๐๐๐ ๒,๑๐๖,๐๐๐
๔๖๘,๐๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐

ไตรมำส ๔
(บำท)
๙๓๖,๐๐๐
-

๔๖๘,๐๐๐

๑,๗๕๕,๐๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐

-

-

๒,๑๐๖,๐๐๐ ๕,๓๘๒,๐๐๐
๑,๐๕๓,๐๐๐ ๒,๖๙๑,๐๐๐

๑,๔๐๔,๐๐๐
๗๐๒,๐๐๐

-

๑,๐๕๓,๐๐๐ ๒,๖๙๑,๐๐๐

๗๐๒,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐
-

-

-

๙๓๖,๐๐๐ ๕,๖๑๖,๐๐๐ ๗,๖๔๘,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๒,๗๐๙,๐๐๐
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๖. เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ
กำรปฏิบัติงำน
ไตรมำส
เดือน
Pre-analysis กลุ่ม ๑

กำรประเมิน

ประเมินกลุ่ม ๑
และรับรองรำยงำน
Pre-analysis กลุ่ม ๒

ประเมินกลุ่ม ๒
และรับรองรำยงำน
กำรบริหำร กพอ. ผู้ประเมิน และ
จัดกำรคุณภำพ สมศ.
รำยงำน
กำรประชุม กพอ. ต้นสังกัด
ร่วมกับผูม้ ีส่วน สถำนศึกษำ
เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมิน และ สมศ.

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒ เทอม ๑
ไตรมำสที่ ๑

ปี ๒๕๖๒ เทอม ๒
ไตรมำสที่ ๒

ไตรมำสที่ ๓

ปี ๒๕๖๓ เทอม ๑
ไตรมำสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
๕ (แห่ง)
๑๕ (แห่ง)
๙ (แห่ง)
๔ (แห่ง)
๕
(แห่ง)

๑๕
(แห่ง)
๙ (แห่ง)

๙
(แห่ง)
๒๓ (แห่ง)

๙
(แห่ง)

๒๓
(แห่ง)

๔
(แห่ง)
๖ (แห่ง)
๖
(แห่ง)

๑
กิจกรรม
๑๘๐
คน

หมำยเหตุ
๑. ประมำณกำรผู้ประเมินภำยนอกที่ต้องใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓๒๐
คน จำแนกตำม ระดับ/ประเภทของสถำนศึกษำ ดังนี้
๑.๑ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในสังกัด สกอ. จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๓๒ คน
๑.๒ สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง โดยแบ่งเป็น
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔ คน
- สถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๒ คน
- สถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๕๒ คน
๒. ต้ อ งมี ก ำรพั ฒ นำกรอบแนวทำงกำรประเมิน คุ ณภำพภำยนอกสถำบั น อุ ดมศึ ก ษำเฉพำะทำง ได้ แ ก่ ส ถำบัน
อุดมศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) และสถำบันอุดมศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ต้องมีกำรพัฒนำผู้ประเมิน สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำงและได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินโดยคณะกรรมกำร
สมศ. ภำยในไตรมำสที่ ๑ ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ เพื่อประเมินคุณภำพภำยนอกและและพิจำรณำรับรองรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๘๐ แห่ง
๗.๒ ได้แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ
๗.๓ ได้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้
น ำไปเป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำระบบกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำต่อไป
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
กำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษำ ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. มีมติเห็นชอบในกำร
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐
๘.๑ กำรดำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำน งบประมำณทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐
บำท หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน
กิจกรรมย่อย ๑ กำรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลคุณภำพรำยงำนกำรประเมิน
กลุม่ เป้ำหมำย สถำนศึกษำ ๔ แห่ง (สังกัดละ ๑ แห่ง)
๑) สัมภำษณ์ผู้แทนสถำนศึกษำจำนวน ๔ แห่ง แห่งละ ๕ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน
๒) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๔ คน
๓) ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จำนวน ๘ คน
งบประมำณ ๖๐,๐๐๐ บำท
กิจกรรมย่อย ๒ กลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งสิ้น ๖๐ คน
๑) ผู้แทนสถำนศึกษำจำนวน ๔ แห่ง แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน
๒) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๔ คน
๓) ผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (กระทรวงศึกษำธิกำร สกอ. กระทรวงกลำโหม และ
กระทรวงวัฒนธรรม) แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน
๔) ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ สมศ. จำนวน ๘ คน
๕) ผู้ประเมินที่ทำหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำร จำนวน ๔๐ คน
งบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
๘.๒ กำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุม่ เป้ำหมำยรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
๑) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๔ คน
๒) เจ้ำหน้ำที่ สมศ. จำนวน ๑๒ คน
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๓) ผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (กระทรวงศึกษำธิกำร สกอ. กระทรวงกลำโหม และ
กระทรวงวัฒนธรรม) แห่งละ ๒ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๔ คน
๔) ผู้แทนสถำนศึกษำจำนวน ๕๐ แห่ง แห่งละ ๑ ท่ำน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
๕) ผู้แทนคณะผู้ประเมินที่ประเมินคุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน
งบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรโครงกำรเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรมย่อยจัดการประเมินระดับอุดมศึกษา รำยละเอียดดังนี้
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทางคณะกรรมการ กพอ. (จานวน ๕๐๐ บาท x ๔ คน)
ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ สมศ. (จานวน ๕๐๐ บาท x ๑๒ คน)
ค่าเดินทางผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (จานวน ๕๐๐ บาท x ๔ คน)
ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณการจ่าย ๒,๐๐๐ บาท/คน โดยเบิกจ่ายตามจริง
(จานวน ๑๐๐ คน x ๕๐๐ บาท)
ค่าโรงแรมสถานที่จัดงาน (จานวน ๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บาท)
ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (จานวน ๑๐๐ คน x ๑,๖๐๐ บาท)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสาเนาเอกสารและอุปกรณ์การจัดสัมมนา
รวมทั้งหมด (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จานวน
(บาท)
๒,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๔๔,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๖๙,๐๐๐

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
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(ลำดับที่ ๑๒)
โครงกำรทบทวนควำมรูค้ วำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
กำรศึกษำปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยพันธ์ชิด ธรรมพิชัย
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ภพป.62-1.1

ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนได้จัดอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวม จำนวน ๖ รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๕ คน โดยได้
เสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(กพพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (มติเวียน) มีมติเห็นชอบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย รุ่นที่ ๑-๔ จำนวน ๑๘๗ คน จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือก จำนวน ๓๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ ๕๙.๙๔ แล้วนั้น
เนื่องจำกมีผู้เข้ำรับกำรอบรมจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ จำกกำรทดสอบภำยหลัง
เสร็จสิ้นกำรอบรม ซึ่งอำจเกิดจำกเหตุปัจจัยได้หลำยประกำร ดังนั้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
อบรมคัดเลือก (ยกเว้นไม่ผ่ำนเกณฑ์ด้ำนคุณลักษณะและพฤติกรรม) ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่แล้วใน
ระดับหนึ่ง ได้เข้ำรับกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นกำรลดควำมสูญ
เปล่ำทำงด้ำนงบประมำณและทำให้ได้ผู้ประเมินภำยนอกที่ผ่ำนกำรอบรมที่ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก
เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดประชุม ๑ วัน เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำคเช้ำ และจัดกำรทดสอบในภำคบ่ำย
โดยคำดว่ำจะมีผู้เข้ำรับกำรทดสอบซ้ำประมำณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง
โดยสำนักงำนจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ค่ำจัดทำข้อสอบ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ
ตัวชี้วัด/แผน

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
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- ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำ
ปฐมวัยแล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม
๒) เพื่อจัดกำรทดสอบซ้ำให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย
แล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำ
ปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒) ประกำศรำยชือ่ ผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพือ่ ให้เข้ำร่วมกำร
ประชุมทบทวนควำมรูแ้ ละทดสอบซ้ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ที่กำหนด
๓) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำ
แบบทดสอบ
๔) จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑ วัน
๕) จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรทดสอบ
๖) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ
และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.- บำท
(ห้ำแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒ นำผู้ประเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุม
ทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
๓ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำ
แบบทดสอบ
๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑ วัน
๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำแสนสำมหมื่นบำท
ถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑
๒

๑๐๕,๐๐๐.๓๘๐,๐๐๐.๔๕,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

๕๓๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรูแ้ ละทดสอบซ้ำ ตำม
วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำแบบทดสอบ (๒ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๕,๐๐๐.๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน× ๒ วัน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๓๖,๐๐๐.๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดทำแบบทดสอบ (๑๐๐ บำท × ๓๐๐
๓๐,๐๐๐.ชุด)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
๔,๐๐๐.เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน)
๑๐๕,๐๐๐.หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน
๑ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๕ ชั่วโมง)
๗,๕๐๐.๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๒๗๐ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรประชุม (๒๕๐ คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๒๔,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๓,๕๐๐.๓๘๐,๐๐๐.-
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปผลกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๒,๕๐๐.๑๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔
๕

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

๑๘,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ. ให้ควำมเห็นชอบ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำร
รับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ำ ตำมวัน
เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
- จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑
วัน
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- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำแบบทดสอบ

ไตรมำสที่ ๓
- สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำร
รับรอง
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีจำนวนผู้ได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัยเพิ่มขึ้น
๒) ลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณ และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำอบรมแล้วได้เข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีก
ครั้ง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพพ. และคณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๓)
โครงกำรทบทวนควำมรูค้ วำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-1.2

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนได้จัดอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวม จำนวน ๑๑ รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๒๕ คน
โดยได้เสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (กพพ.) ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (มติเวียน) มีมติเห็นชอบรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รุ่นที่ ๑-๒ จำนวน ๘๒ คน จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมคัดเลือก
จำนวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ ๔๘.๕๒ แล้วนั้น
เนื่องจำกมีผู้เข้ำรับกำรอบรมจำนวนหนึ่งซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมใบงำนที่กำหนดแต่ไม่ผ่ำนกำร
คัดเลือกตำมเกณฑ์ จำกกำรทดสอบภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรม ซึ่งอำจเกิดจำกเหตุปัจจัยได้หลำยประกำร
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทำใบงำน แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ ซึ่งถือได้ว่ำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ได้เข้ำรับกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็น
กำรลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณและทำให้ได้ผู้ประเมินภำยนอกที่ผ่ำนกำรอบรมที่ได้รับรองเป็นผู้
ประเมินภำยนอกเพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดประชุม ๑ วัน เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำคเช้ำ และจัดกำร
ทดสอบในภำคบ่ำย โดยคำดว่ำจะมีผู้เข้ำรับกำรทดสอบซ้ำประมำณ ๕๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง โดยสำนักงำนจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง ค่ำ
จัดทำข้อสอบ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตัวชี้วัด/แผน

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
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- ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
๓) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
- ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
๔) ยุทธศำสตร์ สมศ. ระยะที่ ๔ / ๒๐ ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม
๒) เพื่อจัดกำรทดสอบซ้ำให้กับผู้ที่ได้เข้ำอบรมคัดเลือกเป็นผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนแล้ว แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบภำยหลังกำรอบรม
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒) ประกำศรำยชือ่ ผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพือ่ ให้เข้ำร่วมกำร
ประชุมทบทวนควำมรูแ้ ละทดสอบซ้ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ที่กำหนด
๓) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำ
แบบทดสอบ
๔) จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑ วัน
๕) จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรทดสอบ
๖) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ
และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๒๐,๐๐๐.- บำท
(เก้ำแสนสองหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุม
ทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
๓ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำ
แบบทดสอบ
๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑ วัน
๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้ำแสนสองหมื่นบำท
ถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑
๒

๑๐๕,๐๐๐.๗๗๐,๐๐๐.๔๕,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

๙๒๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรูแ้ ละทดสอบซ้ำ ตำม
วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำแบบทดสอบ (๒ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๕,๐๐๐.๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน× ๒ วัน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๓๖,๐๐๐.๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดทำแบบทดสอบ (๑๐๐ บำท × ๓๐๐
๓๐,๐๐๐.ชุด)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
๔,๐๐๐.เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน)
๑๐๕,๐๐๐.หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๔ จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน
๑ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๕ ชั่วโมง)
๗,๕๐๐.๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๕๗๐คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำแบบทดสอบและเอกสำรประกอบกำรประชุม (๕๕๐คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๖๘๔,๐๐๐.๕๕,๐๐๐.๓,๕๐๐.๗๗๐,๐๐๐.-

๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและสรุปผลกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
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ที่
๑
๒

รำยกำร
ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๕ คน)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๒,๕๐๐.๑๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔
๕

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

๑๘,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๖ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำร
รับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- สำรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ เพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมทบทวนควำมรู้และทดสอบซ้ำ ตำมวัน
เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมวิทยำกรและสรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
- จัดประชุมทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ จำนวน ๑
วัน
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และกำรจัดทำแบบทดสอบ
ไตรมำสที่ ๓

90

- สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ กพพ.ให้ควำมเห็นชอบ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำร
รับรอง
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) มีจำนวนผู้ได้รับกำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น
๒) ลดควำมสูญเปล่ำทำงด้ำนงบประมำณ และเปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำอบรมแล้วได้เข้ำรับกำรทดสอบใหม่อีก
ครั้ง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพพ. และคณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๔)
โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยพันธ์ชิด ธรรมพิชัย
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล

ตัวชี้วัด/แผน

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ ได ้มีก ำรปรับ เปลี่ ย นแนวทำงกำรประเมิ น ที่ เ น ้น ควำมส อดคล ้อ งกั บ กำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
โดยใช้ก ำรตัด สิน โดยอำศัย ควำมเชี่ย วชำญ (Expert Judgment) และมีก ำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดย
คณะกรรมกำรประเมิน ในระดับ เดีย วกัน (Peer Review) ให้ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบทั้งระบบแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีม ติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
เป็น ผู้เ ชี ่ย วชำญกำรประเมิน ภำยนอก กำรศึก ษำปฐมวัย กำรศึก ษำขั้ น พื ้น ฐำน กำรอำชีว ศึก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น
โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๑ กลุ่มประธำน เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๒ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๓ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน
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ในกรณีที่เพิ่มเติม ผู้ป ระเมิน ภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้อ งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจำก สมศ. ส่ว นฝ่ำย
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ สำนักงำน
ดำเนิน กำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ป ระกอบคณะผู้ป ระเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่ วยงำนต้น สั งกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็ นผู้ ที่ ห น่ว ยงำนต้ นสั งกัดเสนอชื่ อมำเท่ำนั้น และเห็ นชอบให้ มีกำร
ประกำศรับ สมัครผู้ ประเมิน ภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพื่อแก้ปัญหำข้อจำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
กำรศึกษำปฐมวัย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทัง้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนกำรบริหำรและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของสถำนศึกษำ จึงกำหนดจัดอบรมผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ รุ่น รุน่ ละ 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย เพียงพอกับจำนวนสถำนศึกษำที่จะรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย และตำมบริบทของสถำนศึกษำ
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๖ รุ่นๆ ละประมำณ ๑๐๐ คน รวม ๖๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
ไตรมำสที่ ๑-๒ จำนวน ๓ รุ่น
ไตรมำสที่ ๓-๔ จำนวน ๓ รุ่น
ทั้งนี้ จะนำเสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.) ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพื่อพิจำรณำให้ กำรรับรองหลัง
เสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และ
ประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม
๒) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๓) จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๖) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๘) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ ให้กำรรับรอง
๙) สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๑๗,๐๐๐.- บำท
(สิ บ ล้ำนเก้ำแสนหนึ่ งหมื่น เจ็ด พัน บำทถ้วน) โดยใช้รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพัฒ นำผู้
ประเมินภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม
ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่
๒ และ ๓)
จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯและ

๒
๓
๔
๕

จำนวนเงิน(บำท)

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)

-

ไตรมำสที่ ๑

-

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑,๒
ไตรมำสที่ ๑,๓
ไตรมำสที่ ๑

๓๙๐,๐๐๐.จัดทำข้อสอบ-ใบงำน (๒ วัน)
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
ไตรมำสที่ ๓,๔
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อให้กำรรับรอง
๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๓,๔
ทรำบ เป็นระยะๆ
๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
๔๐,๐๐๐.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่น ๑๐,๙๑๗,๐๐๐.เจ็ดพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่ ๒ และ ๓)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และจัดทำข้อสอบ-ใบงำน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
๓๘,๐๐๐.และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน× ๒ วัน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
๒๐,๐๐๐.เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)
๔ ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)
๕ ค่ำจัดทำข้อสอบ-ใบงำน-ตรวจให้คะแนน (๒๕๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด)
๖ ค่ำจัดทำเอกสำร (๑๐๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด)
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๖,๐๐๐.๘๐,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.๖๐,๐๐๐.๖,๐๐๐.๓๙๐,๐๐๐.-

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
๑

รำยกำร
ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง) x (๖ รุ่น)

จำนวนเงิน (บำท)
๒๗๐,๐๐๐.-
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จำนวนเงิน (บำท)

ที่

รำยกำร

๒
๓

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๓๐ ชั่วโมง x ๓ คน) x (๖
รุ่น)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๖ รุ่น)

๔

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
ยค่าณ
ใช้วุจฒ
่ายในการเดิ
๒๕๔๔)
ค่(เบิำทกจ่ี่พาักยตามระเบี
วิทยำกร ยผูบส
้ช่วานัยวิกทงานฯ
ยำกรว่ผูาด้้ทวรงคุ
ิ ผู้บริหำรนทางไปปฏิ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ัตลูิงกานจ้ำพ.ศ.
ง และผู
้เข้ำรับ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรอบรม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๔ คืน) x
(๖ รุ่น)
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)
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๔ วัน x ๖ รุ่น)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

๔๐๕,๐๐๐.๒๐๐,๐๐๐.-

๕,๗๖๐,๐๐๐.๑๘๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐
๓,๔๕๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐.-

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๖ รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบล้ำนสำมแสนแปด
๑๐,๓๘๑,๐๐๐.หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๒ ครั้ง)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) x (๒ ครั้ง)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๓๓,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :-
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท) x (๒ ครั้ง)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๖,๐๐๐.๕,๐๐๐.๒,๐๐๐.๑๐๖,๐๐๐.-

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ๔๐,๐๐๐.- บำท
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรกำร
อบรมฯ (๑ วัน)
- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
(๑ วัน)
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม – มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย จำนวน
๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
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ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๑
- เดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย
จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๔
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒
- เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๒
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. กำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๕)

ภพป.62-2.2

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล

ตัวชี้วัด/แผน

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ ได ้มีก ำรปรับ เปลี่ ย นแนวทำงกำรประเมิ น ที่ เ น ้น ควำมส อดคล ้อ งกั บ กำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
โดยใช้ก ำรตัด สิน โดยอำศัย ควำมเชี่ย วชำญ (Expert Judgment) และมีก ำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดย
คณะกรรมกำรประเมิน ในระดับ เดีย วกัน (Peer Review) ให้ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบทั้งระบบแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีม ติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
เป็น ผู้เ ชี ่ย วชำญกำรประเมิน ภำยนอก กำรศึก ษำปฐมวัย กำรศึก ษำขั้ น พื ้น ฐำน กำรอำชีว ศึก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น
โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๑ กลุ่มประธำน เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๒ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๓ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน
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ในกรณีที่เพิ่มเติม ผู้ป ระเมิน ภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้อ งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจำก สมศ. ส่ว นฝ่ำย
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ สำนักงำน
ดำเนิน กำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ป ระกอบคณะผู้ป ระเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่ วยงำนต้น สั งกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็ นผู้ ที่ ห น่ว ยงำนต้ นสั งกัดเสนอชื่ อมำเท่ำนั้น และเห็ นชอบให้ มีกำร
ประกำศรับ สมัครผู้ ประเมิน ภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพื่อแก้ปัญหำข้อจำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้ง ด้ำนกำร
บริหำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของสถำนศึกษำ จึงกำหนดจัดอบรม
ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓ รุน่ รุน่ ละ
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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพียงพอกับจำนวน
สถำนศึกษำที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓ รุ่นๆ ละประมำณ ๑๐๐ คน รวม ๓๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
ไตรมำสที่ ๒ จำนวน ๑ รุน่
ไตรมำสที่ ๓ จำนวน ๑ รุน่
ไตรมำสที่ ๔ จำนวน ๑ รุน่
ทั้งนี้ จะนำเสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.) ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพื่อพิจำรณำให้ กำรรับรองหลัง
เสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และ
ประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม
๒) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๓) จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๖) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๘) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ ให้กำรรับรอง
๙) สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๗๘๖,๐๐๐.- บำท
ห้ ำล้ ำนเจ็ ดแสนแปดหมื่ น หกพั น บำทถ้ว น) โดยใช้รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้
ประเมินภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำอบรมเพิ่มเติม
ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่
๒ และ ๓)
จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ และ

๒
๓
๔
๕

จำนวนเงิน(บำท)

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)

-

ไตรมำสที่ ๑

-

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑-๔
ไตรมำสที่ ๑-๔
ไตรมำสที่ ๑-๔

๓๙๐,๐๐๐.จัดทำข้อสอบ-ใบงำน
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
ไตรมำสที่ ๓,๔
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อให้กำรรับรอง
๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๔
ทรำบ เป็นระยะๆ
๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
๔๐,๐๐๐.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่น ๕,๗๘๖,๐๐๐.หกพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่ ๒ และ ๓)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
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๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯและจัดทำข้อสอบ-ใบงำน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
๓๘,๐๐๐.และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน× ๒ วัน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
๒๐,๐๐๐.เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท× ๒ วัน)
๔ ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)
๕ ค่ำจัดทำข้อสอบ-ใบงำน-ตรวจให้คะแนน (๒๕๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด)
๖ ค่ำจัดทำเอกสำร (๑๐๐.-บำท x ๖๐๐ ชุด)
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๖,๐๐๐.๘๐,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.๖๐,๐๐๐.๖,๐๐๐.๓๙๐,๐๐๐.-

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (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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จำนวนเงิน (บำท)

ที่

รำยกำร

๓

ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น)

๔

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
ยค่าณ
ใช้วุจฒ
่ายในการเดิ
๒๕๔๔)
ค่(เบิำทกจ่ี่พาักยตามระเบี
วิทยำกร ยผูบส
้ช่วานัยวิกทงานฯ
ยำกรว่ผูาด้้ทวรงคุ
ิ ผู้บริหำรนทางไปปฏิ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ัตลูิงกานจ้ำพ.ศ.
ง และผู
้เข้ำรับ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรอบรม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๔ คืน) x
(๓ รุ่น)
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)
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๔ วัน x ๓ รุ่น)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำล้ำนสองแสนห้ำ
หมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ (๒ ครั้ง)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) x (๒ ครั้ง)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

๑๐๐,๐๐๐.-

๒,๘๘๐,๐๐๐.๙๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๑,๗๒๘,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.๑๔,๕๐๐.๕,๒๕๐,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๓๓,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)

105

ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท) x (๒ ครั้ง)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๖,๐๐๐.๕,๐๐๐.๒,๐๐๐.๑๐๖,๐๐๐.-

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ๔๐,๐๐๐.- บำท
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
(๑ วัน)
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๑
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ไตรมำสที่ ๓
- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
- เดือน กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๔
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒
- เดือน กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๒
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรประเมิ นคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน
มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. กำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๖)
ภพป.62-2.3

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ ได ้มีก ำรปรับ เปลี่ ย นแนวทำงกำรประเมิ น ที่ เ น ้น ควำมส อดคล ้อ งกั บ กำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
โดยใช้ก ำรตัด สิน โดยอำศัย ควำมเชี่ย วชำญ (Expert Judgment) และมีก ำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดย
คณะกรรมกำรประเมิน ในระดับ เดีย วกัน (Peer Review) ให้ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบทั้งระบบแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีม ติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
เป็น ผู้เ ชี ่ย วชำญกำรประเมิน ภำยนอก กำรศึก ษำปฐมวัย กำรศึก ษำขั้ น พื ้น ฐำน กำรอำชีว ศึก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น
โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๑ กลุ่มประธำน เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๒ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๓ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน

ตัวชี้วัด/แผน
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ในกรณีที่เพิ่มเติม ผู้ป ระเมิน ภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้อ งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจำก สมศ. ส่ว นฝ่ำย
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ สำนักงำน
ดำเนิน กำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ป ระกอบคณะผู้ป ระเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่ วยงำนต้น สั งกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็ นผู้ ที่ ห น่ว ยงำนต้ นสั งกัดเสนอชื่ อมำเท่ำนั้น และเห็ นชอบให้ มีกำร
ประกำศรับ สมัครผู้ ประเมิน ภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพื่อแก้ปัญหำข้อจำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ จึงกำหนดจัดอบรมผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ เพียงพอกับจำนวนสถำนศึกษำที่จะ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน รวมประมำณ ๓๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
ไตรมำสที่ ๑ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น
ไตรมำสที่ ๒ เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่น
ไตรมำสที่ ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่น
ทั้งนี้ จะนำเสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กพศ.) ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพื่อพิจำรณำให้กำร
รับรองหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
๒) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๓) จัดประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรกำรอบรมฯ (๑ วัน)
๔) จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๙) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ ให้กำรรับรอง
๑๐) สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพศ. และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บำท
(สี่ ล้ ำนสองแสนเจ็ ด หมื่น บำทถ้ว น) โดยใช้รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑
๒

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่
๒ และ ๓)
๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
ไตรมำสที่ ๑,๒,๓
ไตรมำสที่ ๑,๒,๓
๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
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
ไตรมำสที่ ๔
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร
สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๔
ทรำบ เป็นระยะๆ
๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
๔๐,๐๐๐.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้ำนสองแสนเจ็ด
๔,๒๗๐,๐๐๐.หมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่ ๒ และ ๓)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
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ที่
๑
๒

รำยกำร
ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๖,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

๑

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

๒

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง x ๓ คน) × (๓
ครั้ง)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น)

๓

จำนวนเงิน (บำท)
๑๑๒,๕๐๐.๑๖๘,๗๕๐.๑๐๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)
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ที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รำยกำร
ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน) x
(๓ รุ่น)
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)
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน x ๓ รุ่น)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมล้ำนเก้ำแสนเก้ำ
หมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) × (๓ ครั้ง)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๒,๑๖๐,๐๐๐.๖๗,๕๐๐.๑๐,๐๐๐
๑,๒๙๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๒๕๐.๓,๙๙๐,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๔๙,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔

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

๕๔,๐๐๐.๙,๐๐๐.-
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ที่
๕

รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๗,๕๐๐.๑๘๐,๐๐๐.-

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ๔๐,๐๐๐.- บำท
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
(๑ วัน)
- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่
๑
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่
๒
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- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๔
- เดือน กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๓
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๓
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.กำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๖)
ภพป.62-2.3

โครงกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ ได ้มีก ำรปรับ เปลี่ ย นแนวทำงกำรประเมิ น ที่ เ น ้น ควำมส อดคล ้อ งกั บ กำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
โดยใช้ก ำรตัด สิน โดยอำศัย ควำมเชี่ย วชำญ (Expert Judgment) และมีก ำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดย
คณะกรรมกำรประเมิน ในระดับ เดีย วกัน (Peer Review) ให้ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบทั้งระบบแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีม ติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
เป็น ผู้เ ชี ่ย วชำญกำรประเมิน ภำยนอก กำรศึก ษำปฐมวัย กำรศึก ษำขั้ น พื ้น ฐำน กำรอำชีว ศึก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น
โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๑ กลุ่มประธำน เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๒ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๓ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน

ตัวชี้วัด/แผน
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ในกรณีที่เพิ่มเติม ผู้ป ระเมิน ภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้อ งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจำก สมศ. ส่ว นฝ่ำย
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ สำนักงำน
ดำเนิน กำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ป ระกอบคณะผู้ป ระเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่ วยงำนต้น สั งกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็ นผู้ ที่ ห น่ว ยงำนต้ นสั งกัดเสนอชื่ อมำเท่ำนั้น และเห็ นชอบให้ มีกำร
ประกำศรับ สมัครผู้ ประเมิน ภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพื่อแก้ปัญหำข้อจำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง และกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ จึงกำหนดจัดอบรมผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ เพียงพอกับจำนวนสถำนศึกษำที่จะ
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน รวมประมำณ ๓๐๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
ไตรมำสที่ ๑ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น
ไตรมำสที่ ๒ เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่น
ไตรมำสที่ ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุ่น
ทั้งนี้ จะนำเสนอรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (กพศ.) ให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. เพื่อพิจำรณำให้กำร
รับรองหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมต่อไป
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
๒) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๓) จัดประชุมสัมมนำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรกำรอบรมฯ (๑ วัน)
๔) จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๙) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. เพือ่ ให้กำรรับรอง
๑๐) สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพศ. และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๗๐,๐๐๐.- บำท
(สี่ ล้ ำนสองแสนเจ็ ด หมื่น บำทถ้ว น) โดยใช้รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑
๒

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่
๒ และ ๓)
๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
ไตรมำสที่ ๑,๒,๓
ไตรมำสที่ ๑,๒,๓
๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
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
ไตรมำสที่ ๔
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร
สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
๙ สรุปผลกำรจัดประชุมอบรมฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๔
ทรำบ เป็นระยะๆ
๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
๔๐,๐๐๐.ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้ำนสองแสนเจ็ด
๔,๒๗๐,๐๐๐.หมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำอบรม
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่ ๒ และ ๓)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมฯ ในแต่ละรุ่น
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
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ที่
๑
๒

รำยกำร
ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๖,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-

๕.๖ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

๑

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

๒

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๒๕ ชั่วโมง x ๓ คน) × (๓
ครั้ง)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (จัดอบรม ๓ รุ่น)

๓

จำนวนเงิน (บำท)
๑๑๒,๕๐๐.๑๖๘,๗๕๐.๑๐๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)
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ที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รำยกำร
ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับ
กำรอบรม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน) x
(๓ รุ่น)
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)
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ (๑๒๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน x ๓ รุ่น)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมฯ ๓ รุ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมล้ำนเก้ำแสนเก้ำ
หมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน) × (๓ ครั้ง)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๒,๑๖๐,๐๐๐.๖๗,๕๐๐.๑๐,๐๐๐
๑,๒๙๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๒๕๐.๓,๙๙๐,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๔๙,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔

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

๕๔,๐๐๐.๙,๐๐๐.-
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ที่
๕

รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๗,๕๐๐.๑๘๐,๐๐๐.-

๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำร
อำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม อบรมฯ และเสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๑๐ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๘๐ วัน)
- ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ๔๐,๐๐๐.- บำท
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
(๑ วัน)
- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๑
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่
๑
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๒
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่
๒
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- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น
รุ่นละ ๑๐๐ คน
ไตรมำสที่ ๔
- เดือน กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ ครั้งที่ ๓
- เดือน สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพ กำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง ครั้งที่ ๓
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน มี
ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.กำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๗)

ภพป.62-2.5

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล

ตัวชี้วัด/แผน

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกถือเป็นกำรสะท้อนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้ สำหรับกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสี่ ได ้มีก ำรปรับ เปลี่ ย นแนวทำงกำรประเมิ น ที่ เ น ้น ควำมส อดคล ้อ งกั บ กำรประก ัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
โดยใช้ก ำรตัด สิน โดยอำศัย ควำมเชี่ย วชำญ (Expert Judgment) และมีก ำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดย
คณะกรรมกำรประเมิน ในระดับ เดีย วกัน (Peer Review) ให้ ครอบคลุ มองค์ป ระกอบทั้งระบบแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
ตำมที่คณะกรรมกำร สมศ. ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ มีม ติ
เห็นชอบกรอบมำตรฐำนผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์ สมัคร
เป็น ผู้เ ชี ่ย วชำญกำรประเมิน ภำยนอก กำรศึก ษำปฐมวัย กำรศึก ษำขั้ น พื ้น ฐำน กำรอำชีว ศึก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ แล้วนั้น
โดยคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรจัดคณะผู้ประเมินภำยนอก จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๑ กลุ่มประธำน เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๒ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ประเมินภำยนอกที่ได้รับกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือบุคลำกรฝ่ำยนโยบำยจำกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินภำยนอก ประเภทที่ ๓ กลุ่มกรรมกำรร่วม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่
มีควำมใกล้เคียงกัน ในประเภทหรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ และเป็นอิสระจำกสถำนศึกษำที่ประเมิน
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ในกรณีที่เพิ่มเติม ผู้ป ระเมิน ภำยนอกมำกกว่ำ ๓ คน จะต้อ งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจำก สมศ. ส่ว นฝ่ำย
เลขำนุกำรจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.
ประกอบกับมติคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐ มีมติให้ สำนักงำน
ดำเนิน กำรตำมหลักกำรโดยคงองค์ป ระกอบคณะผู้ป ระเมินภำยนอกต้องครบ ๓ ประเภท โดย ผู้แทนจำก
หน่ วยงำนต้น สั งกัด (ประเภท ๒) ต้องเป็ นผู้ ที่ ห น่ว ยงำนต้ นสั งกัดเสนอชื่ อมำเท่ำนั้น และเห็ นชอบให้ มีกำร
ประกำศรับ สมัครผู้ ประเมิน ภำยนอกประเภท ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมศ. และประเภท ๓ ผู้บริห ำรสถำนศึกษำ
(ซึ่งอำจเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือเคยปฏิบัติหน้ำที่ในอดีต) เพรำะจะได้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีทัศนคติ
ด้ำนกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกที่ดี เต็มใจร่วมงำนกับ สมศ. และเพื่อแก้ปัญหำข้อจำกัดในเรื่องเวลำกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และกำรรับรอง
ผู้ประเมินภำยนอกที่มีศักยภำพให้มีจำนวนเพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ระดับอุดมศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ซึ่งเป็นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนกำรบริหำรและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของสถำนศึกษำ จึงกำหนดจัดสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รุน่ รุน่ ละ
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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ เพียงพอกับจำนวนสถำนศึกษำที่จะรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
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๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
ทั้งหมด ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำ และ
ประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำสัมมนำเพิ่มเติมหำกมีจำนวนน้อย
๒) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๓) จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำฯ
๔) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสัมมนำฯ
๕) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรสัมมนำฯ
๖) จัดสัมมนำฯผู้ประเมินภำยนอก
๗) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ
๘) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบประเมินคุณภำพ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร
สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
๙) สรุปผลกำรจัดประชุม สัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร
สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๕,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่นห้ำพัน บำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำ
ผู้ประเมินภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำ และประชำสัมพันธ์
กำรสมัครเข้ำสัมมนำเพิ่มเติมหำกมีจำนวนน้อย
๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่
๒ และ ๓)
๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำฯ
๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสัมมนำฯ
๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรสัมมนำฯ (๑ วัน)
๖๐,๐๐๐.๖ จัดสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ๑ รุ่น (๒ วัน)
๑,๐๙๕,๐๐๐.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ (๑ ครั้ง)
๖๐,๐๐๐.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
ประเมินคุณภำพ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้
กำรรับรอง
๙ สรุปผลกำรจัดประชุม สัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร
สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนสองแสนหนึ่ง ๑,๒๑๕,๐๐๐.หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๓

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครและประเภทผู้เข้ำสัมมนำฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนต้นสังกัดขอรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด (ประเภทที่ ๒ และ ๓)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดทำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสัมมนำฯ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ

127

รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๖,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-

๕.๖ จัดสัมมนำฯผู้ประเมินภำยนอก ๑ รุ่น (๒ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๑

ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรสัมมนำฯ (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๑๔ ชัว่ โมง)

๒๑,๐๐๐.-

๒
๓

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรสัมมนำฯ (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x ๑๔ ชั่วโมง x ๔ คน)
ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

๔๒,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.-

๔

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
ยค่าณ
ใช้วุจฒ
่ายในการเดิ
๒๕๔๔)
ค่(เบิำทกจ่ี่พาักยตามระเบี
วิทยำกร ยผูบส
้ช่วานัยวิกทงานฯ
ยำกรว่ผูาด้้ทวรงคุ
ิ ผู้บริหำรนทางไปปฏิ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ัตลูิงกานจ้ำพ.ศ.
งและผู
้สัมมนำฯ

(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๑๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒ คืน)

๔๘๐,๐๐๐.-
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ที่
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รำยกำร
ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำย
ตำม ระเบียบ สมศ.) (๑,๕๐๐ บำท × ๒ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๒ วัน) (๕๐๐ บำท
× ๑๐ คน× ๒ วัน)
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดสัมมนำฯ จัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๒๐ คน x
๑,๒๐๐ บำท x ๓ วัน)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรสัมมนำเพิ่มเติม
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

จำนวนเงิน (บำท)
๑๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๔๓๒,๐๐๐.๓๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๕,๐๐๐.-

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำฯ ๑ รุน่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้ำนเก้ำหมืน่ ห้ำ
๑,๐๙๕,๐๐๐.พันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๕.๗ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ (๑ ครั้ง)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน
๑๖,๕๐๐.และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๗ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร
๒๐,๐๐๐.เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๒,๕๐๐.๖๐,๐๐๐.-
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๕.๘ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๙ สรุปผลกำรจัดประชุม สัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
(๑ วัน)
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดสัมมนำผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๑ รุ่น (๒
วัน) จำนวน ๑๐๐ คน
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อสรุปผลกำรสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมมนำฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. เพื่อให้กำรรับรอง
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
๒) ผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำมมำตรฐำน
มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ. กำหนด และสำมำรถสะท้อนบริบทของ
สถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ
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๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๘)
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่

ภพป.62-2.6

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบและ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรอำชีวศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำหลักสูตรเฉพำะทำง แล้วนั้น
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ เป็นหน่วยงำนที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล จัดกำรศึกษำ
ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และช่ำงศิลป์ทั้งไทยและสำกล ตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนวิชำชีพเฉพำะ
ถึงระดับปริญญำเอก และมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถำบัน มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ว่ำ "กำรศึกษำและส่งเสริมวิชำกำร ตั้งแต่ระดับพื้นฐำนวิชำชีพ ถึงวิชำชีพ
ชั้นสูงด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสำกล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และระดับชำติ ทำกำรสอนกำรแสดง กำรวิจัย และให้บริกำรทำงวิชำกำร ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์
ส่งเสริม ทำนุบำรุง 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) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๒๖ คน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑๐ คน และด้ำนอุดมศึกษำ
ตัวชี้วัด/แผน
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จำนวน ๓๑ คน รวมจำนวน ๖๗ คน เพื่อเข้ำร่วมกำรอบรมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ตำมหนังสือที่ วธ ๐๘๐๑/
๘๐๕๓ วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ให้ครบตำมองค์ประกอบที่กำหนด และให้กำรรับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอก จึงกำหนดจัดอบรม
ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
๑. ผู้ประเมินภำยนอก วิทยาลัยนาฏศิลป (ม.ต้น ม.ปลาย) จำนวน ๔๒ คน
๒. ผู้ประเมินภำยนอก วิทยาลัยช่างศิลป (ปวช.ปวส.) จำนวน ๑๒ คน
๓. ผูป้ ระเมินภำยนอก สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร ๔ ปี และ
๕ ปี) จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีกำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกำรจัดประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจำนวน ๖๐ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
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แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) กำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ
๒) ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๔) จัดทำหลกั สูตรกำรอบรมฯ
๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๙) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อให้กำรรับรอง
๑๐) ประกำศรำยชือ่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมเพือ่ เป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐.- บำท
(แปดแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
วำงแผนกำรอบรม จำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐
คน)

จำนวนเงิน ระยะเวลำ
(บำท)
(กำรเบิกจ่ำย)
๒๐,๐๐๐.-

ไตรมำสที่ ๒

๒

ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
วำงแผนกำรอบรม จำนวน ๑ วัน

๑๕,๐๐๐.-

๓

ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม ๒ วัน (๑,๕๐๐ บำท/ชัว่ โมง x
๑๔ ชั่วโมง)

๒๑,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒

ไตรมำสที่ ๒
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ที่

รำยกำร

๔

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม ๒ วัน (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง
x ๑๔ ชั่วโมง x ๕ คน )

๕

ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
ลูกจ้ำง และผู้เข้ำร่วมอบรม (เป็นไปตำมอัตรำค่ำพำหนะในกำร
เดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศตำมระเบียบ สมศ.) (๙๐ คน x
๑,๕๐๐ บำท)
ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
และลูกจ้ำง (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (จำนวน ๒ คืน)
ค่ำที่พักผู้เข้ำรับกำรอบรม (๖๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒
คืน)
ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.) (จำนวน ๒ วัน)
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบทุกมื้อ
(๙๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๒ วัน)
ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐
คน)
ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จำนวน ๑ วัน
ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำจัดส่ง
ไปรษณีย์
กจ้เำครืงโครงกำร
๑๕ ค่ค่ำำอจุ้ปำงลู
กรณ์
่องเขียน (๕๐๐
เป็นต้นบำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน ระยะเวลำ
(บำท)
(กำรเบิกจ่ำย)
๕๒,๕๐๐.- ไตรมำสที่ ๒

๑๓๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒

๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๔๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๑๖,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
๑๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๑๐,๕๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๘๗๐,๐๐๐.-
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๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำกระทรวง
วัฒนธรรม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ
- เดือน พฤศจิกำยน-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสำนต้นสังกัดของรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
- เดือน พฤศจิกำยน-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำหนังสูตรกำรฝึกอบรมฯ
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ไตรมำสที่ ๔
๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีควำมพร้อมและมีจำนวนเพียงพอ
สำหรับกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๒) ผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้
ตำมมำตรฐำน มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.กำหนด และสำมำรถ
สะท้อนบริบทของสถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
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๖. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมินมีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำร
ดำเนินงำนในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๑๙)
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่

ภพป.62-2.7

สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบและ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ กำรอำชีวศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำหลักสูตรเฉพำะทำง แล้วนั้น
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม ซึง่ เป็นหน่วยรับผิดชอบงำนของสภำกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำร เพื่อทำหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำ กระทรวงกลำโหม วิเครำะห์ วิจัย
และรับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำเฉพำะทำง กำรเทียบโอนหน่วยกำรศึกษำ กำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับใบประกอบวิชำชีพครู อำจำรย์ของกองทัพ รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
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. สถำบันกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี (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
ตัวชี้วัด/แผน
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สำรสนเทศ ๑๓) โรงเรียนจ่ำนำวิกโยธิน ๑๔) โรงเรียนพลำธิกำร กรมพลำธิกำรทหำรเรือ ๑๕) โรงเรียนกำร
ขนส่งทหำรเรือ
๓. สถำบันกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหำร
ดังนั้น เพื่อกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม
ให้ ครบตำมองค์ป ระกอบที่กำหนด และให้ กำรรับรองเป็นผู้ ประเมินภำยนอก จึงกำหนดจัดอบรมผู้ ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ดังนี้
๑. ผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (โรงเรียนเตรียมทหำร) จำนวน ๕ คน
๒. ผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี สำยวิชำชีพ) จำนวน ๗๐ คน
๓. ผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ (ระดับปริญญำตรีขึ้นไป) จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนำผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทำง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้มีกำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม เพื่อกำรจัดประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจำนวน ๑๑๕ คน แบ่งเป็นไตรมำส ดังนี้
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แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) กำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำ
สังกัดกระทรวงกลำโหม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ. ให้ควำม
เห็นชอบ
๒) ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ประสำนต้นสังกดั ขอรำยชื่อผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเภทที่ ๒ และ ๓)
๔) จัดทำหลกั สูตรกำรอบรมฯ
๕) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
๖) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อวำงแผนกำรอบรมฯ
๗) จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
๘) จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อสรุปผลกำรอบรมฯ
๙) สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ คณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อให้กำรรับรอง
๑๐) ประกำศรำยชือ่ ผู้ผ่ำนกำรอบรมเพือ่ เป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม

งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมิน
ภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
วำงแผนกำรอบรม จำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐
คน)
ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
วำงแผนกำรอบรม จำนวน ๑ วัน

๒
๓

ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรอบรม ๒ วัน (๑,๕๐๐ บำท/ชัว่ โมง x
๑๔ ชั่วโมง)

จำนวนเงิน
ระยะเวลำ
(บำท)
(กำรเบิกจ่ำย)
๒๐,๐๐๐.ไตรมำสที่ ๒
๑๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๑,๐๐๐.-

ไตรมำสที่ ๒
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ที่

รำยกำร

๔

ค่ำตอบแทนผู้ช่วยวิทยำกรในกำรอบรม ๒ วัน (๗๕๐ บำท/ชั่วโมง x
๑๔ ชั่วโมง x ๕ คน )

ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่
ลูกจ้ำง และผู้เข้ำร่วมอบรม (เป็นไปตำมอัตรำค่ำพำหนะในกำรเดินทำง
ไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศตำมระเบียบ สมศ.)
(๑๑๕ คน x ๑,๕๐๐ บำท)
๖ ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ช่วยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และ
ลูกจ้ำง (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (จำนวน ๒ คืน)
๗ ค่ำที่พักผู้เข้ำรับกำรอบรม (๑๑๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๒
คืน)
๘ ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.) (จำนวน ๒ วัน)
๙ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดอบรม จัดไม่ครบทุกมื้อ
(๑๕๐ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๒ วัน)
๑๐ ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
๕

๑๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จำนวน ๑ วัน (คนละ ๒,๐๐๐ บำท ต่อวัน x ๑๐
คน)
๑๒ ค่ำพำหนะผู้ทรงคุณวุฒิกำรประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อ
สรุปผลกำรอบรม จำนวน ๑ วัน
๑๓ ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
๑๔ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำจัดส่ง
ไปรษณีย์
๑๕ ค่ค่ำำอจุ้ปำงลู
กจ้เำครืงโครงกำร
กรณ์
่องเขียน (๕๐๐
เป็นต้นบำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
ระยะเวลำ
(บำท)
(กำรเบิกจ่ำย)
๕๒,๕๐๐.ไตรมำสที่ ๒
๑๗๒,๕๐๐.ไตรมำสที่ ๒
๕๐,๐๐๐.๔๖๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๓๖๐,๐๐๐.-

ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๒๐,๐๐๐.ไตรมำสที่ ๓
๑๕,๐๐๐.-

ไตรมำสที่ ๓

๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๑๔,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๒๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑-๓
๑,๒๗๐,๐๐๐
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๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัด
กระทรวงกลำโหม เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ. ให้
ควำมเห็นชอบ
- เดือน พฤศจิกำยน-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกำศรับสมัครและประสำนเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสำนต้นสังกัดของรำยชื่อผู้แทนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
- เดือน พฤศจิกำยน-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำหนังสูตรกำรฝึกอบรมฯ
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมฯ
- เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดอบรมผู้ประเมินภำยนอก
- เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม
ไตรมำสที่ ๔
๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม มีควำมพร้อมและมีจำนวนเพียงพอ
สำหรับกำรจัดประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๒) ผูป้ ระเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม สำมำรถประเมินคุณภำพภำยนอกได้ตำม
มำตรฐำน มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ประเมินคุณภำพภำยนอกที่ สมศ.กำหนด และสำมำรถสะท้อน
บริบทของสถำนศึกษำได้ตรงตำมสภำพจริง
๓) ผู้ประเมินภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม สำมำรถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ กระตุ้น และจูงใจให้สถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
๔) รัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ำยยอมรับผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม
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๖. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมินมีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๐)
ภพป.62-3.1
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำยพันธ์ชิด ธรรมพิชัย
๓. นำงสำวณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ. คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดย
ผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ในกำรนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์
พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ สังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนขึ้น
ตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ครบรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
จึงได้กำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตัวชี้วัด/แผน
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วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ สังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รวม
จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ สังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนวัตถุประสงค์
พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ สังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓) จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบ

๒

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำร

๓

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

๔

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.)
๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
-

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔
๑๕๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
รวม ๑ ครั้ง
รวม ๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.๗๕,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.-

๕.๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
ไตรมำสที่ ๔
- เดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กพพ.)
- เดือน กรกฎำคม-สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสำมัญศึกษำ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ต้นสังกัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรยอมรับ
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๑)
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-3.2

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ. คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดย
ผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ในกำรนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดให้มีกำร
พัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ขึ้น
ตัวชี้วัด/แผน
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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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓) จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
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ที่

รำยกำร

๑

รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบ

๒

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำร

๓

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

๔

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
-

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔
๑๕๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)
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ที่
๓

รำยกำร
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
รวม ๑ ครั้ง
รวม ๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.๗๕,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.-

๕.๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
ไตรมำสที่ 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. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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ภพป.62-3.3

(ลำดับที่ ๒๒)
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ. คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดย
ผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ในกำรนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดให้มี
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ขึ้น
ตัวชี้วัด/แผน
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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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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 เพื่อจัดทำ
(ร่ำง)กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓) จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๔) จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
๕) จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๖) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
๗) ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข
๘) เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐.- บำท
(หกแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่ำง) กรอบ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่

จำนวนเงิน
(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำร
ไตรมำสที่ ๑
ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓ จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ๗๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด
๓๕๕,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๒
๔ จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
๕ จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ ๑๑๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
ภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
ไตรมำสที่ ๓
๖ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓-๔
๗ ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข
ไตรมำสที่ ๔
๘ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
๖๙๐,๐๐๐.หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร
๒

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
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รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๒,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔
๕
๖

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๔ จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (๑,๕๐๐ บำท /ชั่วโมง × ๘ ชั่วโมง )
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และ
ผู้เข้ำร่วมประชุม

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.๗๕,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๑๒,๐๐๐.๑๐๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และ
ผู้เข้ำร่วมประชุม (เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๒,๐๐๐ บำท/คน/คืน × ๑ ครั้ง × ๕๐
คน))

๑๐๐,๐๐๐.-
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ที่
๔

รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและเบิกจ่ำยตำม
ระเบียบ สมศ.)
๑๘,๐๐๐.(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)
๕ ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร (กรณีต่ำงจังหวัด) (๑,๕๐๐ บำท × ๑ ครั้ง × ๓ คน)
๔,๕๐๐.๖ ค่ำตอบแทนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำม
๑๐,๐๐๐.ระเบียบ สมศ.) ( ๒๐๐ บำท × ๕ คน× ๑๐ วัน)
๗ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุม
๙๐,๐๐๐.(๑,๒๐๐ บำท × ๗๕ คน × ๑ วัน)
๘ ค่ำเช่ำสถำนที่ (ถ้ำมี)
๑๐,๐๐๐.๙ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕,๐๐๐.๑๐ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
๕,๕๐๐.๓๕๕,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้น
สังกัด (๒ ครั้ง)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.บำท/วัน × ๕ คน× ๒ ครั้ง)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๔๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔
๕

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท× ๒ ครั้ง)
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

๓๖,๐๐๐.๖,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑๑๐,๐๐๐.-
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หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๖ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๗ ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (๒,๐๐๐ บำท × ๖ คน )
๑๒,๐๐๐.๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และผู้เข้ำร่วม
๕๐,๐๐๐.ประชุม
เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำที่พักผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง
(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ. ( ๒,๐๐๐ บำท/คน/คืน × ๒๐ คน )
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)
๕ ค่ำตอบแทนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง (กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำม
ระเบียบ สมศ.) ( ๒๐๐ บำท × ๕ คน× ๕ วัน)
๖ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม (๑,๒๐๐ บำท × ๒๐ คน × ๑ วัน)
๗ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม ค่ำจัดส่งไปรษณีย์
ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมายเหตุ จ่ายตามที่จ่ายจริงและขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

๔๐,๐๐๐.-

๑๖,๐๐๐.-

๕,๐๐๐.๒๔,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐

๕.๘ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำอนุมัติกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
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๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ตุลำคม-ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จัดทำ (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุม (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โดย
เทียบเคียงกับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (๑ วัน)
- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมปรับปรุงแก้ไข (ร่ำง) กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
- เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ไตรมำสที่ 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. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๓)
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-3.4

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ. คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดย
ผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ในกำรนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และครบรอบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้
กำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งมีสถำนศึกษำในกำกับรวม จำนวน ๓๗ แห่ง ประกอบด้วย ได้แก่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
สถำนศึกษำในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จำนวน ๒๘ แห่ง วิทยำลัยสำธำรณสุขสิรินธร สถำนศึกษำในสังกัด
ตัวชี้วัด/แผน
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สถำบันพระบรมรำชชนก จำนวน 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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
กระทรวงสำธำรณสุข
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
กระทรวงสำธำรณสุข ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓) จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบ
แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน
ต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
-

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔
๑๕๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :-
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
รวม ๑ ครั้ง
รวม ๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.๗๕,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.-

๕.๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
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ไตรมำสที่ 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. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๔)
โครงกำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-3.5

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ

๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
๒. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ

หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน

ผู้กำกับโครงกำร ๑ นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
๒ นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
ทุกระดับประเภท ตำมพันธกิจหลักของ สมศ. คือ ๑) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๓) ให้
กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดย
ผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้ง ให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้ ๕) พัฒนำ
และฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก ๖) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯและสำนักงบประมำณเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
นโยบำยทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ในกำรนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระทรวง
กำรท่องเทีย่ วและกีฬำ จึงได้กำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบและกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ซึ่งมีสถำนศึกษำในกำกับรวม จำนวน ๑๗ แห่ง เป็น
สถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑ แห่ง (ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐) พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๒ แห่ง (ครบรอบ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑) และ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๔ แห่ง (ครบรอบ
๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๓)
ตัวชี้วัด/แผน
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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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่แนวใหม่ สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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
สี่
๒) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
๓) จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
๔) เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
๕) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บำท
(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมำณ ______________________ กำรพัฒนำผูป้ ระเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่

รำยกำร

๑

รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบ

๒

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำร

๓

ประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำน

๔

ต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร

จำนวนเงิน
(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๑๕๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๓
-

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔
๑๕๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :-
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็น
ต้น
๖ ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร (๕๐๐ บำท × ๑ คน × ๔๐ วัน)
รวม ๑ ครั้ง
รวม ๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๒๐,๐๐๐.๗๕,๐๐๐.๑๕๐,๐๐๐.-

๕.๔ เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.)
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๕ เสนอคณะกรรมกำร สมศ. พิจำรณำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน กุมภำพันธ์- มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทียบเคียง
กรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกร่วมกัน
ไตรมำสที่ ๓
- เดือน เมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ กับมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ร่วมกับหน่วยงำนต้นสังกัด (๒ ครั้ง)
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ไตรมำสที่ 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. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเสนอ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ (กพอ.) และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๕)
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
กำรศึกษำปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-4.1

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยพันธ์ชิด ธรรมพิชัย
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ
สมศ. ควรมีก ำรพั ฒ นำควำมรู้ และกิจ กรรมภำคปฏิ บัติ ของผู้ ป ระเมิน ภำยนอกเป็ น ระยะๆ เพื่ อให้ ผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การศึกษาปฐมวัย ให้สามารถทาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย
จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จำนวน ๒๕๐ คน
ตัวชี้วัด/แผน

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 ปี
-
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน ให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑ วัน ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) รวบรวมรำยชือ่ ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒) จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.
๓) ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
๔) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
๕) จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๐,๐๐๐.- บำท
(สี่แสนสำมหมื่น บำทถ้วน) โดยใช้รหั สงบประมำณ ______________________ กำรพัฒ นำผู้ประเมินภำยนอก
ดังนี้
ที่
๑

รำยกำร
รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปี

จำนวนเงิน(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๒

จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร

-

๓
๔
๕
๖

สมศ.
ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ

คณะกรรมกำร สมศ.
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสำมหมื่นบำท
ถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๔๕,๐๐๐.๓๘๕,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๔๓๐,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ กำรศึกษำปฐมวัย
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
กำรศึกษำปฐมวัย
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๑๕ คน X ๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร ๑ ครั้ง (๑ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐
นำที)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

๑๘,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๙,๗๕๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๒๗๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม (๒๕๐ คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สำมแสนแปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๓๒๔,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๖,๒๕๐.๓๘๕,๐๐๐.-

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ

174

๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบั รองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมมั่นใจและถูกต้อง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๖)
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-4.2

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ
สมศ. ควรมีก ำรพั ฒ นำควำมรู้ และกิจ กรรมภำคปฏิ บัติ ของผู้ ป ระเมิน ภำยนอกเป็ น ระยะๆ เพื่ อให้ ผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถทาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ได้ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จำนวน ๕๐๐ คน
ตัวชี้วัด/แผน

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 ปี
-
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน ให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑ วัน ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) รวบรวมรำยชือ่ ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒) จัดทำคู่มือผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.
๓) ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
๔) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
๕) จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพพ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐.- บำท
(เจ็ ด แสนห้ ำหมื่ น ห้ ำพั น บำทถ้ว น) โดยใช้ รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอก ดังนี้
ที่
๑

รำยกำร
รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปี

จำนวนเงิน(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๒

จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร

-

๒
๓
๔
๕

สมศ.
ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ

๔๕,๐๐๐.๗๑๐,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

คณะกรรมกำร สมศ.
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนห้ำหมื่นห้ำพัน
๗๕๕,๐๐๐.บำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X

๑๘,๐๐๐.-
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ที่

รำยกำร

๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร ๑ ครั้ง (๑ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐
นำที)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๙,๗๕๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๕๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม (๕๐๐ คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๖๒๔,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.๖,๒๕๐.๗๑๐,๐๐๐.-

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบั รองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
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- จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมมั่นใจและถูกต้อง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพพ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๗)
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-4.3

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ
สมศ. ควรมีก ำรพั ฒ นำควำมรู้ และกิจ กรรมภำคปฏิ บัติ ของผู้ ป ระเมิน ภำยนอกเป็ น ระยะๆ เพื่ อให้ ผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการอาชีวศึกษา ให้สามารถทาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จำนวน ๑๐๐ คน
ตัวชี้วัด/แผน

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 ปี
-
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน ให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑ วัน ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) รวบรวมรำยชือ่ ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒) จัดทำคู่มือผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.
๓) ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
๔) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
๕) จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพศ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๐๐๐.- บำท
(สองแสนสำมหมื่น ห้ำพัน บำทถ้วน) โดยใช้รหัส งบประมำณ ______________________ กำรพัฒ นำผู้ประเมิน
ภำยนอก ดังนี้
ที่
๑

รำยกำร
รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปี

จำนวนเงิน(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๒

จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร

-

๒
๓
๔
๕

สมศ.
ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ

คณะกรรมกำร สมศ.
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสำมหมื่นห้ำ
พันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๔๕,๐๐๐.๑๙๐,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๒๓๕,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)
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ที่
๓

รำยกำร
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร ๑ ครั้ง (๑ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐
นำที)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๑๘,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๙,๗๕๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๑๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม (๑๐๐ คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๑๔๔,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๖,๒๕๐.๑๙๐,๐๐๐.-

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบั รองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
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- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
- จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมมั่นใจและถูกต้อง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพศ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๒๘)
โครงกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-4.4

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของ สมศ. โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ำ
สมศ. ควรมีก ำรพั ฒ นำควำมรู้ และกิจ กรรมภำคปฏิ บัติ ของผู้ ป ระเมิน ภำยนอกเป็ น ระยะๆ เพื่ อให้ ผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอกสำมำรถลงพื้นที่ประเมินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) ได้อย่ำงแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินภายนอกก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับอุดมศึกษา ให้สามารถทาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้ตรง
ประเด็น เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามแนวนโยบายและเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ
จำนวน ๑ ครั้ง (๑ วัน) จำนวน ๓๓๐ คน
ตัวชี้วัด/แผน

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 ปี
-
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๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ก่อนกำรออกประเมิน ให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำย นโยบำย วิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
จัดกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑ วัน ดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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) รวบรวมรำยชือ่ ผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
๒) จัดทำคู่มือผูป้ ระเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.
๓) ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
๔) จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
๕) จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
๖) สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯเสนอ กพอ. และ
คณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๔,๐๐๐.- บำท
(ห้ ำแสนสำมหมื่ น สี่ พั น บำทถ้ ว น) โดยใช้ ร หั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอก ดังนี้
ที่
๑

รำยกำร
รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปี

จำนวนเงิน(บำท)
-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๒

จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร

-

๒
๓
๔
๕

สมศ.
ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ

คณะกรรมกำร สมศ.
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้ำแสนสำมหมื่นสี่พัน
บำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๔๕,๐๐๐.๔๘๙,๐๐๐.-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๒

๕๓๔,๐๐๐.-

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำเตรียมควำมพร้อมผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ระดับอุดมศึกษำ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
จำนวนเงิน (บำท)
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกร (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๒,๐๐๐.๑๒,๕๐๐.บำท/วัน × ๕ คน)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
๑๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
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ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ (๑๕ คน X
๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร ๑ ครั้ง (๑ วัน)
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรจัดประชุม (๑,๕๐๐ บำท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง ๓๐
นำที)
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำงวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

๑๘,๐๐๐.๒,๐๐๐.๒,๕๐๐.๔๕,๐๐๐.-

จำนวนเงิน (บำท)
๙,๗๕๐.๒๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท๊กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๓๕๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท)
๔ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม (๓๓๐ คน X ๑๐๐ บำท)
๕ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเช่ำอุปกรณ์ไอที ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน
เป็นต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

๔๒๐,๐๐๐.๓๓,๐๐๐.๖,๒๕๐.๔๘๙,๐๐๐.-

๕.๖ สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
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๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รบั รองเป็นผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
- ประชำสัมพันธ์และส่งจดหมำยเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
- จัดทำคู่มือผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
- จัดประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรประชุมสัมมนำฯ
ไตรมำสที่ ๒
- จัดประชุมสัมมนำตำมกำหนดกำร
- สรุปรำยงำนผลกำรจัดประชุมสัมมนำฯ เสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒) ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยควำมมั่นใจและถูกต้อง
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอ กพอ. และ คณะกรรมกำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ

190

(ลำดับที่ ๒๙)
โครงกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

ภพป.62-5.1

สำนักพัฒนำและส่งเสริม ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงมณีรัตน์ จันทนำ
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน
๒. นำยพันธ์ชิด ธรรมพิชัย
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (ปฐมวัย)
๓. นำงสำวณัฐนันท์ โชติวรอิงคนันท์ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (พื้นฐำน)
๔. นำยชัยมงคล พุกสุวรรณ
นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (อำชีวศึกษำ)
๕. นำงสำวกมลสิริ บูรณะศิริ นักวิชำกำร ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน (อุดมศึกษำ)
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงสำวมำลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์ รักษำกำรหัวหน้ำสำนักพัฒนำและส่งเสริม
๒. นำงขนิษฐำ จรูญชนม์
รองผู้อำนวยกำร
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน รับผิดชอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกให้สามารถทา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
โดยใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมิ น ในระดั บ เดี ย วกั น (Peer Review) ให้ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบทั้ ง ระบบแบบองค์ ร วม (Holistic
Approach) โดยวิธีการประเมิน คุณ ภาพภายนอก ประกอบด้ วย ๑) การศึกษาข้ อมูล ด้านบริบ ทพื้ น ฐานของ
สถานศึกษา (Organization Context) ๒) การศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SelfAssessment Report: SAR) ๓) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ซึ่งเป็นการประเมิน ตามเกณฑ์คุณ ภาพ
ได้แก่ ๑) เกณฑ์พื้นฐาน (Common Standards) และ ๒) เกณฑ์ท้าทาย (Challenging Standards)
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การจั ด อบรมและพั ฒ นาผู้ ป ระเมิน ภายนอกรอบสี่ มีป ระสิ ท ธิภ าพและสอดคล้ อ งตาม
แนวนโยบายของ สมศ. จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีคณะทางานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบและพัฒนา
ระบบเพื่อการอบรม/สั มมนาผู้ป ระเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ ทุกประเภท โดยมีอานาจหน้าที่ในการออก
ข้อสอบเพื่อทดสอบผู้เข้าอบรม จัดทาใบงานการฝึกอบรม/สัมมนา และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ตัวชี้วัด/แผน

๒. ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๑) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
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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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอก
รอบสี่ทุกระดับ ทุกประเภท
๒. เพื่อการออกข้อสอบ การจัดทาใบงาน และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่ทุกระดับ ทุกประเภท
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินกำร
กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ มีดังนี้
แผนกำรดำเนินงำน และรูปแบบกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรดำ เนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
รำยกำรปฏิบัตงิ ำน

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 และรวบรวมรำยชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับ
และประเภท
๒) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกำรออกแบบและพัฒนำระบบเพือ่
กำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
๓) รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เกีย่ วข้องกับกำรอบรม/สัมมนำผู้
ประเมินภำยนอกรอบสี่ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ
๔) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อออกแบบและพัฒนำระบบกำร
อบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่กำหนด
๕) สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และ
คณะกรรมกำร สมศ.
๖) ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
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๕. งบประมำณ
รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๐๐.- บำท
(สองล้ ำนหกแสนสี่ ห มื่ น บำทถ้ว น) โดยใช้รหั ส งบประมำณ ______________________ กำรพั ฒ นำผู้ ป ระเมิ น
ภำยนอก ดังนี้
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน(บำท)

๑

สรรหำ และรวบรวมรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับและประเภท

-

ระยะเวลำ
(กำรเบิกจ่ำย)
ไตรมำสที่ ๑

๒

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพื่อกำรอบรม/สัมมนำผู้

-

ไตรมำสที่ ๑

๓
๔

ประเมินภำยนอกรอบสี่
รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน
จัภำยนอกรอบสี
ดประชุมผู้ทรงคุ
ณวุฒิเพื่อออกแบบและพั
ฒนำระบบกำรอบรม/
่ ผลกำรประเมิ
นควำมพึงพอใจ
ข้อคิดเห็นและ

๕

สัข้อมเสนอแนะจำกแบบสอบถำม
มนำ ตำมระดับและประเภททีเพื่ก่อำหนด
เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำ

ไตรมำสที่ ๑,๓
๒,๖๔๐,๐๐๐.- ไตรมำสที่ ๑,๓
-

ไตรมำสที่ ๓

ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๒-๔
๖ ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้ำนหกแสนสี่หมื่น ๒,๖๔๐,๐๐๐.บำทถ้วน)
หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรมโครงกำร
๕.๑ สรรหำ และรวบรวมรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกระดับและประเภท
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๒ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพื่อกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ รวบรวมข้อมูล เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๔ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อออกแบบและพัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่
กำหนด แบ่งเป็น ๔ ระดับ กำหนดประชุมครั้งละ ๓ วัน จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
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รำยละเอียดงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่
รำยกำร
๑ ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธำน ๒,๕๐๐.- บำท/วัน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒,๐๐๐.- บำท/วัน × ๑๐ คน) × ๔ ระดับ × ๓ วัน × ๒ ครั้ง/ปี
๒ ค่ำพำหนะ : ค่ำเดินทำง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

จำนวนเงิน (บำท)
๕๔๐,๐๐๐.๓๐๐,๐๐๐.-

เบิกจ่ำยโดย :๑. ค่ำพำหนะประจำทำง (รถไฟ รถประจำทำง) เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
๒. ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (รถแท็กซี่ ค่ำเช่ำรถตู้ฯลฯ)
๓. ค่ำพำหนะข้ำมเขตจังหวัด (กรณีสนำมบินอยู่นอกเขต)เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ไม่เกิน ๓๐๐ บำท
๔. ค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
๕. ค่ำพำหนะเครื่องบิน (เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด)
(เบิกจ่ายตามระเบียบสานักงานฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๔)

๓
๔

ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มในกำรจัดประชุมจัดไม่ครบทุกมื้อ
(๒๐ คน X ๑,๒๐๐ บำท) × ๔ ระดับ × ๓ วัน × ๒ ครั้ง/ปี
ค่ำที่พักวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง และผู้เข้ำรับกำรอบรม
(เบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.) (๒๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท/คืน/คน x ๓ คืน)

๕๗๖,๐๐๐.๙๖๐,๐๐๐.-

ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง (กรณีปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดและ
๑๘๐,๐๐๐.เบิกจ่ำยตำม ระเบียบ สมศ.) (๑,๕๐๐ บำท × ๓ วัน) (๑,๐๐๐ บำท × ๓ วัน)
(๕๐๐ บำท × ๑๐ คน× ๓ วัน) × ๔ ระดับ × ๒ ครั้ง/ปี
๖ ค่ำตอบแทนกำรทำงำนนอกเวลำทำกำรของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
๒๐,๐๐๐.(กรณีที่จำเป็นและเบิกจ่ำยตำมระเบียบ สมศ.)
๓๐,๐๐๐.๗ ค่ำสถำนทีก่ รณีแบ่งห้องในกำรอบรมเพิ่มเติม
๙ ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม (๒๐ ชุด X ๑๐๐ บำท) × ๔ ระดับ × ๒
๑๖,๐๐๐.ครั้ง/ปี
๙ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
๑๘,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้ำนหกแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)
๒,๖๔๐,๐๐๐.หมำยเหตุ จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงและถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
๕.๕ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕.๓ ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
- ไม่ใช้งบประมำณ
๕
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๖. เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
ไตรมำสที่ ๑
- เดือน ตุลำคม ๒๕๖๑ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิเข้ำร่วมพัฒนำระบบเพื่อกำรอบรม/สัมมนำผู้ประเมิน
ภำยนอกรอบสี่
- เดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ รวบรวมข้อมูลเอกสำร และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำรออกแบบและ
พัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่กำหนด
ไตรมำสที่ ๒
- เดือน ธันวำคม ๒๕๖๑ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ไตรมำสที่ ๓
- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
- เดือน เมษำยน ๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลเอกสำร และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อกำรออกแบบและ
พัฒนำระบบกำรอบรม/สัมมนำ ตำมระดับและประเภทที่กำหนด
- เดือน มิถุนำยน ๒๕๖๒ สรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร สมศ. คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร สมศ.
ไตรมำสที่ ๔
- ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) หลักสูตร แบบทดสอบ และใบงำน กำรอบรม/สัมมนำ ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีควำมเที่ยงตรง เชื่อมั่น และมีประสิทธิผล
๒) ผู้ประเมินภำยนอกรอบสี่ที่ผ่ำนกำรอบรม/สัมมนำ มีคุณภำพ
๗. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
ภำรกิจพัฒนำระบบประเมิน มีวิธีกำรติดตำมงำนให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผน ดังนี้
๑) จัดกำรประชุมภำรกิจอย่ำง ๑ ครั้ง ในทุก ๒ เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำน
ในทุกขั้นตอนตำมแผนกำรดำเนินงำน
๒) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมกำกับและประเมินผลกำรดำเนินงำน เช่น รำยงำนกำรประชุม
๓) สรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำร สมศ. ทรำบ เป็นระยะๆ
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(ลำดับที่ ๓๐)
โครงกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (AQA) ระยะที่ ๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนระบบกำรประเมิน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักประเมินและรับรอง
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
หัวหน้างานระบบการประเมิน
๒. นายวริทธิ์นันท์ สุมนเตมีย์
นักวิชาการ ภปพ.๒
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ ภทส.
๒. นางสาวนภาภร ส่งแสง
หัวหน้าสานักประเมินและรับรอง
๓. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ
‘
๑.
หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์ ก ารมหาชนท าหน้ าที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธีก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและท าการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
จากการประเมิน คุณ ภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓)
ต่อเนื่องกับรอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) สมศ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกสถานศึกษา (Automated QA : AQA) ระยะที่ ๑ เพื่ อสนับสนุน กระบวนการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้ประเมิน หน่วยประเมิน ต้นสังกัดและเจ้าหน้าที่ สมศ.
แต่ด้วยจานวนผู้ใช้งานระบบฯ ที่มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ เกณฑ์และกระบวนการ
ประเมินที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลที่มีฐานแนวคิดในการปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานจากแนวทางเดิมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น สมศ. จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (AQA) ระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่ Digital-based EQA ตามนโยบายอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สามารถสนับสนุน
กระบวนการประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย สมศ. จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบ AQA ระยะที่ ๒ ดังกล่าว แต่เนื่องจากขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้หลังจากเปิดใช้
งานระบบ AQA ระยะที่ ๒ แล้วยังต้องมีช่วงทดสอบระบบฯ ระยะหนึ่งเพื่อปรับแต่งระบบฯ ให้สมบูรณ์และ
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สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภทส. ได้พิจารณาแล้วเห็น ควร
ว่าการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ยังมีความ
จาเป็นในช่วงที่ระบบ AQA ระยะที่ ๒ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
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 เพื่ อ บ ารุ งรั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ ายและระบบเครื อ ข่ าย รวมทั้ ง บ ารุงรัก ษาด้ า น
ฮาร์ ดแวร์ ข องระบบ AQA ระยะที่ ๑ ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การใช้ งานระบบฯ ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อบารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA ระยะที่ ๑ ให้สามารถสนับสนุน การใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาและทดสอบระบบ AQA ระยะที่ ๒
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ การบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑)
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
๑๒ เดือน
๓๕,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐
เครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑)
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
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.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR
เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
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.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑) จานวน ๗
รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๗
๒๒,๘๕๗ ๑๖๐,๐๐๐
ระบบ AQA (ระยะที่ ๑)
รายการ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ปี
ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒)
๒๕๖๑
ก.ย.๖๑ ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
๖๑
๖๑
๖๑

 ทบทวนและจัดทา (ร่าง) ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน
กิจกรรมที่ ๓ การบารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะที่ ๑)
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน

๑.

การบารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะที่ ๑)

๑๒
เดือน

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)
๒๘,๐๐๐

รวมเป็น
เงิน
(บำท)
๓๕๐,๐๐๐

ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
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.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR
เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้ง
ขออนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
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.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ในการจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบ
ฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน
๕.

๖.

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA (ระยะที่
๑) เป็นจานวนเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA (ระยะที่ ๑)
เป็นจานวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การบารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA (ระยะที่ ๑) เป็นจานวนเงิน
๓๕๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานดาเนินโครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ จานวน ๓ กิจกรรมได้สาเร็จครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
สานักงานสามารถดาเนินการโครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ เป็ น ไปตามสั ญ ญาจ้ า งและ
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เชิงเวลา

สานักงานสามารถดาเนินการจัดซื้อหรือจ้างการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ฯ
จ านวน ๓ กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น ตามแผนงานที่ ก าหนด รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การการ
ดาเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
๗.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงที่ระบบ AQA ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบฯ
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๑)
โครงกำรบำรุงรักษำและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์
หัวหน้างานระบบสนันสนุน
๒. นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ลาปาง
นักวิชาการ
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ
๒. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘
๑.

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้สานักงานฯ มีอานาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับ ระบบการประกัน คุณ ภาพของสถานศึกษาและหน่ว ยงานต้นสั งกัด รวมทั้งพัฒ นามาตรฐานและเกณฑ์
สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้ พันธกิจดังกล่าวบรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจึงได้จัดทาโครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพการทางานของระบบต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้เป็นปกติ การบารุงรักษาระบบ การปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้
งาน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ อีกทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงระบบแอป
พลิเคชันใหม่เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
มีความน่าเชื่อถือของสานักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ.
และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานสามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบสารสนเทศ รวมถึ งการสนั บ สนุ น การงานระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนภายในสานักงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กำรบำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.
กิจกรรมที่ ๑ การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสารองข้อมูล
ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ งาน ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
๑ งาน
๗๐๐,๐๐๐
เครือข่าย ระบบสารองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR
เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคา
กลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒

 ตรวจเช็คการทางานและ
บริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย ระบบสารองข้อมูล
และทาการแก้ไขหากพบ
ข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตาสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จานวน ๔ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน รำคำต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔
๓๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รายการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒

 ทบทวนและจัดทา (ร่าง) ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน
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กิจกรรมที่ ๓ การบารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ
๑ ระบบ
๓๓๐,๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางานและ
บริหารจัดการการเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๔ การบารุงรักษาระบบระบบ Proxy Server สาหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบระบบ Proxy Server สาหรับบริหาร
๑ ระบบ
๔๐๐,๐๐๐
จัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๔)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการระบบ และทาการแก้ไข
หากพบข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๕ การบารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port)
จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ
๑ ระบบ
๑๕๐,๐๐๐
อิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port)
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๕)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป
(พัสดุ)ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางานของระบบ
บริหารจัดการระบบ และทาการ
แก้ไขหากพบข้อผิดพลาด
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑
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กิจกรรมที่ ๖ การบารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย (Softnix) จานวน ๑ ระบบ
ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย
๑ ระบบ
๒๐๐,๐๐๐
(Softnix)
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๖)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป
(พัสดุ)ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางานของระบบ
และ ทาการแก้ไขหากพบ
ข้อผิดพลาด
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

กิจกรรมที่ ๗ การบารุงรักษาระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
๑. การบารุงรักษาระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
๑ ระบบ

รวมเป็นเงิน (บำท)
๑๗๐,๐๐๐
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๗)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการระบบ และทาการแก้ไข
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๘ การบารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
๑ ระบบ
๘๐,๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๘)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการระบบ และทาการแก้ไข
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๙ การบารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง จานวน ๑ ระบบ
ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน
๑ ระบบ
๕๐,๐๐๐
ความไวสูง
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๙)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป
(พัสดุ)ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางานระบบ
และทาการแก้ไขเบื้องต้นหากพบ
ข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๑๐ การบารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๑ ระบบ
๘๐,๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๐)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางานระบบ
และทาการแก้ไขเบื้องต้นหากพบ
ข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๑๑ การบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตฺโนมัติ จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตฺโนมัติ
๑ ระบบ
๑๓๕,๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการระบบ และทาการแก้ไข
เบื้องต้นหากพบข้อผิดพลาด
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑
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กำรบำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ๑๒ การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) จานวน ๑ รายการ
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
๑ ระบบ
๘๗๐,๐๐๐
(Paperless)
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

๑

๑
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กิจกรรมที่ ๑๓ การบารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (E-CON) จานวน ๑ ระบบ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การบารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ
๑ ระบบ
๑๕๐,๐๐๐
(E-CON)
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑๓)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องงานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และ ระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจเช็คการทางาน บริหาร
จัดการและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน

๑

๑

215

๕. งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๓,๔๓๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดมี
ดังนี้
กิจกรรม
จำนวน
จำนวนเงิน
(บำท)
กำรบำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.
กิจกรรมที่ ๑ การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
๑ งาน
๗๐๐,๐๐๐
เครือข่าย ระบบสารองข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ๒ การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
๔ รายการ
๑๒๐,๐๐๐
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ๓ การบารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ
๑ ระบบ
๓๓๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ การบารุงรักษาระบบ Proxy Server สาหรับบริหารจัดการ
๑ ระบบ
๔๐๐,๐๐๐
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่ ๕ การบารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยระบบ
๑ ระบบ
๑๕๐,๐๐๐
อิเล็กทรอนิกส์เมล (Iron Port)
กิจกรรมที่ ๖ การบารุงรักษาระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย
๑ ระบบ
๒๐๐,๐๐๐
(Softnix)
กิจกรรมที่ ๗ การบารุงรักษาระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
๑ ระบบ
๑๗๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๘ การบารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
๑ ระบบ
๘๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๙ การบารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน
๑ ระบบ
๕๐,๐๐๐
ความไวสูง
กิจกรรมที่ ๑๐ การบารุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
๑ ระบบ
๘๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑๑ การบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ
๑ ระบบ
๑๓๕,๐๐๐
กำรบำรุงรักษำ/ปรับปรุงระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ๑๒ การบารุงรักษาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
๑ ระบบ
๘๗๐,๐๐๐
(Perperless)
กิจกรรมที่ ๑๓ การบารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ
๑ ระบบ
๑๕๐,๐๐๐
(E-CON)
รวมเป็นเงิน
๓,๔๓๕,๐๐๐
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๖.

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง การปรับปรุง บารุงรักษาระบบ รวมถึงการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จานวน ๑๓ กิจกรรมได้ครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
สานักงานสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการทุกระบบงานให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ มีการรายงานผลการบารุงรักษาและ
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
สานักงานสามารถดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง การปรับปรุง/บารุงรักษาระบบ รวมถึงการ
บริหารจัดการจานวน ๑๓ กิจกรรม เสร็จสิ้นตามแผนงานที่กาหนด
๗.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ระบบทุกระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน

217

(ลำดับที่ ๓๒)
โครงกำรบำรุงรักษำและเช่ำสำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตของสำนักงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
กำรบำรุงรักษำสำยสัญญำณควำมเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA
งำนระบบกำรประเมิน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักประเมินและรับรอง
ผู้รับผิดชอบ
นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
หัวหน้างานระบบการประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ ภทส.
๒. นางสาวนภาภร ส่งแสง
รักษาการหัวหน้าสานักประเมินและรับรอง
๓. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
รองผู้อานวยการ
กำรเช่ำสัญญำณระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของสำนักงำน
งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ ภทส.
๒. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ
‘
๑.

หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา ๔๙ ได้กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์ ก ารมหาชนท าหน้ าที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธีก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและท าการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เพื่อให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภทส. จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (AQA) เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงาน
โดย สมศ. ทาการเดินสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมโยงระหว่างระบบ Uninet ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กับระบบ AQA ของ สมศ. ส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบ AQA สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สายสัญญาณความเร็วสูงดังกล่าวใช้งานได้ดีตลอดเวลา ป้องกันและ
ลดเหตุ ขัด ข้อ งที่ อาจเกิด ขึ้น ต่ อระบบ AQA ภทส. เห็ น ควรให้ มีก ารบ ารุงรัก ษาสายสั ญ ญาณความเร็ว สู ง
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เชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ AQA ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอบเขตงานโครงการฯ ยังรวมถึง
การเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง เพื่อ สนับสนุนการใช้งานระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
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 เพื่อบารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA
ให้สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อให้สานักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านต่าง ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ การบารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. ค่าบารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ
๑ ระบบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
Uninet และระบบ Automated QA
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดจ้างพร้อมทั้งขอ
อนุมัติรายชื่อผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน
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กิจกรรมที่ ๒ การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)
๕๘,๐๐๐

รวมเป็น
เงิน
(บำท)
๗๐๐,๐๐๐

๑. ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน
๑๒ เดือน
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๑
๖๒
 ทบทวนและจัดทา (ร่าง)
ข้อกาหนดโครงการฯ TOR เสร็จ
สิ้น
 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณ จัดจ้างพร้อมทั้ง
ขออนุมัติรายชื่อ ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบและควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
 ส่งมอบและตรวจรับงาน
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๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ค่าบารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA
เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน เป็นจานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๖.
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานดาเนินโครงการบารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสานักงาน จานวน ๒
กิจกรรมได้สาเร็จครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
สานักงานสามารถดาเนินการโครงการบารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ
สานักงาน จานวน ๒ กิจกรรม เป็นไปตามสัญญาจ้างและระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
สานักงานสามารถดาเนินการจัดซื้อหรือจ้างการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ฯ จานวน ๒
กิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนงานที่กาหนด รวมทั้งบริหารจัดการการดาเนินงานของบริษัทผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
๗.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการใช้งานระบบ Automated
QA และระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๓)
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
งำนระบบสนับสนุน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำ
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนันสนุน ภทส.
๒. นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ลาปาง
นักวิชาการ ภทส.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ ภทส.
๒. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘
๑.

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้สานักงานฯ มีอานาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับ ระบบการประกัน คุณ ภาพของสถานศึกษาและหน่ว ยงานต้นสั งกัด รวมทั้งพัฒ นามาตรฐานและเกณฑ์
สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้พันธกิจดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภทส. จึงได้จัดทาโครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ การ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องเสื่อมสภาพให้มีจานวน
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องให้ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณ ภาพภายนอก (Automated QA) ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานอื่น ๆ ของสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 เพื่ อจัดหาครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ รายการทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพให้ มี
จานวนเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน
๓.๒ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของเจ้ าหน้ า ที่ สมศ. และผู้ ใช้ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายใช้งานภายในสานักงาน

๔.

กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน ๗ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ รวมเป็นเงิน
หน่วย
(บำท)
(บำท)
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ
๓๔
๔๓,๐๐๐ ๑,๔๖๒,๐๐๐
MS.Windows
เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาหรับห้องประชุมสานักงาน
๒ เครื่อง ๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
๒๐
๖๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
เครื่อง
๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา
๘ เครื่อง ๑๒,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา 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
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒)
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒)
ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
๖๑
๖๒
๖๒
๖๒

 ทบทวนและจัดทา (ร่าง) ข้อกาหนด
โครงการฯ TOR เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
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ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒)
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒)
ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
๖๑
๖๒
๖๒
๖๒

เฉพาะ
 ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ ตรวจรั บ พั ส ดุ แ ละใช้ ง าน
จริง
กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน ๑ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน

๑.

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๓ เครื่อง

รำคำต่อ รวมเป็นเงิน
หน่วย
(บำท)
(บำท)
๕๕๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ปี
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒)
ไตรมำสที่ ๓ (ปี ๒๕๖๒)
๒๕๖๑
ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ. มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒

 ทบทวนและจัดทา (ร่าง) ข้อกาหนด
โครงการฯ TOR เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
 ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
 ทดสอบ ตรวจรั บ พั ส ดุ แ ละใช้ ง าน
จริง
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กิจกรรมที่ ๓ การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรมสานักงาน จานวน ๑ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรม
๑๐๐
๒,๘๐๐
๒๘๐,๐๐๐
สานักงาน (จานวน ๑๐๐ ลิขสิทธิ์)
ลิขสิทธิ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒)
ม.ค.๖๒
ก.พ.๖๒
มี.ค.๖๒
 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อพัสดุ พร้อมทั้งขออนุมัติ
รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ
กิจกรรมที่ ๔ การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus จานวน ๑ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
หน่วย
(บำท)
๑. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus (จานวน ๑๔๐
๑๔๐ ลิขสิทธิ์ ๑,๖๕๐
ลิขสิทธิ์)

รวมเป็น
เงิน
(บำท)
๒๓๑,๐๐๐
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๔)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๓ (ปี ๒๕๖๒)
ไตรมำสที่ ๔ (ปี ๒๕๖๒)
เม.ย.๖๒ พ.ค. มิ.ย.๖๒ ก.ค. ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒
๖๒
๖๒


ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อพัสดุ
พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและ
ราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ
กิจกรรมที่ ๕ การจัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูลชนิด Removable Harddisk จานวน ๑ รายการ ดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การจัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูลชนิด Removable
27 เครื่อง
๓,๗๐๓
๑๐๐,๐๐๐
Harddisk
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ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๕)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑ (ปี ๒๕๖๒)
ไตรมำสที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒)
ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
๖๑
๖๒
๖๒
๖๒

 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อ
พัสดุ พร้อมทั้งขออนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง
 ส่งมอบและตรวจรับพัสดุ
๕. งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๕,๖๕๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถัวน) รายละเอียด
มีดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๗ รายการ จานวนเงิน ๓,๓๙๘,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑ รายการ เป็นจานวนเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การจั ด หาลิ ขสิ ท ธิ์ซอฟต์แวร์ การบริห ารจัดการงานเอกสาร/โปรแกรมส านักงาน
๑ รายการ เป็นจานวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ การจั ด หาลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ โ ปรแกรม Antivirus ๑ รายการ เป็ น จ านวนเงิ น
๒๓๑,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ การจั ด หาอุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล ชนิ ด Removable Harddisk เป็ น จ านวนเงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท
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๖.

๗.

๘.

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑ รายการครบถ้วนตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมศ.
และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของสานักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
สานักงานสามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จานวน ๑๑ รายการเสร็จสิ้นตามแผนงานที่
กาหนด (ดาเนินกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง จนถึงการส่งมอบครุภัณฑ์เสร็จสิ้น ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้น กิจกรรมที่ ๔ การจัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus ๑๔๐ ลิขสิทธิ์ ที่จะมีการส่งมอบพัสดุในเดือนสิงหาคม
๒๕๖๒)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ เจ้าหน้าที่สานักงานมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ปฏิบัติงานในจานวนที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
(Automated QA) ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานอื่น ๆ ของสานักงานได้
อย่างรวดเร็ว
๗.๒ ผลดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๔)
โครงกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร งำนระบบสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ลาปาง
นักวิชาการ ภทส.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจ ภทส.
๒. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๓. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ
‘
๑.

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) (๒) ให้สานักงานฯ มีอานาจหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับ ระบบการประกัน คุณ ภาพของสถานศึกษาและหน่ว ยงานต้นสั งกัด รวมทั้งพัฒ นามาตรฐานและเกณฑ์
สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อ ให้ พั น ธกิจ ดังกล่ าวบรรลุ เป้ าหมายอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ภทส. จึงได้จัดท าโครงการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ของสานักงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มี
ทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลดาเนินงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
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 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สานักงานระดับต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
รวมทั้งตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมชุดโปรแกรมสานักงาน (MS.Office)
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การจัดอบรมชุดโปรแกรมสานักงาน (MS.Office)
๑ กิจกรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนดำเนินงำน
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
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาขอบเขต
งาน การจัดอบรมฯ

ขออนุมัติรายละเอียด
ขอบเขตงาน
การจัดอบรมฯ และราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 จัดอบรมชุดโปรแกรมสานักงาน
(MS.Office) ให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง
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กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต"
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รำคำต่อ
รวมเป็น
หน่วย
เงิน
(บำท)
(บำท)
๑. การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธี ๑ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
ป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต"
ขั้นตอนการดาเนินงาน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนดำเนินงำน
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
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาขอบเขต
งาน การจัดอบรมฯ
 ขออนุมัติรายละเอียดขอบเขต
งาน
การจัดอบรมฯ และราคากลาง
 ส่งเรื่องให้งานบริหารทั่วไป
(พัสดุ)
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.
และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
 จัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ
"ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทาง
อินเทอร์เน็ต"
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๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดมีดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมชุดโปรแกรมสานักงาน (MS.Office) จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต"
จานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๖.
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจานวน ๒ กิจกรรมครบถ้วนตามที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีจิตสานึกในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
เชิงเวลา
สานักงานสามารถดาเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
๗.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีจิตสานึกในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
และตระหนักในการป้องกันภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
๗.๒ ผลดาเนินงานของเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๕)
โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน
๓. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
หัวหน้างานระบบการประเมิน
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)
 คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘
๑.

หลักกำรและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา
๔๙ กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรี ยกโดยย่อว่า
“สมศ.” ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัดการศึกษา โดย
ต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ด้วยความก้าวล้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบัน การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
มาสนั บ สนุ น เป็ น สิ่ งจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก งานส าเร็ จ ตามพั น ธกิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ สมศ. ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานั กงาน ตั้งแต่ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑) ในช่วงเริ่มก่อตั้งสานักงาน จนถึงแผน
แม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) อันส่งผลทาให้การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของสานักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อลดปริมาณทรัพยากรที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพภายนอก ลดความซ้าซ้อน/ลดความผิดพลาดในการดาเนินงาน สร้างระบบการทางาน
ในลักษณะเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สมศ. กับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน/สถานศึกษา/ต้นสังกัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/อื่น
ๆ) และนาระบบ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ การดาเนินการต่าง ๆ ทุกระบบงาน รวมทั้ง
การสืบค้นข้อมูลและข้อสนเทศต่าง ๆ สาหรับนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศต่อไป
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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
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานสามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบสารสนเทศ รวมถึ งการสนั บ สนุ น การงานระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนภายในสานักงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ.
๑ โครงการ
๑๕๐,๐๐๐
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)
ขั้นตอนดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ก.ย.๖๑ ต.ค.๖๑ พ.ย. ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย. พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒
๖๑
๖๒

 ขออนุมัติรายชื่อคณะทางานจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สมศ.
 ทบทวนและศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนา
ดิจิทัล ของสานักงาน รวมทั้ง แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ของกระทรวง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 ประชุมและจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
เสร็จสิ้น
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สมศ.
๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

236

๖.

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
เชิงปริมาณ
สานักงานดาเนิ น การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๗) เสร็จสิ้นจานวน ๑ แผน
เชิงคุณภาพ
สานักงานใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
เชิงเวลา
สานักงานสามารถจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๗เสร็จสิ้นตามแผนงานที่กาหนด
๗.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านั ก งานมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารส่ งผลให้ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด รวมทั้ง
สามารถติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้ าการปฏิ บัติ งานที่ งานระบบสนั บสนุ นต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๖)
โครงกำรจัดทำรำยงำนประจำปี
สำนัก นโยบำยและยุทธศำสตร์ ภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ งำนนโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสำวอัมพำ แซ่ลี้
เจ้ำหน้ำที่ภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์
๒. นำยพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก นักวิชำกำรภำรกิจอำนวยกำร
ผู้กำกับโครงกำร
๑. ดร.สมยศ ชี้แจง
หัวหน้ำสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
๒. นำงวีรนุช สุขสว่ำง
หัวหน้ำภำรกิจพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช.(ITA)  คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
ตัวชี้วัด/แผน 
 ก.พ.ร.


 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนใน
กำกับของรัฐ มีพันธกิจและภำระงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรศึกษำของประเทศ และได้ดำเนินงำนตำมแผน
พันธกิจประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่ำนมำด้วยดีแล้ว จึงมีควำมประสงค์จะดำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำน
ประจำปี เพื่อเป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ ๔ ข้อ ได้แก่ (๑) พัฒนำระบบประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบกำรประกัน คุ ณภำพของสถำนศึ กษำและหน่ว ยงำนต้นสั ง กัด (๒) พัฒ นำ
มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (๓) พัฒนำ ฝึกอบรมและให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
กำกับดูและและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และ (๔) ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและให้
ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ รวมทั้งผลกำรดำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพ กำรสร้ำงกลไกประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรรำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในรอบปีของสำนักงำน
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 ปี
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในด้ำนต่ำง ๆ ของ
สำนักงำน
๓.๒ เพื่อแผยแพร่จรรยำบรรณและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ
ของสำนักงำนฯ
๓.๓ เพื่อเผยแพร่กำรดำเนินงำนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรอบปีกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
ขั้นตอนดำเนินงำน
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) เก็ บ ข้ อ มู ล กำรด ำเนิ น งำน
ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ น ำมำจั ด ท ำ
รำยงำนประจำปี
๒) (ร่ำง) รำยงำนประจำปี
๓) เสนอคณะกรรมกำร สมศ.
เพื่อพิจำรณำ
๔) ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก กำ ร แ ล ะ
งบประมำณจัดจ้ำงพร้อมทั้ง
ข อ อ นุ มั ติ ร ำ ย ชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด ท ำ
ข้ อ ก ำ ห น ด ก ำ ร จั ด ท ำ
รำยงำนประจำปี
๕) ขออนุ มั ติ ข้ อ ก ำหนดกำร
จัดทำรำยงำนประจำปี
๖) ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
จั ด จ้ ำ งตำม พ.ร.บ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗) ดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง
๘) ส่งมอบงำน
๙) เผยแพร่ ร ำยงำนดั ง กล่ ำ ว
ในเว็ปไซต์ สมศ.

๕. งบประมำณ
งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บำท (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
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๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ
เชิงปริมำณ สำนักงำนดำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนประจำปีจำนวน ๑ ฉบับแล้วเสร็จ
เชิงคุณภำพ รำยงำนประจำปีมีสำระครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำร
นำเสนอรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้องให้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ สมศ.
เชิงเวลำ
สำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปีได้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ สำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ในด้ำน
ต่ำง ๆ ของสำนักงำน
๗.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
- ติดตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์
- ติดตำมจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- ติดตำมจำกกำรประชุมคณะทำงำน ควบคุม กำกับและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ
สมศ. เป็นประจำทุกเดือน
- ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน /โครงกำรกำรดำเนินงำนของ สมศ. ที่
ต้องรำยงำน ก.พ.ร. ทุกไตรมำส
- ติดตำมจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี (SAR) เป็นประจำ
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๓๗)
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA)
๑.หลักกำรและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ส่งผลให้ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ให้สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
องค์การเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ซึ่งมีข้อกาหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถนามา
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 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐. หน้า ๑๐
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ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้ง ๗ หมวด
รวมถึงข้อกาหนดของเกณฑ์ PMQA แต่ที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการตั้งรับ (Reactive) คือเป็นการดาเนินการแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป หรือพัฒนาปรับปรุงโดยยึดบริบทของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา
องค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่าน
กลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การและการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล กล่าวคือการใช้กลไก
ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับการดาเนินการจากแนวคิดแบบตั้งรับ ไปสู่การทางานเชิงรุก
(Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลและตอบสนองการพัฒนาประเทศ (Effective & Innovative) โดย
แนวคิดการพัฒนามี ๓ ระดับ สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของระบบราชการ ๔.๐ ดังตารางที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับสู่ระบบราชการ ๔.๐

อ้ำงอิงจำก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐. หน้า ๑๓
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนการนาเครื่องมื อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐
(PMQA ๔.๐) ไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นาเครื่องมือไปวิเคราะห์ องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง องค์การ และนาผลการประเมิน ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การ นาไปสู่การยกระดับองค์การให้ เป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยอาศั ย
หลักการ ๕ ขั้นตอนได้แก่ ๑) ประเมินตนเอง (Self- assessment) ๒) บ่งชี้จุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) ๓)
กาหนดเรื่องสาคัญที่ต้องลงมือทา (Set Priorities for Improvement) ๔) นาไปปฏิบัติ (Implement Solutions)
และ ๕) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts)
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ในการนี้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการนาเครื่องมือ PMQA มาเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานของ สมศ. ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง อีกทั้ง PMQA จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันให้ สมศ. เป็น
องค์การที่มีการยกระดับคุณภาพในการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การระบบราชการ
4.0 ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดาเนินงานขององค์การและความสัมพันธ์ที่สาคัญกับความสาเร็จในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงาน มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม พร้อมทั้งมีการประเมินตนเองและบ่งชี้จุดที่ต้องปรับปรุง
๒. เพื่อจัดทารายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การ
๓. เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในรายหมวด ได้แก่ ๑) การนาองค์การ ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ๔) การวั ด วิ เ คราะห์ และการจั ด การความรู้ ๕) การมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากร ๖) การมุ่ ง เน้ น
ระบบปฏิบัติการ และ๗) ผลลัพธ์การดาเนินการ
๔. เพื่อจัดทาแผนการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. กำรดำเนินงำน/ระยะเวลำ
๓.๑ รู ป แบบโครงการเป็น การจัดสั มมนาเชิงปฎิบัติการภายในสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยใช้สถานที่ห้องประชุมสันถวมิตร
๓.๒ กาหนดการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แบ่งเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
ขอบเขตกำร
ดำเนินงำน

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

๑. วันที่จัดกิจกรรม

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๒. การตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์

ข้อ ๑ และ ข้อ ๒

ข้อ ๓ และ ข้อ ๔

๓. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับหัวหน้างานขึน้ ไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์

๔. รูปแบบกิจกรรม

Assignment, workshop, brainstorming, group discussion and presentation
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๔. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. สมศ. ได้ทราบถึงผลการประเมินตนเองตามข้อกาหนดของเกณฑ์ PMQA และจุดที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้ง
มีรายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การที่จะนาไปสู่กรอบและทิศทางการดาเนินการในหมวด
ต่าง
๒. สมศ. สามารถนาผลการวิ เคราะห์ แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในรายหมวด ได้แก่ ๑) การนาองค์การ ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร
๖) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ๗) ผลลัพธ์การดาเนินการ มาจัดทาแผนการยกระดับขีดความสามารถขององค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อนาไปปฏิบัติในระยะต่อไป
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(ลำดับที่ ๓๘)
โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำรปี ๒๕๖๒
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้
ผู้รับผิดชอบ ๑. นำยกิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ นักวิชำกำร ภวจ.
๒. นำงสำวปุญญิศำ ภูมิผล
นักวิชำกำร ภวจ.
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นำงอรนิศำ เพชรผล
หัวหน้ำ ภวจ.
๒. ดร.สมยศ ชี้แจง
หัวหน้ำ สนย.
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
จัดซื้อจัดจ้ำง  ปปช.(ITA)
คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 ควำมเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เรียกโดยย่อว่ำ สมศ.
จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๙
กำหนดให้ สมศ. มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชนทำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำ
กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย
หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑
มำตรำ ๘ กำหนดอำนำจหน้ ำที่ห ลั กดังนี้ (๑) พัฒ นำระบบกำรประเมินคุ ณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ
แนวทำง และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพ
ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด (๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
(๓) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก (๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่
ดำเนินกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำร
ศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. อำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็
ได้ (๕) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ หรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (๖)
เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำร และสำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ
และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้ง เผยแพร่รำยงำนดังกล่ ำวต่อหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชน ซึ่งมีควำมสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มำตรำ ๓/๑ ที่บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งให้คำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน
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ด้วยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ สมศ. ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ผนวกกับ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) มำตรำ ๓/๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน
โดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้มีกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบั ติงำนและ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อสะท้อน
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 ปี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๓ เพื่อจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำน และกำรให้บริกำรในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสี่ ของ สมศ. ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

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. จัดทำ TOR กำรสำรวจควำมพึง
พอใจในกำรบริ ก ำรตำมขอบเขต
ข้อกำหนดของ ก.พ.ร.
๒. เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สมศ.
เพื่ อ อนุ มั ติ ข อบเขตกำรดำเนิ นงำน
และอนุมัติกำรจ้ำงหน่วยงำนอิสระ
ภำยนอกเพื่อดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจฯ
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ปีงบประมำณ

พ.ศ.๒๕๖๑

๒๕๖๑

ไตรมำส ๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ำเนิ น กำรจ้ำ งหน่ ว ยงำนอิสระ
ภำยนอกตำมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำร สมศ.
๔. ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
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 ต่ อ คณะกรรมกำร สมศ.
สำนัก/ภำรกิจที่เกี่ยวข้อง
๖. เสนอรำยงำนผลกำรปรับปรุงตำม
ผลกำรส ำรวจของปี ง บประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมกำร สมศ.

๕. งบประมำณ (แผนเงิน-รำยเดือน/ไตรมำส)
งบประมำณโครงกำร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) มีแผนเงิน-รำยเดือน/ไตรมำส ดังนี้
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รหัสงบประมำณ
ไตรมำส ๑
ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๓
ไตรมำส ๔
……………………………………….
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รำยกำร
๑. งบประมำณทีไ่ ด้รับ ณ วันที่ .................

๕๐๐,๐๐๐

๒. ขออนุมัติหลักกำรและงบประมำณ / ตัดBG

๕๐๐,๐๐๐

๓. ลงนำมสัญญำ / ผูกพันสัญญำ

๕๐๐,๐๐๐

๔. เบิกจ่ำยจริง

๑๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๖. เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
๖.๑ ส ำนั ก งำนได้ ร ำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรของ สมศ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. กำหนด เสนอต่อคณะกรรมกำร สมศ. ตำมเวลำที่กำหนด
๖.๒ สำนักงำนได้รำยงำนผลกำรปรับปรุงตำมผลกำรสำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอ
ต่อคณะกรรมกำร สมศ. ตำมเวลำที่กำหนด
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๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ สำนักงำนได้รับผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ จำกส ำรวจของหน่ ว ยงำนภำยนอก เพื่ อ น ำผลกำรส ำรวจเสนอต่ อ กพร. ในกำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน
๗.๒ สำนักงำนมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำน และกำรให้บริกำรในกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๘. กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตำมจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๘.๒ ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำเดือนที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
๘.๓ ติดตำมจำกกำรประชุมคณะทำงำนควบคุม กำกับ และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ
สมศ. ประจำเดือน
๘.๔ ติดตำมจำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนตำมแผนงำน/โครงกำรกำรดำเนินงำน
ของ สมศ.ที่ต้องรำยงำนไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. ทุกไตรมำส
๘.๕ ติดตำมจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปี (SAR) ทุก ๖
เดือน
------------------------------------------------------------------
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(ลำดับที่ ๓๙)
โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน QA ภำยใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ งำนวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์
ผู้กำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ.
หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ สมศ. ได้มีกำรกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจด้ำนควำมร่วมมือในกำรประกันคุณภำพภำยนอก
ของหน่วยงำน ๓ แห่งได้แก่ ONESQA, TWAEA, JUAA เพื่อกำรส่งเสริมให้บทบำทด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของทั้งสำมหน่วยงำนเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย ต่อกำรดำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงกัน อำทิ ๑) กำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่โดยกำรเรียนรู้ภำรกิจของหน่วยงำน (EQAA
Agencies) และเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรประเมินหรือกิจกรรมอื่นๆ ๒) กำรจัดให้ผู้ประเมินมีโอกำสแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันประสบกำรณ์ที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม เพื่อนำทักษะและประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชำญของ
ทั้งสำมองค์กรไปพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรประเมินหรือกำรรับรองมำตรฐำนสถำบัน
และ ๓) กำรดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพและกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำที่จัดโดย
ควำมร่วมมือของทั้งสำมหน่วยงำน
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) กลยุทธ์ที่ ๓. มีบทบำทในเวที QA ระหว่ำงประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๘ มี
ผลงำนที่เป็นรูปธรรมจำก MoU ที่ทำร่วมกับหน่วยงำน QA ในต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ย นเจ้ าหน้าที่เพื่อเรียนรู้ และเข้าร่ว มสังเกตการณ์การประเมิ นหรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ต่อระบบและกระบวนการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน
๒. การดาเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาที่จัด
โดยความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงาน
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วิธีกำรดำเนินกำร
ประสำนงำนเพื่อดำเนินกิจกรรมระหว่ำงกันภำยใต้ MOU อำทิ กำรประชุม กำรนำเสนอผลงำน กำร
เยี่ยมชม/ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ กำรทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น
แผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค.

Q1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

Q2
ก.พ.

มี.ค.

Q3
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Q4
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. และหน่ ว ยงำน TWAEA และ JUAA เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องทั้ ง ๓
หน่วยงาน
๒. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายใต้ ความ
ร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานเพิ่มเติม อาทิ การศึกษาวิจัย การนาเสนอผลงานวิชาการระหว่าง ๓
หน่วยงาน เป็นต้น
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑-๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลำดับที่ ๔๐)
โครงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำยต่ำงประเทศ
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์
ผู้กำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ.
หลักกำรและเหตุผล
การประเมินคุณภาพภายนอกถือเป็นกลไกที่สาคัญในการสะท้อนผลลัพธ์ทางการศึกษา ดังนั้นหาก
กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกมีความเชื่อมโยงกับกลไกอื่น ๆ อาทิ กรอบคุณวุฒิอาเซียน กรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในเวทีสากล แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย QA ก็จะส่งผลให้การสะท้อนผลลัพธ์ ทาง
การศึกษานั้น มีความครอบคลุมในมิติอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
หน่วยงาน New Zealand Qualifiations Authority: NZQA เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ใน
เรื่องกรอบคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่ สมศ. ควร
ขยายขอบเขตด้านความร่วมมือทั้งในด้าน QA & QF
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๘. มีผลงำนที่เป็น
รูปธรรมจำก MoU ที่ทำร่วมกับหน่วยงำน QA ในต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายขอบเขตด้านความร่วมมือระหว่า ง สมศ. และหน่วยงาน New Zealand Qualifiations Authority:
NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง สมศ. และ หน่วยงาน New Zealand Qualifiations
Authority: NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework
๒. กำรหำรือเกี่ยวกับข้อตกลงบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง สมศ. และ New Zealand Qualifiations
Authority: NZQA
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แผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค.

Q1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

Q2
ก.พ.

มี.ค.

Q3
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Q4
ส.ค.

ก.ย.

โครงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำยต่ำงประเทศ
กิจกรรมที่ 1 กำรลงนำมควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำน/เครือข่ำย
ต่ำงประเทศ (NZQA)

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. เกิ ด กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ ำ ง สมศ. และ หน่ ว ยงาน New Zealand Qualifiations
Authority: NZQA ในเรื่อง Quality Assurance & Qualification Framework
๒. น ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง สมศ. และ New Zealand Qualifiations
Authority: NZQA
๓. สมศ. สามารถออกแบบระบบการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกันระหว่าง Quality Assurance &
Qualification Framework
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๓-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลำดับที่ ๔๑)
โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล
กิจกรรมที่ 1 กำรรับกำรประเมินจำก INQAAHE
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์
ผู้กำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ 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 เป็นเครือข่ำยเพื่อสร้ำงคุณค่ำหลักและกำรสนับสนุนแก่สมำชิกในด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ดีใน
เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ สมศ. มียุทธศำสตร์ของกำรเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมิ น ภำยนอกจำกผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และจำกหน่ว ยงำนนำนำชำติ ว่ำมีระบบและกลไกกำร
ดำเนิ น งำนของหน่ วยงำนสอดคล้องกับ บริบทของสำกลซึ่งจะทำให้ สมศ. ได้ รับกำรยอมรับในหมู่สมำชิก
หน่วยงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับสำกล
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๖. ได้รับกำรประเมิน
จำกหน่วยงำน/เครือข่ำย QA ในต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ รั บ การประเมิ น จาก The International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education (INQAAHE)
๒. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ ว่ำ สมศ. ดำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ INQAAHE
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วิธีกำรดำเนินกำร
๑. กำรจัดทำ Self Assessment Report ภำยใต้ INQAAHE’s Good Practice
๒. กำรขอรับกำรตรวจเยี่ยมจำก INQAAHE
๓. กำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน
แผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค.

Q1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

Q2
ก.พ.

มี.ค.

Q3
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Q4
ส.ค.

ก.ย.

โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กำรรับ
กำรประเมินจำก INQAAHE

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. สมศ. ได้รับกำรยอมรับว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๒-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กิจกรรมที่ ๒ กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร/วิจัยในเวที
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์
ผู้กำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ.
หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้ สมศ. เป็ น ที่ย อมรั บ และเป็ น แหล่ งอ้ำงอิงทำงวิช ำกำรในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำทั้ ง ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ กำรผลิตผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรจึงเป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งที่จะเป็นส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่ผลงำนทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ รวมถึงกำรตีพิมพ์ผลงำน
ดังกล่ำวซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่ำ สมศ. มีวิธีวิทยำของกำรได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ และกำรนำควำมรู้ ไปใช้ในพันธกิจ
หลักขององค์กร และสำมำรถนำมำพัฒนำ ต่อยอดองค์ควำมรู้นั้นเพื่อเผยแพร่สู่เวทีภำยนอกที่จะก่อให้ เกิด
คุณประโยชน์ทำงวิชำกำรในวงกว้ำงต่อไป
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๗. มีกำรนำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม QA ระหว่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงผลงำนวิจัย งำนวิชำกำร และเสริมเสริมสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
๒. เพื่อให้บุคลำกรของ สมศ. เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
๓. เพื่อเป็นกลไกให้เกิดกำรยอมรับในแวดวงวิชำกำรในด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. งำนวิเทศสัมพันธ์และภำรกิจวิจัยและจัดกำรควำมรู้ จัดทำแผนปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรร่วมกัน
๒. กำรประสำนงำนกับแหล่งตีพิมพ์หรือเวทีนำเสนอผลงำนทั้งในระดับชำติ/นำนำชำติ
๓. อำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรทั้งในระดับชำติ/นำนำชำติ
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แผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค.

Q1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

Q2
ก.พ.

มี.ค.

Q3
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Q4
ส.ค.

ก.ย.

โครงกำรสร้ำงกำรยอมรับในระดับสำกล
กิ จกรรมที่ 2 กำรน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำร/วิจัยในเวที

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลำกรของ สมศ. มีช่องทำงในกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร/ผลงำนวิจัย ทั้งในเวทีระดับชำติและ
นำนำชำติ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๒-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลำดับที่ ๔๒)
โครงกำร AYQON
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนวลสุภัคร พูลทรัพย์
ผู้กำกับโครงกำร 1. นำยสมยศ ชี้แจง
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 คณะกรรมกำร สมศ.-ผอ.
 จัดซื้อจัดจ้ำง
 ปปช. (ITA)
 ควำมเสี่ยง
 อื่นๆ โปรดระบุ ยุทธศำสตร์ สมศ.
หลักกำรและเหตุผล
สมศ. ภำยใต้บทบำทของกำรร่วมก่อตั้ง “เครือข่ำยนักประกันคุณภำพรุ่นเยำว์ของอำเซียน” หรือ ASEAN
Young Quality Assurance Officer Network: AYQON โดย สมศ. ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรฯ
AYQON และมี บ ทบำทในกำรดำเนิ น กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งและเป็ นไปในทิ ศ ทำงเดี ยวกั นกั บ AQAN ทั้ ง นี้
เครือข่ำยดังกล่ำวจะเป็นส่วนผลักดันให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและยั่งยืนภำยใต้กำลังคน
รุ่นใหม่ของแต่ละประเทศที่จะเข้ำมำดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อำทิ กำรจัดประชุมวิชำกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรศึกษำเยี่ยมชมดูงำนหน่วยงำนประกันคุณภำพ
เป็นต้น
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) เป้ำประสงค์ ระบบกำรประเมินเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนและคุณภำพ
ของกำรประเมินภำยนอกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำกหน่วยงำนนำนำชำติ ตัวชี้วัดที่ ๗. มีบทบำทในเวที
QA ระหว่ำงประเทศ ๑.เป็นกรรมกำรบริหำรของ AQAN และ ๒.นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในกำรประชุม
QA ระหว่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สมศ. ให้มีบทบาทในการสืบสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเวทีระดับนานาชาติ
๒. เพื่อให้บุคลำกร สมศ. เข้ำร่วมและมีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับสมำชิก
อำเซียน
วิธีกำรดำเนินกำร
๑. เข้ำร่วมกิจกรรม Executive Meeting, Seminar, Global Summit, Conference and Roundtable
Meeting ตำมแผนงำนของ AYQON
๒. สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำและนำมำเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
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แผนดำเนินโครงกำร/กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค.

Q1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

Q2
ก.พ.

มี.ค.

Q3
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

Q4
ส.ค.

ก.ย.

โครงกำร AYQON
กิจกรรมที่ 1 กำรดำเนินงำนภำยใต้
เครือข่ำย AYQON

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. บุคลำกร สมศ. ได้มีโอกำสเข้ำร่วมและมีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับสมำชิก
อำเซียน
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑-๔ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลำดับที่ ๔๓)
โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอำนวยกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสายรุ้ง ประชากูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน

 ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง
 อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘

๑.

หลักกำรและเหตุผล
งานบริหารทั่วไป ภารกิจอานวยการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
ดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์หลัก และพันธกิจด้านต่างๆ ของสานักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งงานที่รับผิดชอบหลักได้แก่ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ
ทั้ ง นี้ งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ใ นการด าเนิ น การนั้ น จะมี ๖ รายการ ได้ แ ก่ ๑) ค่ า เช่ า อาคาร
๒) ค่าสาธารณูปโภค ๓) ค่าตอบแทน ๔) ค่าวัสดุ ๕) ค่าใช้สอย และ ๖)ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
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
เพื่อให้การดาเนินงานในด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดาเนินการในภารกิจของ
สานักงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
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๔.

งบประมำณโครงกำร
ลำดับ
รำยกำร
๑. ค่าเช่าทรัพย์สิน
๒. ค่าสาธารณูปโภค
๓. ค่าตอบแทน
๔. ค่าวัสดุ
๕. ค่าใช้สอย
๖. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
๗. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสานักงาน เช่น ปีใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล
รวม

งบประมำณ (บำท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๖,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๖,๘๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐,๗๐๐,๐๐๐

หมำยเหตุ : งบประมำณที่ผ่ำนมำ
ปีงบ ๒๕๕๙
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รำยกำร

ได้รับ

ค่าเช่าทรัพย์สิน
๒.๒๙
ค่าสาธารณูปโภค
๓.๐๔
ค่าตอบแทน
๑๒.๐๒
ค่าวัสดุ
๑.๐๖
ค่าใช้สอย
๑๐.๒๑
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
สานักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปีงบ ๒๕๖๐

จ่ำยจริง

ได้รับ

จ่ำยจริง

๑.๘๐
๓.๐๒
๑๑.๐๕
๑.๐๓
๘.๖๐

๒.๒๙
๕.๘๘
๑๒.๐๒
๑.๐๐
๑๐.๐๐

๑.๘๐
๒.๕๓
๑๑.๓๘
๐.๙๖
๗.๙๓

ปีงบ ๒๕๖๑
จ่ำยจริง
ได้รับ

ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๑

๒.๒๙
๕.๐๔
๗.๔๖
๒.๐๐
๖.๔๖
๑.๐๐

๑.๖๘
๑.๙๒
๔.๗๓
๐.๘๘
๔.๒๒
๑.๕๑
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๕.

๖.

๗.

เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๕.๑ สามารถดาเนินการในด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ สามารถสนับสนุนการดาเนินการในภารกิจของสานักงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๖.๑ สามารถให้การสนับสนุนภารกิจขององค์กรในด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
งานอาคารสถานที่ ได้เพียงพอ ทันต่อเวลา มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ สามารถดาเนินการด้านงานพัสดุ งานธุรการ งานสารบรรณ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอก
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๗.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๗.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๗.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๗.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๗.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๔๔)
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอำนวยกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสายรุ้ง ประชากูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน

 ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง
 อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘

๑.

หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีที่ตั้ง ณ ชั้น ๒๔
อาคารพญาไทพลาซ่า มีพื้นที่ปฏิบัติงาน ๑,๓๖๓.๐๙ ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องประชุม
ห้องเตรียมอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง ห้องถ่ายเอกสาร ห้องจัดเก็บเอกสาร และห้องพัสดุ
ทั้งนี้ สานักงานดาเนินการตกแต่งสถานที่และปฏิบัติงาน ณ ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๕ ปีแล้ว ซึ่งทาให้บางพื้นที่การปฏิบัติงานมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และ
เสื่ อมสภาพในบางพื้น ที่ อาทิ ห้ องเตรี ย มอาหารประชุม ฟิล์ มกรองแสง บริ เวณเคาร์เตอร์ ป ระชาสัมพันธ์
ด้านหน้าสานักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้เพื่อให้ส อดคล้ องกับ หลั กการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ข้อ ๑๖ หัวข้อการจัดระบบสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ดังนั้น จึงเห็นควรได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ น่าทางาน มีบรรยากาศที่ดี
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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.
วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สานักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีบรรยากาศที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดี
๓.๒ เพื่อดูแลสุขภาวะสถานที่ทางาน และสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้มารับบริการ
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๔.

๕.

๖.

๗.

ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
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. ดาเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน
งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ลำดับ
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
เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๖.๒ ดาเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ สถานที่ปฏิบัติงานน่าอยู่ น่าทางาน สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดี
๗.๒ เจ้าหน้าที่ สมศ. และผู้มารับบริการอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม มีความสุข
กาย สบายใจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
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๘.

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
------------------------------------------------------------------
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(ลำดับที่ ๔๕)
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนบริหำรทั่วไป ภำรกิจอำนวยกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสายรุ้ง ประชากูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน

 ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง
 อื่น ๆ โปรดระบุ สานักงบประมาณ ‘

๑.

หลักกำรและเหตุผล
การปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในมาตรา ๘ มีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสานักงานที่เป็น
มาตรฐานสากล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 ที่ ก าหนดขึ้ น มาเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการให้กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ ซึ่งมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO จัดทาขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(International Organization for Standardization) ซึ่ ง เป็ น ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ไ ด้ ทั่ ว ไป ทั้ ง
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต หรื อ การบริ ก าร โดยไม่ จ ากั ด ขนาดองค์ ก าร เทคโนโลยี ความซั บ ซ้ อ นของ
กระบวนการ
ดังนั้นสานักงาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การทางานเป็นระบบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจสู งสุ ด ของผู้ รั บ บริ ก าร จึ งได้มีแนวคิ ดน ามาตรฐานดัง กล่ าวมาประยุ กต์ ใช้ ในการบริ ห ารงานให้ เ กิ ด
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 ปี
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๓. วัตถุประสงค์โครงกำร
๓.๑ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐานการทางานให้ชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถใช้ควบคุมและบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้รับบริการ
๓.๒ เพื่อให้มีการสอบทานกระบวนการทางาน (Internal Audit) อันจะนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
ทางานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอนาคต
๔. ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
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. ดาเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน
๕.
๖.

๗.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖.๒ ดาเนินการตามสัญญาและส่งมอบงาน แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ กระบวนการทางานมีความชัดเจน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถใช้
ควบคุมและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗.๒ กระบวนการทางานได้รับการสอบทานเป็นระยะ (Internal Audit) นาไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการทางานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอนาคต
๗.๓ สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
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๘.

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน

267

(ลำดับที่ ๔๖)
กำรจ้ำงตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภำยนอก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนกำรเงินและบัญชี ภำรกิจอำนวยกำร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางชมภู เกิดคง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ผู้กำกับโครงกำร ๑. นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
ตัวชี้วัด/แผน
 ก.พ.ร.  จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช. (ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่น ๆ โปรดระบุ
‘

๑.

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฏีกาจั ดตั้งส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบ
บัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วย
ความเห็นชอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของส านั กงาน โดยให้ แสดงความคิดเห็ น เป็นข้อวิเคราะห์ ว่าการใช้จ่ายดัง กล่ าวเป็น ไปตามวัตถุประสงค์
ประหยัดและได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสานักงาน
สอบถามผู้อานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีแ ละเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของสานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
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.

๔.

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อดาเนินการตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔
กิจกรรมกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๑.
๒.
๓.
๔.

ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ/TOR
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง
จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอก พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ประจาปีงบประมาณ และได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์
๕. การนาเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะทางานการเงิน
และคณะกรรมการ สมศ.
๖. การนาส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ สมศ. ให้กับ สตง.
๗. บันทึกและส่งรายงานการเงินรวมของ
สานักงานผ่านระบบรายงานการเงินรวม
ภาครัฐ (CFS)
๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๖.
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
๖.๑ ดาเนินการนาเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ.
แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๖.๒ ดาเนินการนาส่งงบการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ. ให้กับ สตง. แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๖.๒ ดาเนินการบันทึกและส่งรายงานการเงินรวมของสานักงานผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ
(CFS) แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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๗.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สามารถปฏิบัติการได้ครบถ้วนตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๔
๘.
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
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(ลำดับที่ ๔๗)
โครงกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอำนวยกำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา
นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์
ผู้กำกับโครงกำร
ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑.
หลักกำรและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ดาเนินงานด้านบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์ การ พร้อมทั้งการพัฒนา ธารงรักษาให้
บุคลากรในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน และยัง
รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทาให้สมาชิกในองค์การ ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ ใช้ประโยชน์
สรรหำ คือ การหาคนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
พัฒนำ คือ การพั ฒ นาบุ คลากรให้ เป็น คนดี และเก่งยิ่งๆ ขึ้นไป การที่จะพั ฒ นาคนให้ เก่ง องค์กร
จะต้องวิเคราะห์ได้ว่าบุคลากรมีความถนัด มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ดังนั้น จึงควรมีการ
ฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากร โดยจัดทาแผนพัฒ นาตนเอง (Individual Development
Plan) หรื อ จั ด ท าแผนฝึ ก อบรม (In House Training) เพื่ อ สร้ า งคนและพั ฒ นาคนอย่ า ง
ต่อเนื่อง
รัก ษำไว้ คื อ การธ ารงรั กษาไว้ให้ อยู่กั บ องค์ก ร โดยสร้างเส้ นทางความก้ าวหน้ าทางอาชีพ และมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ใช้ประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงาน ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการทางานให้เต็มที่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารกิจต่างๆ ดังนี้
๑. โครงสร้ำงองค์กร คือ การออกแบบองค์กรและการจัดระบบงานแผนภูมิแสดงตาแหน่งทั้งหมดใน
องค์กร แสดงความสัมพั น ธ์ของอานาจหน้าที่ของแต่ล ะหน่วยงาน หรือแสดงความเชื่อมโยงทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนของตาแหน่ งทั้ งหมด การจั ดทาโครงสร้างองค์กร จะเป็น ข้อมูล พื้น ฐานที่ ส าคัญ ในการออกแบบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องต่อโครงสร้างองค์กร ทั้งโครงสร้างอานาจหน้าที่
โครงสร้างการบั งคับบั ญชา และโครงสร้างอัตรากาลัง เพื่อให้การกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๒. กำรวำงแผนอัตรำกำลังและกำรสรรหำบุคลำกร คือ การสารวจและวิเคราะห์โครงการอัตรากาลัง
และการสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาจากความรู้ ทั กษะ ความสามารถ และ
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง โดยผ่ า นกระบวนการคั ด เลื อ กทั้ ง การสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ โ ดย
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๓. กำรฝึกอบรมและพัฒนำ คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่งพร้อม
ที่จ ะตอบสนองต่อการขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานตามทิศทางและนโยบายขององค์กร ซึ่งองค์กรควรจัดท า
แผนพัฒ นาตนเอง (Individual Development Plan) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทา
แผนฝึกอบรม (In House Training) ตามทิศทางและนโยบายขององค์กรเพื่อสร้างคนและพัฒนาคนอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. กำรบริหำรผลกำรปฏิบั ติ งำน เป็นการบริห ารทรั พยากรบุคคลโดยยึดผลงานเป็น หลั ก มีการ
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึง่ ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ทางานบรรลุเป้าหมาย
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักงานจึง
ควรตระหนักเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่นโยบายและทิศทางทีก่ าหนด
๒.

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒.๒ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 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 เพือ่ สรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่
สอดคล้องกับภาระงานและวัฒนธรรมองค์กร
๓.๒ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากร
โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก มีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึง่ ถือเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ทางานบรรลุเป้าหมาย
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๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำตอบแทนผู้อำนวยกำร ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ เงินเดือนและค่ำล่วงเวลำบุคลำกร สมศ.
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำรและลูกจ้ำงรำยวัน รวมถึงค่ำประกันสังคม ค่ำตอบแทนพิเศษ
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. เงินเดือน ค่าล่วงเวลาของบุคลากร สมศ.
๑๒ เดือน
๔๖,๐๐๐,๐๐๐
๒. ค่าตอบแทนผู้อานวยการรวมประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๒ เดือน
๔,๕๐๐,๐๐๐
๓. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
๑๒ เดือน
๒,๙๐๐,๐๐๐
๔. ค่าจ้ างลู ก จ้ างโครงการและลู ก จ้ างรายวัน และค่ า ๑๒ เดือน
๔,๐๐๐,๐๐๐
ประกันสังคม
๕. ค่าบริการจัดทาเงินเดือน
๑๒ เดือน
๑๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๕๗,๕๖๐,๐๐๐
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. ดาเนินการด้านค่าจ้าง
ค่ าต อ บ แ ท น เป็ น งา น
ประจา มีกาหนดเบิกจ่าย
แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ ของ
ทุกเดือน

กิจกรรมที่ ๒ กำรดำเนินกำรด้ำนอัตรำกำลัง (กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. ค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินการสรรหาบุคลากร
ตลอดทั้งปี
๑๕๐,๐๐๐
๑.๑ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
๑.๒ ค่าดาเนินการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
๑๕๐,๐๐๐
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
มี.ค.
๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณสาหรับการ
สรรหาบุคลากร
๓. ดาเนินการสรรหา
บุคลากรตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กาหนด
ครบถ้วน
๔. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการสรรหา
บุคลากรเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี กำรประเมินผลงำนและพิจำรณำผลตอนแทน
ผู้อำนวยกำร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้ตรวจสอบภำยใน (สำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ใหม่ และกำรประเมินเพื่อต่อสัญญำจ้ำงไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. ค่าตอบแทนคณะทางาน
ตลอดทั้งปี
๑๓๐,๐๐๐
๑.๑ คณะทางานวินิจฉัยผลประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี
๑.๒ คณะท างานประเมิ น ผลงานและ
พิจารณาผลตอบแทนผู้อานวยการ
๑ .๓ ค ณ ะท างาน ป ระเมิ น ผ ล ก าร
ปฏิบัติงานประจาปีผู้ตรวจสอบภายใน
๑ .๔ ค่ าป ระ ม ว ล ผ ล ป ระ เมิ น ก าร
ปฏิบัติงานประจาปี
รวมทั้งสิ้น
๑๓๐,๐๐๐
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง
๒. ประเมินผลงานและ
พิจารณาผลตอบแทน
ผู้อานวยการ
๓. สรุปรายงานผลการ
ประเมินเสนอผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง

๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จานวน ๕๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ค่าตอบแทนผู้อานวยการ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ เงินเดือนและค่าล่วงเวลาบุคลากร
สมศ. ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและรายวัน รวมถึงค่าประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ
จานวนเงิน ๕๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานประจาปี (Performance Appraisal) จ านวนเงิน
๑๓๐,๐๐๐ บาท

๖.

เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ครบถ้วนตามกรอบอัตราโครงสร้าง
๖.๒ สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ สามารถดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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๗.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ งานทรัพยากรมนุษย์สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๗.๒ สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๘.

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเ ล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตาม
สายบังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากั บ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนการปฏิ บั ติงานประจาปี (SAR) เป็ น
ประจาทุก ๖ เดือน
------------------------------------------------------------------
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(ลำดับที่ ๔๘)
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สมศ.ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอำนวยกำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา
นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์
ผู้กำกับโครงกำร
ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑.
หลักกำรและเหตุผล
ตามข้อบั งคับสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ข้อ
๒๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา และฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้มีการจัดทาแผนงาน
และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม และข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
ดังนั้น สานักงานจึงจัดให้บุคลากร สมศ.ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาทั้งในส่วนของตนเอง และใน
ส่วนที่สานักงานเห็นประโยชน์และสามารถสร้างขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดี อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
๒.

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒.๒ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 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 เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
๓.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อองค์กร
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๓.๓ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร สมศ.
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
กิจกรรมที่ ๑ กำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองของบุคลำกร (IDP)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท)

รวมเป็นเงิน
(บำท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑.

การเรียนรู้และพัฒนา
ตลอดทั้งปี - รองผู้อานวยการ = ๒๐,๐๐๐ บาท
ตนเองของบุคลากร สมศ.
- หัวหน้าสานัก/หัวหน้าภารกิจ/
หัวหน้างาน = ๑๕,๐๐๐ บาท
- นักวิชาการ = ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. เสนอขออนุมัติ
หลักการโครงการ
๒ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
๓. ดาเนินการตามแผนได้
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๔. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการสรรหา
บุคลากรเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๒ กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกร (In-house Training)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
๑.

จัดอบรมหลักสูตรบุ คลากร สมศ. (การพัฒ นาบุคลิ กภาพ/
ภาษาต่างประเทศ / เทคนิคการนาเสนอต่อที่ประชุม / ภาวะ
ผู้นา / ฯลฯ )

ตลอดทั้งปี

รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
(บำท)
๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. จัดทาแผนการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากร
๒. ดาเนินการฝึกอบรมและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนที่
กาหนด
๓. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๓ กำรสัมมนำบุคลำกรประจำปี/ศึกษำดูงำน
ลำดับ
รำยกำร
๑.

ระยะเวลำ

จัดประชุมสัมมนาบุคลากรประจาปี/ศึกษาดูงาน

ไตรมาสที่ ๔
รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
(บำท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. จัดทาแผนและขอ
อนุมัติการสัมมนา
บุคลากรประจาปี
๒. ดาเนินการตามแผน
๓. รายงานผลการสัมมนา
ให้ผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
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กิจกรรมที่ ๔ กำรสัมมนำเพื่อทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับสำนัก
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
๑. จัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนและกล
ไตรมาสที่ ๒-๓
ยุทธ์ระดับสานัก
รวมทั้งสิ้น
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๔)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค
.๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

รวมเป็นเงิน (บำท)
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. จัดทาแผนการสัมมนา
แยกตามสานัก
๒.เสนอผู้อานวยการให้
ความเห็นชอบ
๓. ดาเนินการตามแผน
และรายงานผู้บังคับบัญชา

๕.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จานวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร (IDP) จานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In-house Training) จานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การสัมมนาบุคลากรประจาปี/ ศึกษาดูงาน จานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ การสัมมนาเพื่อทบทวนแผนและกลยุทธ์ระดับสานัก จานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖.

เป้ำหมำย - ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ บุคลากร สมศ.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
๖.๒ บุคลากร สมศ. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
๖.๓ บุคลากร สมศ. มีทักษะและเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน

๗.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานมีบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ตลอดจนถึงบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
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๘.

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย
บังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๔๙)
โครงกำรสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลอื่นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอำนวยกำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา
นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์
ผู้กำกับโครงกำร
ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑.
หลักกำรและเหตุผล
ระเบียบสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลอื่นสาหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๑ สวัสดิการ ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้
(๑) การรักษาพยาบาล
(๒) การสงเคราะห์เนื่องจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
สวัสดิการ ข้อ ๘ ให้สานักงานจัดให้มีการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกรณีเจ็บป่วย หรือ
ได้รับอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในลักษณะของการประกันหมู่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประสงค์จะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มด้วยตนเองเพื่อขอรับสิทธิตามกรมธรรม์
ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุแบบประกันหมู่ที่สานักงานจัดทาให้ตามวรรค
หนึ่ง ก็ให้กระทาได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ทาให้จานวนเบี้ยประกันที่สานักงานจ่าย
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น
การดาเนินการตามข้อนี้ให้กระทาโดยการจัดทาประกันกับบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ไว้วางใจได้ จากงบประมาณของสานักงาน
การขอรับเงินทดแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เป็นไปตามที่สานักงานหรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
แล้วแต่กรณี ได้ตกลงกับผู้รับประกัน
ด้วยเหตุนี้ สวัสดิการภายในองค์กรหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ถือเป็นผลตอบแทนการทางานแก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต สามารถสร้างขวัญ
กาลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานอันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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๒.

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒.๒ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 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 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและช่วยอานวยความสะดวกสบายในชีวิต
๓.๒ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๔.
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรประกันสุขภำพหมู่
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท)
รวมเป็นเงิน
(บำท)
๑. ค่ า ใช้ จ่ ายด้ านการประกั น สุ ข ภาพ ๑๒ เดือน
๔,๐๐๐,๐๐๐
หมู่ (ผู้ อ านวยการสมศ. ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ เชี่ย วชาญ เจ้ าหน้ าที่ และลู ก จ้ าง
สมศ.) รวมค่ า ปรั บ เบี้ ย ประกั น
ระหว่างปี
รวมทั้งสิ้น
๔,๐๐๐,๐๐๐
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๑)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
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 าเนิ น การส่ งเรื่ อ งเค
ล ม ป ร ะ กั น กั บ บ ริ ษั ท
ประกัน (ทุกสัปดาห์)
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กิจกรรมที่ ๒ สวัสดิกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่และครอบครัว (สำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง สมศ.)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท) รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. สวั ส ดิ ก ารส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ ๑๒ เดือน
๖๐,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐,๐๐๐
ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น
๖,๐๐๐,๐๐๐
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๒)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓

มี.ค.
๖๒

เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ แล้วเสร็จ
ก่อน ๓๐ ก.ย. ๖๑
๒. ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เวียนให้เจ้าหน้าทีส่ มศ.
ทราบ
๓. ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๔. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมที่ ๓ กำรตรวจสุขภำพประจำปี
ลำดับ
รำยกำร
๑. ค่าตรวจสุขภาพประจาปี

ระยะเวลำ
ไตรมาสที่
๑-๒

ค่ำใช้จ่ำย/คน (บำท)
ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ

รวมเป็นเงิน (บำท)
๑,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๓)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ
๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่สมศ.ทราบ
๓. ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๔. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๔ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกำยและใจ (กำรกีฬำ/กำรออกกำลัง/กำรสันทนำกำร)
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (การกีฬา/การ
๑๒ เดือน
๔๐๐,๐๐๐
ออกกาลัง/การสันทนาการ)
รวมทั้งสิ้น
๔๐๐,๐๐๐
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๔)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑.เสนอขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณ แล้วเสร็จ
ก่อน ๓๐ ก.ย. ๖๑
๒. ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๓. สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมที่ ๕ สวัสดิกำรเครื่องแต่งกำยบุคลำกร
ลำดับ
รำยกำร
๑. สวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร

ระยะเวลำ
๑๒ เดือน
รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน (บำท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (กิจกรรมที่ ๕)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑ . จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณส าหรั บ ค่ า ตั ด
สู ท เสนอผู้ อ านวยการให้
ความเห็นชอบ
๒. ด าเนิ น การส่ ง เรื่ อ งให้
งานบริหารทั่วไปดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๓ . สรุ ป รายงานผลการ
ด า เนิ น ง า น เ ส น อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมที่ ๖ เงินชดเชยหรือค่ำบำเหน็จ กรณีพ้นสภำพจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำง
ลำดับ
รำยกำร
ระยะเวลำ
รวมเป็นเงิน (บำท)
๑. เงินชดเชยหรือค่าบาเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการ
๒,๐๐๐,๐๐๐
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
รวมทั้งสิ้น
๒,๐๐๐,๐๐๐
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๕.

๖.

๗.

๘.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จานวน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพหมู่ จานวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ.ที่ผ่าน
ทดลองงาน) จานวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสุขภาพประจาปี (สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ.ที่ผ่านการทดลองงาน
๖ เดือน) จานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (การกีฬา/การออกกาลัง/การสันทนาการ) จานวน
เงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ สวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร จานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๖ เงินชดเชยหรือค่าบาเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง จานวน
เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ สามารถดาเนินการจัดทาประกันสุขภาพหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลได้ภายใน
เวลาที่กาหนด
๖.๒ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และครอบครัวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.๓ สามารถดาเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกออกกาลังกายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.๔ สามารถดาเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานสามารถบริหารจัดการโครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้บุคลากร สมศ. ได้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย
บังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
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(ลำดับที่ ๕๐)
โครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งำนทรัพยำกรมนุษย์ ภำรกิจอำนวยกำร สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์
นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา
นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์
ผู้กำกับโครงกำร
ดร.นันทา หงวนตัด
รองผู้อานวยการ
นายกมล อุ่นชู
หัวหน้าสานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด/แผน  ก.พ.ร.
 จัดซื้อจัดจ้าง  ปปช.(ITA)  คณะกรรมการ สมศ.-ผอ.
 ความเสี่ยง  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
---------------------------------------------------------------------------------------๑.
หลักกำรและเหตุผล
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อกาหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาสมรรถนะและสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
ในการนี้ ส านักงานจึงตระหนั กและเล็ งเห็ นความสาคัญ ในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้
เป็ น ไปตามเป้ า ประสงค์ ข ององค์ ก ร โดยเฉพาะในมิ ติ ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Competency – Based
Training) การพัฒนาระบบสมรรถนะในองค์กร และการบริหารค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้กับบุคลากร
ระบบสมรรถนะถือเป็นพื้นฐานในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุ คลากร การพัฒ นาบุ คลากร การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การพัฒ นาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนการสืบทอดตาแหน่ง และการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละตาแหน่ง
๒.

ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงภำยใต้ยุทธศำสตร์และนโยบำย
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒.๒ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 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.

๔.

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๓.๑ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร
๓.๒ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๓.๓ เพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (แผนงำน-รำยเดือน)

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำสที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำสที่ ๓
เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำสที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. ขออนุ มัติ หลั กการและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เส น อ
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ให้ ค ว า ม
เห็นชอบ
๒. จั ด ท าร่ า ง TOR และ
ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
๓. ดาเนินการตามแผนที่ได้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๔. สรุป ผลการด าเนิ น งาน
เสนอผู้ อ านวยการ และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๕.
๖.

๗.

งบประมำณโครงกำร
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เป้ำหมำย- ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลำ (รำยเดือน/ไตรมำส) ในเชิงปริมำณและคุณภำพ
๖.๑ สามารถดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรได้ตามแผนที่กาหนด
๖.๒ สามารถดาเนินการจัดทาแผนการบริหารค่าตอบแทนบุคลากรได้ตามแผนที่กาหนด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานสามารถพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
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๘.

กำรควบคุมกำกับและประเมินผล
๘.๑ ติดตามกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่านทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด
๘.๒ ติดตามจากรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานที่งานระบบสนับสนุนต้องรายงานตามสาย
บังคับบัญชาไปยังรองผู้อานวยการเป็นประจาทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของแต่ละเดือน)
๘.๓ ติดตามจากการประชุมคณะทางานควบคุม กากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ สมศ.
เป็นประจาทุกเดือน
๘.๔ ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการดาเนินงานของ สมศ.ที่ต้อง
รายงานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกไตรมาส
๘.๕ ติดตามจากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี (SAR) เป็นประจา
ทุก ๖ เดือน
------------------------------------------------------------------
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(ลำดับที่ ๕๑)

แผนกำรตรวจสอบภำยใน (Audit Plan)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
๑.วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
๑.๑. เพื่ อก ำหนดเป้ ำหมำย ขอบเขต แนวทำงในกำรปฏิ บั ติงำน และทรัพ ยำกรที่ ต้ องใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน
๑.๒ เพื่อให้ ผู้ บ ริห ำรมีเครื่องมือในกำรควบคุม กำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ ตรวจสอบ
ภำยในให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
๒. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนเชื่อ ถือได้และ
ทันเวลำ ผู้บริหำรสำมำรถนำมำใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจได้
๒.๒ เพื่อให้กำรฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจมีควำมถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒.๓ เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ว่ำมีควำมเหมำะสม
เพียงพอหรือไม่
๒.๔ เพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนให้คำปรึกษำ เสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรปรับปรุง
แก้ไขในด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน
๒.๕ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรของหน่วยรับตรวจให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและคุ้มค่ำ
๓. ขอบเขตกำรตรวจสอบ
๓.๑ หน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๔ หน่วยรับตรวจ ดังนี้
๑. สำนักประเมินและรับรอง
๒. สำนักพัฒนำและส่งเสริม
๓. สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
๔. สำนักสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
๓.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. กำรจัดทำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน : ตรวจสอบควำมถูกต้ อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
ควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยรับตรวจ
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๒. ด้ำนกำรเงิน : ตรวจสอบควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรต่ำงๆ
ให้ เป็ นไปตำมระเบียบกำรเบิ กจ่ำย และกำรเก็บรักษำเงิน รวมถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงิน
๓. กำรบริ ห ำรเงิ น ทดรองจ่ ำ ย : ตรวจสอบกำรบริ ห ำรจั ด กำรเงิ น ยื ม ทดรองจ่ ำ ยให้ มี
ประสิทธิภำพเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๔. กำรบริ ห ำรเงิน งบประมำณ : ตรวจสอบกำรบริห ำรจัด กำรเงิน งบประมำณของหน่ ว ย
รับตรวจว่ำถูกต้องตำมกิจกรรม/โครงกำรที่กำหนด
๕. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร : สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของ
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี
๖. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง : ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงว่ำเป็นไปตำมระเบียบพัสดุ และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่กำหนด
๗. กำรควบคุมพัสดุ : สอบทำนประสิทธิภำพในกำรควบคุม ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงำน
๘. กำรตรวจสอบสำรสนเทศ : กำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศในกำรดำเนินงำน เพื่อให้ทรำบ
ว่ำระบบงำนมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข และกำรเก็บรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล
๙. งำนให้ ค ำปรึ ก ษำ : กำรให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจในด้ ำนกำรเงิ น บั ญ ชี
งบประมำณ พัสดุ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน
๑๐. งำนสนับสนุน : ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรที่แนบ)
๓.๓ ระยะเวลำของข้อมูลทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)
๓.๔ ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
๑. ว่ำที่ ร.ต. ชัยยะ รักสัตย์มั่น

ผู้ตรวจสอบภำยใน
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แผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ/ภำรกิจ/กิจกรรม
๑.กำรตรวจสอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน
ปฏิบัติงำนประจำปี
๒.ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรจัดทำบัญชีและ
รำยงำนกำรเงิ น กำรบริ ห ำรเงิ น ทดรองจ่ ำ ย
กำรบริห ำรเงิน งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ระบบสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบกำร
ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และค ำสั่ ง ที่
เกี่ยวข้อง
๓.กำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในประจำปี
๔.กำรปฏิบัติห น้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
๔.๑)เตรีย มข้อมูล ในกำรจัดทำรำยงำนและ
จัดทำร่ำงรำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๒)จั ด ท ำวำระกำรประชุ ม และเอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุม
๕.กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ/งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย

ระยะเวลำดำเนินกำร ( ๑ ต.ค.๖๑–๓๐ ก.ย.๖๒)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

หมำยเหตุ
ตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรตำม
แผ น ป ฏิ บั ติ ง ำน ป ระจ ำปี จ ำน วน ๔
โครงกำร
ตรวจสอบเป็ น ประจ ำทุ ก เดื อ นเพื่ อ เสนอ
ร ำ ย ง ำ น ต่ อ ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ก ำ ร เงิ น
คณะกรรมกำรสมศ. และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกเดือน
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หน่วยรับตรวจ/ภำรกิจ/กิจกรรม
๖.กำรบริหำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
๖.๑) กำรประกัน คุณภำพหน่ วยตรวจสอบ
ภำยในประจำปี
๖.๒) กำรประเมิ น ตนเองตำมเกณฑ์ ก ำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพหน่วยตรวจสอบ

ระยะเวลำดำเนินกำร ( ๑ ต.ค.๖๑–๓๐ ก.ย.๖๒)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

หมำยเหตุ

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 ำนั ก ก ำกั บ และพั ฒ นำกำรตรวจสอบ
ภำครัฐ กรมบัญชีกลำง
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รายชื่อโครงการ
ที่
ชื่อโครงการ
๑. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. โครงการการติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก (QC100)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงการ การพัฒนาระบบการติดตามการนาผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการการบริหารงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการ การดาเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการ การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๑ (ภปพ.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานภารกิจประเมินและ
รับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ (ภปพ.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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ที่
ชื่อโครงการ
๑๕. โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑๖. โครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๑๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๑. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถาบันการอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๒. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๓. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๔. โครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๕. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๖. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๗. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๘. โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๙. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผูป้ ระเมินภายนอกรอบสี่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
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ที่
ชื่อโครงการ
๓๐. โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๑. โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบทีต่ ิดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ.ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๒. โครงการบารุงรักษาและเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๓. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๔. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าทีด่ ้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๓๕. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๖. โครงการจัดทารายงานประจาปี
๓๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA)
๓๘. โครงการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี ๒๕๖๒
๓๙. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๐. โครงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่ายต่างประเทศ
๔๑. โครงการสร้างการยอมรับในระดับสากล
๔๒. โครงการ AYQON
๔๓. โครงการสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๔. โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๕. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๖. การจ้างตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๗. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๘. โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๙. โครงการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอืน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๐. โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕๑. แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซา เลขที่ 128 ถนนพญาไท
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2216 3955 โทรสาร 0 2216 5044-6
อีเมล info@onesqa.or.th

