คูมือการปฏิบัติงาน
ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
สํานักพัฒนาและสงเสริม

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(๒๙ มีนาคม ๖๒)
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กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559 – 2563 )
ปรัชญา (Philosophy)
กาวขามขีดจํากัดสูสหัสวรรษแหงคุณภาพ
ปณิธาน (Goal)
มุงมั่นในการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
วิสัยทัศน (Vision)
สมศ. เปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษา และใหขอเสนอแนะที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
พันธกิจ (Mission)
 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด
 พัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
 พัฒนา ฝกอบรม และใหการรับรองผูประเมินภายนอกกํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
 ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาและให ข อเสนอแนะกั บ สถานศึ ก ษาและหน ว ยงานต น สั งหกั ด เพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คานิยม (Values)
O = Overcome Limitations กาวขามขีดจํากัด
N = Nurture Creativity คิดสรางสรรค
E = Ethical Enhancement ขับเคลื่อนจริยธรรม
S = Social Responsibility รับผิดชอบตอสังคม
Q = Quality Awareness สํานึกคุณภาพ
A = Amicable Agency องคกรกัลยาณมิตร
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บริบทของภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
 วิสัยทัศน
ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ สํานักพัฒนาและสงเสริม สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จะเปน ภารกิจที่เชี่ยวชาญดานการสงเสริมสถานศึกษาทุกระดับ และทุ ก
ประเภทสถานศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน การติดตามผล
การปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปนผูแทนของ สมศ. ทํา
หนาที่ในการตรวจสอบและสะทอนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การสนับสนุนใหสถานศึกษานําผล
การประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการพัฒ นาสถานศึกษาอยางตอเนื่องโดยประสานความรวมมือกับตน
สังกัดและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไป
ใชของสถานศึกษาแตละระดับ การประสานงานกับเครือขายตางๆ ทั้งศูนยเครือขาย สมศ. ที่มีบทบาท หนาที่
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุน สรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงาน
เครือขายการประเมินคุรภาพภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง
 พันธกิจ
ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถนําผลประเมินไปใชโดยดําเนินการในลักษณะการจัดการความรู
และวิทยากรกระบวนการ
2. สงเสริมสรางความพรอมใหสถานศึกษาเพื่อพรอมรับการประเมิน
3. ประชาสัมพันธ เผยแพรและผลิตสื่อ
4. ประสาน สงเสริม และกํากับติดตามการดําเนินงานศูนยเครือขาย
5. สรา งองค ความรูเกี่ ย วกั บ งานที่ รับ ผิดชอบ เชน รวบรวมขอมูล ชุดขอมูล องคความรูใหม
ประกอบการปฏิบัติงาน
6. ส งข อ มู ล ผลการดํ าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สํ านั ก ของตนเองให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ
ประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
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 โครงสรางภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
รักษาการแทนผูอํานวยการ สมศ.
(นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)
รองผูอํานวยการ สํานักพัฒนาและสงเสริม
(นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)
หัวหนาสํานักพัฒนาและสงเสริม
(นางสาวมาลัย ศรีศิรริ ุงโรจน)
หัวหนาภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
(นางศิริธร เวียนศิริ)

นางสาวภัคพิชา ภูทับทิม

นางสาววิมล ทวีคณ
ู

นายธงฉัตร ภูริวัฒนา

นายภูมิพัฒน ศรีวชิรพัฒน

นักวิชาการ

นักวิชาการ

นักวิชาการ

เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ

นางสาวกนกวรรณ ศรีบญ
ุ

นายนฤนาท พิชญอังกูร

เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ

เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
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ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
บทบาท
(functions)
1. การสงเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

หนาที่ความรับผิดชอบ
(Duties and Responsibility)
- วางแผนกําหนดการจัดประชุม
สงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด
ทุกระดับการศึกษา
- จัดประชุมสงเสริมสถานศึกษา
และประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตนสังกัดทุกระดับ
การศึกษา ใหแลวเสร็จกอนการ
ประเมิน
2. การประชาสัมพันธการ
การประชาสัมพันธองคกรผานสื่อ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
ตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน วิทยุ
หนวยงาน
หนังสือพิมพ/จุลสาร ไอที
กิจกรรมแถลงขาว
กิจกรรมเฝาระวังขาว
-เผยแพรเอกสาร/การจัด
นิทรรศการ
3. การบริหารศูนยเครือขาย สมศ. - สมศ. ทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. การนําผลประเมินไปใชพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา

-สงเสริมและติดตามการนําผล
ประเมินไปใชเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา
5. การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน - ไดจัดทําโครงการระบบ QC100
และจรรยาบรรณของผู ป ระเมิ น ขึ้นเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ภายนอก(QC100)
และจรรยาบรรณของผูประเมิน
ภายนอก ที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพ
และจรรยาบรรณ ผูประเมิน
ภายนอก

ผลผลิต
(Output)
จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการ
สงเสริมสถานศึกษาเพื่อพรอมรับ
การประเมิน

- ชองทางการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ และความถี่ของ
การประชาสัมพันธ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน

- ศูนยเครือขายดําเนินการสงเสริม
สนับสนุน สรางความเขาใจ เปน
แหลงเรียนรู และใหคําปรึกษาดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทุก
ระดับการศึกษา
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาและ
จํานวนสถานศึกษาที่นําผลประเมิน
ไปใช
- ได รั บ ข อ มู ล ผลการประเมิ น ผู
ประเมินภายนอกจากสถานศึกษา
ที่ เ ข า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภ าพ
ภายนอกจาก สมศ. ดานคุณ ภาพ
และจรรยาบรรณของผู ป ระเมิ น
ภายนอกทุกระดับการศึกษา
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บทบาท
(functions)

หนาที่ความรับผิดชอบ
(Duties and Responsibility)

ผลผลิต
(Output)
- ได ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ได
บทเรียน เพื่อนํามาปรับปรุง
แนวทาง ปรับปรุงหลักสูตรการ
พัฒนาผูประเมินภายนอกของ
สมศ.
การมีสวนรวมและขยายเครือขาย
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
รวมถึงการพัฒนาเครือขายที่มั่นคง
และยั่งยืน
35

35

6. การดํ า เนิ น งานเครื อ ข า ยการ สงเสริม สนุบสนุน การสราง
ประเมินคุณภาพภายนอก
เครือขายความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดานการ
ประเมินคุรภาพภายนอก

6

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน (JD) ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
งาน/กิจกรรม
1. การสงเสริมสถานศึกษาและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตนสังกัด เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่
- การศึกษาปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็ก)
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
- สถานศึกษาดานการอาชีวศึกษา
- กศน.
- ระดับอุดมศึกษา
2. การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน
3. การบริหารศูนยเครือขาย สมศ.
4. การติดตามการนําผลประเมินไปใชพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา
5. การติด ตามผลการปฏิบั ติ งานและจรรยาบรรณ
ของผูประเมินภายนอก (QC100)
6. การดํ าเนิ น งานเครื อ ข า ยการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก

ปริมาณงาน
จํานวนที่ไดรับ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
Major
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

Minor
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

จํานวนที่ไดรับ
งบประมาณ
13 ศคข.

ธงฉัตร

ภัคพิชา

ภัคพิชา

-

กนกวรรณ

ธงฉัตร
กนกวรรณ
ภัคพิชา

-

วิมล

ภูมิพัฒน

-

ภูมิพัฒน

นฤนาท
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ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ
มาตรฐานงาน

ตัวบงชี้

เปาหมาย

พันธกิจที่ 1 : สงเสริมสถานศึกษาใหเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
1.สถานศึกษาและผูเกี่ยวของใหความ 1.1 สถานศึกษาที่อยูใน
สถานศึกษาที่อยูในกลุมเปาหมาย
รวมมือในการเตรียมความพรอมรับ กลุมเปาหมายเขารวมการประชุม เขารวมการประชุมเตรียมความ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เตรียมความพรอมในชวงเวลาที่
พรอม ไมนอยกวารอยละ 75
กําหนด
1.2 สถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
ผูเขารวมประชุมมีทัศนคติที่ดีตอการ
การประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินคุณภาพภายนอก ไมนอย
กวารอยละ 75
1.3 ผูเขารวมประชุมมีความ
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจตอ
พึงพอใจตอการตอนรับและการ
การตอนรับและการใหบริการ ใน
ใหบริการในการจัดประชุม
การจัดประชุม ไมนอยกวารอยละ
80
พันธกิจที่ 2 : การติดตามการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก
2. สมศ.ไดรับขอมูลการปฏิบัติงาน
2.1 สมศ.ไดรับขอมูลการ
ไดขอมูลการประเมินคุณภาพ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ
ปฏิบัติงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกของผูประเมินภายนอก
ผูประเมินภายนอกจากสถานศึกษา
ภายนอกของผูประเมินภายนอก
ทุกระดับ ไมนอยกวารอยละ 90
ทุกระดับ
2.2 สมศ.ตอบสนองขอคิดเห็นเชิง ตอบสนองขอคิดเห็นเชิงลบ/ขอ
ลบ ขอรองเรียนของสถานศึกษา
รองเรียนของสถานศึกษาได
ครบถวน
พันธกิจที่ 3 : การสรางเครือขายประกันคุณภาพ
3. เครือขายประกันคุณภาพมีสวน
3.1 เครือขายประกันคุณภาพมี
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
รวมสงเสริม สนับสนุน และติดตาม
ความรูความเขาใจระบบประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษาถึง
ความเคลื่อนไหวของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เครือขายฯเปนประจํา
คุณภาพการศึกษา
3.2 เครือขายประกันคุณภาพมี
มีการจัดกิจกรรมการประกัน
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน และ
คุณภาพการศึกษาของเครือขายฯ
ติดตามความเคลื่อนไหวของการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 มีการขยายฐานขอมูลสมาชิก มีจํานวนสมาชิกเครือขายประกัน
เครือขายประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น คุณภาพเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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มาตรฐานงาน

ตัวบงชี้

เปาหมาย

พันธกิจที่ 4 : การประชาสัมพันธและการผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการประเมินคุณภาพภายนอก
4.สมศ.มีการประชาสัมพันธขอมูล
4.1 มีการประชาสัมพันธผานสื่อ มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
ขาวสารการประเมินคุณภาพภายนอก ตางๆที่หลากหลาย
อยางนอย 3 ชองทาง เชน วิทยุ
ผานสื่อตางๆ
โทรทัศน อินเตอรเน็ต สิ่งพิมพ
เปนตน
4.2 มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่ มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธอยาง
หลากหลาย
นอย 3 ประเภท เชน หนังสือ
โปสเตอร แผนพับ จุลสาร วีดิทัศน
เปนตน
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พันธกิจที่ 1 : การสงเสริมหนวยงานตนสังกัด/สถานศึกษาใหเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ (ภสส.) มีพันธกิจในการสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยดําเนินการสงเสริมให สถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาและผูที่เกี่ยวของไดแก หนวยงานตนสังกัดใหพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งในการ
ดําเนินการสงเสริมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
นโยบายของสํานักงาน คือ
รูปแบบที่ 1 สํานักงานดําเนินการจัดสงเสริมเอง
รูปแบบที่ 2 สํานักงานมอบหมายใหศูนยเครือขาย สมศ. เปนผูดําเนินการ (ขึ้นอยูกับนโยบายของ
สํานักงาน)
ทั้ ง นี้ จํ า นวนสถานศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การส ง เสริ ม ขึ้ น อยู กั บ เป า หมายและงบประมาณที่ ได รั บ ใน
ปงบประมาณนั้นๆ และการดําเนินการสงเสริมสถานศึกษาจะตองดําเนินการลวงหนา เพื่อใหสถานศึกษามี
ระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
คําอธิบาย
การสงเสริมสถานศึกษาใหเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงการดําเนินการใน
การสร า งความรู ความเข า ใจให กั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ เช น จั ด ประชุ ม ส งเสริ ม และพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา การส ง เสริ ม ทางไกลด ว ยการส ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เอกสาร
ประกอบการบรรยายที่เกี่ยวของฯ ใหสถานศึกษา เปนตน
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กระบวนการ (Flow Chart)
ภทส.จัดทําขอมูลสถานศึกษาทีจ่ ะตอง
ไดรับการสงเสริมสงให ภสส.ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน (7 วัน)

ภสส. จัดทําโครงการ
เสนอคณะกรรมการบริหาร สมศ./ผอ.สมศ.
พิจารณาอนมัติ (14 วัน)

สมศ.ดําเนินการเอง
ภสส.เตรียมการจัดประชุม และ
ประสานตนสังกัดแจงสถานศึกษาให
เขารวมประชุม (14 วัน)

มอบศูนยเครือขาย สมศ.ดําเนินการ
ศูนยเครือขาย สมศ.จัดทําโครงการสงเสริม เสนอ
ผอ.สมศ.เพื่อขออนุมัติและจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการดําเนินโครงการและประสานตนสังกัดแจง
สถานศึกษาใหเขารวมประชุม (14 วัน)

ภสส.ดําเนินการจัดประชุม (ตามกําหนด)
ศูนยเครือขาย สมศ.จัดประชุมสงเสริมสถานศึกษาตามเปาหมาย
และกําหนดการที่นําเสนอในโครงการ(ตามแผนที่กําหนด)

รายงานผลการดําเนินงานตอ
ผอ.สมศ.และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(14 วันหลังจัดประชุม)

ศูนยเครือขาย สมศ.รายงานผลการดําเนินงานตามที่ระบุ
ไวในบันทึกขอตกลง(ตามเวลาที่กาํ หนดในแผน)
คณะกรรมการตรวจรับงานของศูนยเครือขาย สมศ.
ตามบันทึกขอตกลง(7 วัน)
ภสส.สงเรื่องไปยัง ภอก.เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินงวด
ตอไป(7 วัน)

รายงานผลการดําเนินงานตอ
ผอ.สมศ.และคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวของ
(14 วัน)
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
กรณีที่ 1 สมศ.ดําเนินการเอง
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ภทส.

ภทส.จัดทําขอมูล
สถานศึกษา/หนวยงาน
ตนสังกัด ที่จะตองไดรับ
การสงเสริม สงให
ภสส.ทราบลวงหนาไม
นอยกวา 6 เดือน

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

- สํารวจขอมูลสถานศึกษาที่ครบ
กําหนดการประเมินและ
สถานศึกษาที่อยูในแผนการจัด
ประเมิน เปนแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวของแตละป
- สงขอมูลสถานศึกษาที่จะตองไดรับ
การสงเสริมให ภสส.ทราบลวงหนา
กอนการประเมินอยางนอย 6 เดือน
ภสส.
จัดทําโครงการเสนอคณะ - ภสส.จัดทําโครงการสงเสริม
กรรมการบริหาร สมศ./ - ประสานขอกําหนดวันจัดประชุม
ผอ.สมศ.พิจารณาอนุมัติ จาก ผอ.สมศ.
- จัดทําแผนงานและงบประมาณ
- สงใหงานการเงินและงานนิติการ
พิจารณาตรวจสอบ
- เสนอ ผอ.สมศ.และหรือคณะ
กรรมการบริหาร สมศ.พิจารณาอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ / รายชื่อ
วิทยากร / กําหนดการประชุม / ผูลง
นามจดหมายเชิญ /การอนุญาตให
เจาหนาที่ไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน
ภสส./ภอก./ เตรียมการจัดประชุมและ - ประสาน ภอก.จัดหาสถานที่จัด
ภปพ./ ประสานตนสังกัดแจง
ประชุม /รูปแบบการจัดงานและการ
ภปศ./ภปอ. สถานศึกษาใหเขารวม
เดินทาง / การเดินทางไปจัดประชุม
– ภทส. ประชุม
/ การขนสงอุปกรณการประชุม /
จัดทําเช็ควิทยากร / เบิกเงินยืมรอง
จาย
- ประสานภารกิจประเมิน ภปพ./

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- ฐานขอมูล
1 สัปดาห
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
ประจําป
- รายชื่อสถานศึกษาที่
ไดรับอนุมัติจาก ผอ.
สมศ.ใหดําเนินการ
สงเสริม
- โครงการจัดประชุม 2 สัปดาห
สงเสริมที่ไดรับอนุมัติ
- มติคณะกรรมการ
บริหาร สมศ.
- เอกสารการตัด
งบประมาณ

- บันทึกขอความ
2 สัปดาห
ประสานกลุมงาน
ตางๆที่เกี่ยวของ
- จดหมายเชิญประชุม
และแบบตอบรับเขา
รวมประชุม
- กําหนดการประชุม
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ผูรับผิดชอบ

ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ดําเนินการจัดประชุม

ภสส./ภอก. รายงานผลการ
และภารกิจ ดําเนินงานตอ ผอ.สมศ.
อื่นที่
และคณะกรรมการที่

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ภปศ./ภปอ. จัดทําขอมูลและ
สาระสําคัญใหวิทยากรและเผยแพร
ในการประชุม
- ประสาน ภทส. จัดเตรียมอุปกรณ IT
และเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
ดาน IT ในวันประชุม
- ประสานเรียนเชิญวิทยากร
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม เชน คูมือการประเมิน
สมุดฉีก ถุงใสเอกสาร แบบประเมิน
แบบคําถาม-คําตอบ เปนตน
- สงจดหมายเชิญประชุมไปยัง
สถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด
ที่เปนกลุมเปาหมาย /ศูนยเครือขาย
ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ลวงหนา
อยางนอย 3 สัปดาหกอนการ
ประชุม
- จัดเตรียมเอกสารธุรการ-การเงิน /
ใบลงทะเบียน / อุปกรณและเครื่อง
เขียนสําหรับการจัดประชุม
- เจาหนาที่ดําเนินการตามภาระงานที่
ไดรับมอบหมาย (จัดสถานที่
ลงทะเบียน ตอนรับและรับ
ลงทะเบียน พิธีกร ดูแลวิทยากร
ประชาสัมพันธ การเงินประสาน
สถานที่จัดงาน ฯลฯ)
- ดําเนินรายการประชุมตาม
กําหนดการ
- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอ ผอ.สมศ. และคณะกรรมการที่
เกี่ยวของทราบ

- แผนที่สถานที่จัด
ประชุม
- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย/สื่อเอกสาร
และมัลติมีเดีย ที่ใช
ประกอบการประชุม
- ใบลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุม
- เอกสารธุรการการเงิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- บันทึกการ
มอบหมายงาน

ตาม
ระยะเวลา
ที่กําหนด
ในแผน

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน

2 สัปดาห
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ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวของ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
เกี่ยวของ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- สรุปคาใชจาย และสงใบเบิกเงินคา
สถานที่ให ภอก.ดําเนินการตอไป
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กรณีที่ ๒ มอบศูนยเครือขาย สมศ.ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

ภทส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

จัดทําขอมูลสถานศึกษาที่ - สํารวจขอมูลสถานศึกษาที่ครบ
จะตองไดรับการสงเสริม
กําหนดการประเมินและ
เปนแผนระยะสั้นและ
สถานศึกษาที่อยูในแผนการจัด
ระยะยาวลวงหนากอนการ ประเมิน เปนแผนระยะสั้นและ
จัดสงเสริมของแตละป
ระยะยาวของแตละป
- สงขอมูลสถานศึกษาที่จะตองไดรับ
การสงเสริมให ภสส.ทราบลวงหนา
กอนการประเมินอยางนอย 6 เดือน
ภสส. จัดทําโครงการเสนอคณะ - ภสส.จัดทําโครงการสงเสริม
กรรมการบริหาร สมศ./ สถานศึกษา/หนวยงานตนสังกัด
ผอ.สมศ.พิจารณาอนุมัติ - ประสานขอกําหนดวันจัดประชุม
จาก ผอ.สมศ.
- จัดทําแผนงานและงบประมาณ
- สงใหงานการเงินและงานนิติการ
พิจารณาตรวจสอบ
- เสนอ ผอ.สมศ.และหรือคณะ
กรรมการบริหาร สมศ.พิจารณาอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ
ศูนย
ศูนยเครือขาย สมศ.จัดทํา - ประสานศูนยเครือขายใหจัดสง
เครือขาย โครงการสงเสริม เสนอ
โครงการมายัง สมศ.
สมศ./ ผอ.สมศ.เพื่อขออนุมัติและ - เสนอโครงการของศูนยเครือขายตอ
ภสส./ จัดทําบันทึกขอตกลงความ ผอ.สมศ./รอง ผอ.สมศ.เพื่อ
ภอก.
รวมมือในการดําเนิน
พิจารณาอนุมัติโครงการ
โครงการและประสาน - สงเรื่องไปยัง ภอก.เพื่อจัดทําบันทึก
ตนสังกัดแจงสถานศึกษา
ขอตกลงความรวมมือในการดําเนิน
ใหเขารวมประชุม
โครงการ
ศูนย
จัดประชุมสงเสริม
- แจงสถานศึกษาเขารวมประชุม
เครือขาย สถานศึกษาตามเปาหมาย
ตามกําหนดการ วัน เวลา และ
สมศ./ และกําหนดการที่นําเสนอ
สถานที่ที่กําหนด

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- ฐานขอมูล
สถานศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
ประจําป
- รายชื่อสถานศึกษาที่
ไดรับอนุมัติจาก ผอ.
สมศ.ใหดําเนินการ
สงเสริม
- โครงการจัดประชุม
สงเสริมที่ไดรับอนุมัติ
- มติคณะกรรมการ
บริหาร สมศ.
- เอกสารการตัด
งบประมาณ

1 สัปดาห

- จดหมายแจงศูนย
เครือขายใหจัดทํา
โครงการสงเสริม
สถานศึกษา
- บันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการ

2 สัปดาห

- กําหนดการประชุม
- ใบลงทะเบียนเขา
รวมประชุม

ตาม
ระยะเวลา
ที่กําหนด

2 สัปดาห
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ผูรับผิดชอบ

ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
ในโครงการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

- ภสส.จัดสงเอกสารการประชุมไป
ใหศูนยเครือขาย สมศ.
- ดําเนินการจัดประชุมตาม
กําหนดการ วัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด
ศูนย
รายงานผลการดําเนินงาน - ศูนยเครือขาย สมศ.จัดทํารายงาน
เครือขาย ตามที่ระบุไวในบันทึก
ผลการจัดประชุมตามบันทึก
สมศ. ขอตกลง
ขอตกลง
- สงรายงานผลการจัดประชุมตาม
บันทึกขอตกลงให สมศ.พิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- แบบประเมินผลการ
จัดประชุม

ในแผน

- รายงานผลการจัด
ตาม
ประชุมและเอกสาร ระยะเวลา
ประกอบการ
ที่กําหนด
พิจารณา
ในแผน
- จดหมายสงรายงาน
ผลการจัดประชุม
คณะกรรม ตรวจรับงานของศูนย
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
- บันทึกขอตกลง
1 สัปดาห
การตรวจ เครือขาย สมศ.ตามบันทึก
พิจารณารายงานผลการจัดประชุม ความรวมมือ
รับ
ขอตกลง
บันทึกขอตกลงความรวมมือ และ - รายงานผลการจัด
เอกสารประกอบ
ประชุมและเอกสาร
ประกอบการ
- คณะกรรมการตรวจรับงาน
พิจารณา
พิจารณาผลการตรวจรับงาน
- บันทึกผลการ
พิจารณาตรวจรับ
ของคณะกรรมการ
ตรวจรับ
ภสส./ ภสส.สงเรื่องไปยัง ภอก. - พิจารณาผลการตรวจรับงานของ
- บันทึกขอความขอ
1 สัปดาห
ภอก. เพื่อดําเนินการเบิกจาย
คณะกรรมการตรวจรับงาน
เบิกจายเงินใหกับศูนย
เงินงวดตอไป
- ทําบันทึกขอความถึง ภอก.เพื่อขอ เครือขาย และเอกสาร
เบิกจายเงินใหกับศูนยเครือขาย สมศ. อื่นๆที่เกี่ยวของ
ภสส.และ รายงานผลการดําเนินงาน - จัดทําสรุปรายงานผลการ
สรุปรายงานผลการ
2 สัปดาห
ภารกิจที่ ตอ ผอ.สมศ.และ
ดําเนินงานเสนอ ผอ.สมศ. และ
ดําเนินงาน
เกี่ยวของ คณะกรรมการที่เกี่ยวของ คณะกรรมการที่เกี่ยวของทราบ
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พันธกิจที่ 2 : การติดตามการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก
ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ (ภสส.) มีพันธกิจในการการติดตามการปฏิบัติงานของผูประเมิน
ภายนอกและหนวยประเมิน ซึ่งในการติดตามสามารถดําเนินการไดในหลายรูปแบบทั้งการติดตามโดยการใช
แบบสอบถาม การติดตามโดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามเชิงลึก เปนตน ทั้งนี้ ในสวนของ ภสส. ใชการติดตาม
โดยใชแบบสอบถามโดยจัดสงไปยังสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินในปงบประมาณนั้นๆ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนมา จะเปนการประเมินผูประเมินผานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
(Automated QA) โดย ภสส. จะจัดทําจดหมายเพื่อแจงชื่อผูใชและรหัสผานใหกับสถานศึกษาและจะจัดสงให
สถานศึ กษาภายหลังจากที่ สถานศึ กษาไดรับ การประเมิน แลวประมาณ 1 สัป ดาห เพื่อใหสถานศึกษาไดมี
ระยะเวลาในการติดตามการดําเนินงานของผูประเมินและหนวยประเมินตามประเด็นที่ระบุไว ซึ่งจะตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ เชน ประเด็นการนําขอเสนอแนะไปใชประโยชน เปนตน
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สถานศึกษาจัดสงแบบติดตามกลับมายังสํานักงานแลว ซึ่งขอมูลที่สถานศึกษา
จัดสงมานั้น จะถือเปนขอมูลลับ โดยภารกิจ ภสส. จะมีการวิเคราะหแบบสอบถามเบื้องตนในประเด็นที่เปน
ขอรองเรียนจากสถานศึกษา เพื่อนํามาดําเนินการในการตอบสนองขอรองเรียนดังกลาวตอไป หลังจากนั้น จะ
จัด ส งแบบสอบถามทั้ งหมดไปยั งภารกิ จวิ จัย และจัดการความรู (ภวจ.) เพื่อดําเนิน การวิเคราะหขอมูล ใน
ภาพรวมตอไป
คําอธิบาย
ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการประเมิน คุณภาพภายนอก พิจารณาจากการวางแผนการ
ติดตามผูประเมินภายนอกโดยเก็บขอมูลจากสถานศึกษา มีการดําเนินการติดตามผูประเมินภายนอกในการ
ประเมินสถานศึกษา และการตอบสนองตอขอรองเรียนและขอสังเกตจากการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (พิจารณาเฉพาะสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินในปงบประมาณนั้นๆ )
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กระบวนการ (Flow Chart)

กําหนดแนวทางการติดตามและจัดทํา
แบบสอบถามติดตามการปฏิบัติงาน
ของผูประเมินภายนอก(14 วัน)

ภสส. เสนอขออนุมัติโครงการและขอความ
เห็นชอบแบบติดตามฯตอ ผอ.สมศ. (7 วัน)

การติดตามจากแบบสอบถาม
จัดทําจดหมายแจงสถานศึกษาใหดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามติดตามการปฏิบัติงาน
(14 วัน)

มีขอรองเรียน

ไมมีขอรองเรียน

การติดตามรวมกับภารกิจประเมิน
ภสส.ดําเนินการตามแผนการติดตาม
การปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอกรวมกับ
ภารกิจที่เกี่ยวของ (30 วัน)
ภสส.สรุปผลการติดตามการปฏิบตั ิงานของผู
ประเมินภายนอก สง ภนย. ผูบริหาร สมศ.
และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ(ทุก 30 วัน)

ภสส. พิจารณาเบื้องตนและสง
ใหภารกิจที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอบสนองขอรองเรียน (14 วัน)
ภสส.แจงผลการตอบสนองขอ
รองเรียนตอสถานศึกษา(7 วัน)

ภนย.สรุปผลการตอบสนองขอรองเรียน และ
ผลการปฏิบตั ิงานของผูประเมินภายนอก
เพื่อดําเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
คณะ
กรรมการ
โครงการ
QC 100

ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

กําหนดแนวทางการ
ติดตามและจัดทํา
แบบสอบถามติดตาม
การปฏิบัติงานของ
ผูประเมินภายนอก

- คณะกรรมการโครงการ QC 100
จัดทํา(ราง)แบบสอบถามติดตามการ
ปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก
- จัดประชุมรวมกับภารกิจประเมินและ
ภนย.เพื่อพิจารณาแบบสอบถามฯ และ
กําหนดแนวทางติดตามฯ
- ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะ

เสนอขออนุมัติโครงการ
และขอความเห็นชอบ
แบบติดตามฯตอ ผอ.
สมศ.

- จัดทําหลักการ แผนงาน งบประมาณ
และแบบสอบถามติดตามการปฏิบัติงาน
ของ ผูประเมินภายนอกเสนอ ผอ.สมศ.
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ

ภทส./ภสส. จัดทําจดหมายแจง
สถานศึกษาให
ดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามติดตาม
การปฏิบัติงาน

ภสส./
ภสส.ดําเนินการตาม
ภารกิจอื่นที่ แผนการติดตามการ
เกี่ยวของ ปฏิบัติงานของผู
ประเมินภายนอก
รวมกับภารกิจอื่นที่
เกี่ยวของ

-ประสาน ภทส. เพื่อขอรับรหัสผูใชและ
รหัสผานของสถานศึกษาที่ไดรับการ
ประเมิน
- ภสส. จัดทําจดหมายเพื่อแจงรหัสผูใช
และรหัสผานใหสถานศึกษาที่ไดรับการ
ประเมินเพื่อใหทําการประเมินผูประเมิน
ผานระบบ AQA
- ภสส.ประสานและดําเนินงานรวมกับ
ภารกิจที่เกี่ยวของตามแผนการติดตาม
การปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก
- ภสส.สรุปและรายงานผลการติดตามให
ผูบริหาร สมศ.ทราบ

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- (ราง)
แบบสอบถาม
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู
ประเมิน
ภายนอก
- บันทึกการ
ประชุมพิจารณา
และแกไข
แบบสอบถามฯ
- โครงการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู
ประเมิน
ภายนอก

2 สัปดาห

1 สัปดาห

-รหัสผูใช
-รหัสผานของ
สถานศึกษา
-คูมือการใชงาน

2 สัปดาห

- รายงานผลการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู
ประเมิน
ภายนอก

4 สัปดาห
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ผูรับผิดชอบ
ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ตรวจสอบผลการ
ประเมินผูประเมิน ใน
ระบบ AQA เพื่อสํารวจ
ขอรองเรียนจาก
สถานศึกษา
และจัดสงขอมูลให
ภารกิจที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอบสนอง
ขอรองเรียนตอไป
ภสส./ภนย. สังเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการตอไป

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน
- รวบรวมขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามในระบบที่ไดรับคืนและ
สํารวจขอรองเรียนจากสถานศึกษา
- สรุปขอรองเรียนที่สําคัญ และจัดสง
ขอมูลใหภารกิจที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไป

ภวจ. สังเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของตอไป

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- บันทึกขอความ
แจงภารกิจที่
เกี่ยวของ
ดําเนินการ
ตอบสนองขอ
รองเรียนของ
สถานศึกษา
- สรุปขอ
รองเรียนสําคัญ
รายงานผลการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานผู
ประเมิน
ภายนอก

2 สัปดาห

2 สัปดาห
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พันธกิจที่ 3 : การสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
จากพั น ธกิ จ ของภารกิ จ ส งเสริ มและพั ฒ นาสัมพั น ธ (ภสส.) ที่จ ะตองสรางระบบการทํางานแบบ
เครือขายระดับบุคคลและองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิรูปการศึกษานั้นโดยเครือขายที่จะตองดําเนินการมีทั้งสิ้น 7 เครือขาย ประกอบดวย
เครือขายสื่อมวลชน
เครือขายพอแมผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา
เครือขายนักการเมือง ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น นักคิด
เครือขายเขตพื้นที่การศึกษา
เครือขายนิสิต/นักศึกษา
เครือขายนักวิจัย (ทางการศึกษา)
เครือขายเจาหนาที่และบุคลากรงานประกันคุณภาพ
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กระบวนการ (Flow Chart)

ภสส.ทบทวนกิจกรรมเครือขายประกันคุณภาพ ในปที่
ผานมา และจัดทําแผนจัดกิจกรรมประจําป

ภสส. เสนอขออนุมัตโิ ครงการจาก ผอ.
สมศ.(7 วัน)
อนุมัติ
ภสส.ดําเนินกิจกรรมตามแผนทีไ่ ดรับอนุมัต(ิ ตามระยะเวลาในแผน)

ติดตามความกาวหนาของเครือขายประกันคุณภาพเปนระยะๆและรายงานผูบริหาร สมศ.ทราบ
(ทุก 30 วัน)

สรุปประเมินผลการดําเนินงานและ
ความสําเร็จของการสรางเครือขายประกัน
คุณภาพ(14 วัน)
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

- ทบทวนกิจกรรมและผลการ
ประเมินความสําเร็จในการสราง
เครือขายประกันคุณภาพในปที่ผาน
มา
- จัดทําแผนกิจกรรมประจําป โดย
คํานึงถึงการสราง-เสริมเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องและยั่งยืนของ
เครือขายประกันคุณภาพ
ภสส.
ภสส. เสนอขออนุมัติ
- จัดทําหลักการ แผนงาน
โครงการจาก ผอ.สมศ. งบประมาณ เสนอ ผอ.สมศ. เพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการ
ภสส./ ภสส.ดําเนินกิจกรรมตาม - ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดรับ
ภารกิจอื่นที่ แผนที่ไดรับอนุมัติ
อนุมัติ
เกี่ยวของ
- ดําเนินการประสานภารกิจอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อความรวมมือ
ดําเนินการใหสําเร็จตามแผน
- สรุปประเมินผลความสําเร็จของ
แตละกิจกรรม
ภสส.

ภสส.

กสส.ทบทวนกิจกรรม
เครือขายประกันคุณภาพ
ในปที่ผานมา และจัดทํา
แผนจัดกิจกรรมประจําป

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- ผลการประเมิน
กิจกรรมเครือขาย
ประกันคุณภาพในปที่
ผานมา
- แผนกิจกรรม
เครือขายประกัน
คุณภาพประจําป

2 สัปดาห

- โครงการ

1 สัปดาห

- บันทึกที่ไดรับการ
อนุมัติใหดําเนินการ
- บันทึกการจัดจาง
- สัญญาการจาง
- เอกสารการตัด
งบประมาณ
-เอกสารอื่นที่
เกี่ยวของ
ติดตามความกาวหนา
- ติดตามผลความเคลื่อนไหวของ
รายงานความ
ของเครือขายประกัน
เครือขายการประกันคุณภาพ
เคลื่อนไหวของ
คุณภาพเปนระยะๆและ - จัดทําสรุปรายงานผลความ
เครือขายประกัน
รายงานผูบริหาร สมศ. เคลื่อนไหวของเครือขายการประกัน คุณภาพ
ทราบ
คุณภาพเปนระยะๆและรายงาน
ผูบริหาร สมศ.ทราบ
สรุปประเมินผลการ
- สรุปประเมินผลความสําเร็จของ รายงานผล
ดําเนินงานและ
การดําเนินงานและความสําเร็จของ ความสําเร็จของการ
ความสําเร็จของการสราง การสรางเสริมเครือขายประกัน
ดําเนินงานเสริมสราง
เสริมเครือขายประกัน
คุณภาพ
เครือขายประกัน

ตาม
ระยะเวลา
ที่กําหนด
ในแผน

ตาม
ระยะเวลา
ที่กําหนด
ในแผน

2 สัปดาห
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ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
คุณภาพ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร สมศ. คุณภาพ
ทราบ
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พันธกิจที่ 4 : การประชาสัมพันธเพื่อสรางความรับรู ความเขาใจฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1 การสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสรางความรับรูความ
เข า ใจแก ป ระชาชน โดยให หั ว หน า ส ว นราชการต า งๆ ได แ ก ปลั ด กระทรวง อธิ บ ดี และหั ว หน า
สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสรางความรับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ และในกรณี ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ใหองคกร
กลางที่เกี่ยวของนําแนวทางนี้ไปใชในการประเมินผูบริหารดวย และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมินตามแนวทางนี้ให
นายกรัฐมนตรีทราบเปนรายกระทรวง ทุกสามเดือน
โดยแนวทางการดํ าเนิ น การในการสรางความรู ความเขาใจแกป ระชาชนตามมาตรการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ มี 3 ประเด็น คือ
1) ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของสวนราชการ
2) ความทันตอสถานการณในการชี้แจง
3) ความรับรูความเขาใจของประชาชนตามผลสําเร็จของหนวยงานตางๆ
ทั้งนี้ ความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชนตามแนวทางนี้ เปนตัวชี้วัดสําคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการทุกแหง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นเรื่อง
ตัวชี้วัด
การดําเนินการ
ปริ ม าณและประสิ ท ธิ ภ าพของ ตั วชี้ วัด ที่ 1 รอยละการดําเนิ น การ 1.หน ว ยงานจั ด ทํ า แผนการสร า ง
การชี้แจงของสวนราชการ
ตามแผนการสรางความรูความเขาใจ ความรู ความเขาใจแกประชาชน
แกประชาชน
2. หนวยงานดําเนินการตามแผนการ
เกณฑการประเมินผล
สรางความรู ความเขาใจแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 100)
ผาน
ไมผาน
3 . ห น ว ย ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
รอยละ 100
‹ รอยละ 100
ดําเนินการเทียบกับแผนฯในขอ 1
ความทั น ต อ สถานการณ ในการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ร อ ย ล ะ ก ารชี้ แ จ ง ๑.หนวยงานมีกลไกและจัดทําคูมือการ
ชี้แจง
ประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สนั บ สนุ น การชี้ แ จง
เกณฑการประเมินผล
ประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ
๒. ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ผาน
ไมผาน
(PMOC) สํ า นั ก โ ฆ ษ ก แ ล ะ ก ร ม
รอยละ 100
‹ รอยละ 100
ประชาสัมพั น ธกําหนดประเด็น ขาว/
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ประเด็นเรื่อง

ตัวชี้วัด

การดําเนินการ
กําหนดหนวยงาน รวมถึง ระยะเวลาที่
ต อ งชี้ แ จง โดยแจ ง ผ า นระบบ LINE
เป น ประจํ า ทุ ก วั น (เวลาประมาณ
10.30 น.)
3. หนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงประเด็น
ข า วที่ มี คุ ณ ภาพและรายงานเข า สู
ระบบทั น ตามระยะเวลาที่ กําหนดไว
(ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตรับทราบ
ประเด็นขาว) (รอยละ 100)
ค ว า ม รั บ รู ค ว า ม เข า ใจ ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ร อ ยละของประชาชน กรมป ระชาสั ม พั นธ เ ป น เจ า ภ าพ
ประชาชนตามผลสํ า เร็ จ ของ กลุมเปาหมายที่รับรูและเขาใจในการ ตัวชี้วัดนี้
หนวยงานตางๆ
ดํ าเนิ น งานตามนโยบายสํ าคั ญ ของ
รัฐบาล
เกณฑการประเมินผล
ผาน
ไมผาน
รอยละ 75
‹ รอยละ 75
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ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. หนวยงานจัดทําแผนการสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน
2. หน ว ยงานดํ า เนิ น การตามแผนการสร า งความรู ความเข า ใจแก ป ระชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ (รอยละ 100)
3. หน ว ยงานรายงานผลการดํ าเนิ น การเที ย บกั บ แผนการสรางความรู ความเข าใจแก
ประชาชนตามที่กําหนดไวในขอ 1
กระบวนการ (Flow Chart) เรื่อง ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของสวนราชการ

ภสส.จัดทําแผนการสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชน *
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแผนระหวางป ตองเสนอมายัง
เจาภาพตัวชี้วัด

ภสส. เสนอขออนุมัตโิ ครงการจาก ผอ.สมศ.
(7 วัน)

อนุมัติ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด (รอยละ 100)
รายงานผลการดําเนินรายไตรมาสเสนอ
ผูอํานวยการ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร สมศ.

รายงานผลการดําเนินงานเทียบ
กับแผนไปยังเจาภาพตัวชี้วัด
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ภสส.

ภสส.จัดทําแผนการ
สรางความรับรู ความ
เขาใจตอประชาชน

- กําหนดประเด็นและระยะเวลา
รวมถึง ชองทางที่ตองการสราง
ความรับรู ความเขาใจตอ
ประชาชน
- จัดทํารายละเอียดแผนการ
สรางความรับรู ความเขาใจตอ
ประชาชนตามรูปแบบที่กําหนด

ภสส.

ภสส. เสนอขออนุมัติ
โครงการจาก ผอ.สมศ.

เสนอแผนการสรางความรับรู

-roadmap
สํานักงาน
-แผนปฏิบัติงาน
ประจําปของ
สํานักงาน
-รูปแบบแผนการ
สรางความรับรู
ความเขาใจ
- แผนการสรางความ

ความเขาใจตอประชาชน ตอ

รับรู ความเขาใจตอ

ผอ.สมศ. เพื่อขออนุมัติ

ประชาชน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2 สัปดาห

1 สัปดาห

ดําเนินการ
ภสส

ภสส.

ภสส.

ภสส. และ
ภนย.

ดําเนินการเผยแพรตาม เผยแพรและประชาสัมพันธไปสู
แผนที่ไดรับอนุมัติ
กลุมเปาหมายตามที่กําหนดใน
แผน
รายงานผลการดําเนิน จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
รายไตรมาสเสนอ
เทียบกับแผนที่กําหนดแตละ
ผูอํานวยการ
ไตรมาสเสนอผูอํานวยการ เมื่อ
สิ้นสุดแตละไตรมาส
สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร สมศ.
รายงานผลการ
ดําเนินงานเทียบกับ
แผนไปยังเจาภาพ
ตัวชี้วัด

- สื่อประชาสัมพันธ
ระยะเวลา
- แผนการสรางความ ตามที่กําหนด
รับรู ความเขาใจ
ในแผน
-แผนการสรางความ
ภายใน ๒
รับรู ความเขาใจตอ
สัปดาห
ประชาชน
ภายหลังจาก
สิ้นสุดราย
-รายงานสรุปผล
ไตรมาส
รายไตรมาส
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน -รายงานสรุปผลตาม ภายในเดือน
เทียบกับแผนที่กําหนดใน
แผนการสรางความ
กันยายน
ปงบประมาณเสนอ
รับรู ความเขาใจตอ
๒๕๖๐
คณะกรรมการบริหาร สมศ.
ประชาชน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน -รายงานสรุปผลตาม
ภายใน ๒
เทียบกับแผนที่กําหนดใน
แผนการสรางความ
สัปดาห
ปงบประมาณเสนอไปยังเจาภาพ รับรู ความเขาใจตอ
หลังสิ้น
ตัวชี้วัดโดยประเมินผลตามเกณฑ ประชาชน
ปงบประมาณ
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ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การประเมินผล

ผาน

ไมผาน

รอยละ 100

‹รอยละ 100

-ภนย.จัดทําหนังสือนําสงเพื่อ
เสนอผูอํานวยการพิจารณาลง
นาม
- ภนย.รวบรวมและจัดสงไปยัง
หนวยงาน ก.พ.ร.ตามระยะเวลา
ที่กําหนด
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ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1.หน ว ยงานมี ก ลไกและจั ด ทํ าคู มื อ การปฏิ บั ติ งานเพื่ อ สนั บ สนุ น การชี้ แ จงประเด็ น ข า วที่ ทั น ต อ
สถานการณ
2. ศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สํานักโฆษกและกรมประชาสัมพันธกําหนดประเด็นขาว/
กําหนดหนวยงาน รวมถึง ระยะเวลาที่ตองชี้แจง โดยแจงผานระบบ LINE เปนประจําทุกวัน (เวลาประมาณ
10.30 น.)
3. หนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงประเด็นขาวที่มีคุณภาพและรายงานเขาสูระบบทันตามระยะเวลาที่
กําหนดไว (ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตรับทราบประเด็นขาว) (รอยละ 100)
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กระบวนการ (Flow Chart) เรื่อง การชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ
สํานักโฆษก/PMOC/
กรมประชาสัมพันธ กําหนดประเด็น
ขาวเสนอนายกรัฐมนตรี

แจงสวนราชการใน Line รับทราบและรับปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบตรวจสอบประเด็นทาง LINE
ทกวัน (เวลา 10.30 น.)

กรณีที่ไมมีประเด็นที่เกี่ยวของ

กรณีที่มีประเด็นที่เกี่ยวของ

รับทราบ

หนวยงานแจงรับดําเนินการทาง LINE
ภสส.หาขอมูลตามประเด็นที่ไดรับแจงเพื่อ
รวบรวมเสนอผูบริหาร
ประชุมรวมกับผูบริหารเพื่อพิจารณา
ขอเท็จจริงตามประเด็นดังกลาว
ภสส.กําหนดชองทางในการชี้แจง
ผานสื่ออยางนอย 3 ชองทาง

หนวยงานชี้แจงประเด็นขาวใน Line ภายใน
24 ชั่วโมงนับจากรับทราบประเด็นขาว

รายงานสรุปผลการชี้แจงขาวที่ทัน
ตอสถานการณ เสนอ ผอ.สมศ.
(สิ้นไตรมาส)

31

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
สํานักโฆษก/
PMOC/กรม
ประชาสัมพันธ

รอง ผอ.สมศ./
ภสส.

รอง ผอ.สมศ./
ภสส.

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)
กําหนดประเด็นขาว
เสนอนายกรัฐมนตรี

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

- สํานักโฆษก/PMOC/กรม
ประชาสัมพันธ กําหนดประเด็น
ขาวเสนอนายกรัฐมนตรี

แหลงขาวตางๆไดแก
หนังสือพิมพ เว็บไซต
วิทยุ โทรทัศน
เปนตน
-

สงประเด็นขาวทาง LINE - ผูรับผิดชอบจัดสงประเด็นขาว
ทาง LINE (IA-Chat) พรอม
แหลงที่มาของขาวทุกวัน เวลา
ประมาณ 10.30 น.
ผูรับผิดชอบตรวจสอบ -เวลา 10.30 น. ผูรับผิดชอบ
ประเด็นทาง LINE
ตรวจสอบประเด็นขาวทาง LINE
ทุกวัน
กรณีที่มีประเด็นที่
-ตรวจสอบหากมีประเด็นที่
เกี่ยวของ หนวยงานแจง เกี่ยวของ หนวยงานแจงตอบรับ
รับดําเนินการทาง LINE ดําเนินการทาง LINE (IA –Chat)
ตามรูปแบบที่กําหนด

ภสส.

หาขอมูลตามประเด็นที่
ไดรับแจงเพื่อรวบรวม
เสนอผูบริหาร

ภสส.

กําหนดชองทางในการ
ชี้แจงผานสื่ออยางนอย
3 ชองทาง

-หาขอมูลเพิ่มเติมตามประเด็น
ดังกลาวจากแหลงขาวที่นําเสนอ
-รวบรวมประเด็น/เนื้อหา สรุป
เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
-ประชุมรวมกับผูบริหารเพื่อ
พิจารณาขอเท็จจริงตามประเด็น
ดังกลาว
-กําหนดชองทางในการชี้แจง
ประเด็นผานสื่อตางๆอยางนอย 3
ชองทาง โดยจะตองเปนชองทางที่
มีประสิทธิภาพและเขาถึง
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของมากที่สุด

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กอนเวลา
10.30 น.ของ
ทุกวัน

-

ประมาณเวลา
10.30 น.
ของทุกวัน

-

ภายใน 3
ชั่วโมง
หลังจาก
รับทราบ
ประเด็น
ภายใน 5
ชั่วโมงหลังจาก
รับทราบ
ประเด็น

แหลงขาวตางๆที่
เกี่ยวของ

สื่อตางๆ เชน
ภายใน 12
หนังสือพิมพ เว็บไซต ชั่วโมงหลังจาก
วิทยุ โทรทัศน เปน
รับทราบ
ตน
ประเด็น

32

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รอง ผอ.สมศ./
ภสส.

หนวยงานแจงตอบ
ประเด็นทาง LINE (IRChat) พรอมระบุชอง
ทางการเผยแพร

- แจงตอบประเด็นทาง LINE (IRChat) พรอมระบุชองทางการ
เผยแพร

-ชองทางการเผยแพร ภายใน 24
อยางนอย 3 ชองทาง ชั่วโมงหลังจาก
รับทราบ
ประเด็น

ภสส.

รายงานสรุปผลการชีแ้ จง
ขาวที่ทันตอสถานการณ
เสนอ ผอ.สมศ.
(สิ้นไตรมาส)

-ภสส.รายงานสรุปผลการชี้แจงขาว
ที่ทันตอสถานการณ เสนอ
ผอ.สมศ. (สิ้นไตรมาส)
-ประเมินผลการดําเนินงานตาม
เกณฑ ดังนี้
ผาน
ไมผาน
รอยละ 100 ‹ รอยละ 100

-เอกสาร/หลักฐาน
ประเด็นขาวที่
เกี่ยวของ
-เอกสาร/หักฐานที่มี
การชี้แจงประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

สิ้นสุดแตละ
ไตรมาส
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ตัวชี้วัดที่ 3 เรื่อง รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่รับรูและเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล (กรมประชาสัมพันธรับเปนเจาภาพตัวชี้วัดนี้)
กรมประชาสัมพัน ธไดมีการดําเนิน การตามตัวชี้ วัด “รอยละของกลุมเปาหมายที่รับรูและเขาใจใน
เนื้อหายุทธศาสตรชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล” และมีความเชี่ยวชาญในการสํารวจเกี่ยวกับการรับรูและ
เขาใจของประชาชน

เกณฑการประเมินผล
ผาน

ไมผาน

รอยละ 75

‹ รอยละ 75
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4.2 การผลิตสื่อและเอกสารเพื่อสงเสริมการประเมินคุณภาพภายนอก
จากการที่ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ (ภสส.) มีพันธกิจในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
สถานศึกษาเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งการ
จั ด ทํ า เอกสารและสื่ อ เพื่ อ ประกอบการส งเสริ ม สร า งความรู ความเข าใจเป น สิ่ งจํ าเป น ที่ ภ ารกิ จ จะต อ ง
ดําเนิ น การ ทั้ งนี้ ภารกิ จจะตั้งเป าหมายและงบประมาณเพื่ อการดําเนิ น การผลิต สื่อและเอกสารในแต ล ะ
ปงบประมาณ นอกจากนี้ ภสส. ยังมีหนาที่ในการใหการสนับสนุนภารกิจตางๆที่ประสงคจะทําการผลิตสื่อ
และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของดวย
4.3 การดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
จากพันธกิจของภารกิจ กสส. มีหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธใหทุกฝายเกิดความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของตอสถานศึกษา ดังนั้น
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ จึงมีความสําคัญในการสรางการรับรู และสรางความเขาใจที่ถูกตอง รวมถึง
ทัศนคติที่ดีในเรื่องการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสื่อที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
 สื่อวิทยุโทรทัศน /สื่อหนังสือพิมพ
 กิจกรรมดานการขาว
 จุลสาร สมศ.
 เว็บไซต /Facebook
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กระบวนการ (Flow Chart)
ภสส.จัดทําแผนประชาสัมพันธและการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธประจําป

ภสส. เสนอขออนุมัตโิ ครงการจาก ผอ.สมศ.
(7 วัน)

อนุมัติ
จัดทํารายละเอียดเนื้อหา/รูปแบบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ขออนุมัติจาก ผอ.สมศ.(7 วัน)

สง ภอก.ดําเนินการจัดจาง(ตามระยะเวลาที่กํานด)

ประสานกับบริษัทที่ไดรับจัดจางจาก ภอก.ใหดําเนินการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธตามรูปแบบและเนื้อหาที่กาํ หนดใน
สัญญาจาง(ตามระยะเวลาของสื่อแตละประเภท)

คณะกรรมการตรวจรับงานและบันทึกผลการ
ตรวจรับงาน (7 วัน)

สงผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับให
ภอก.ดําเนินการตอไป (7 วัน)

ภสส.ดําเนินการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธตามแผน
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

ภสส.

ภสส.จัดทําแผน
ประชาสัมพันธและการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ประจําป

ภสส.

ภสส. เสนอขออนุมัติ
โครงการจาก ผอ.สมศ.

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน
- สํารวจขอมูลความตองการ
เบื้องตนจากภารกิจตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนการผลิต
สื่อและแผนประชาสัมพันธ
- จัดทํารายละเอียดงบประมาณ
แผนงานผลิตสื่อและแผน
ประชาสัมพันธประจําป
- จัดทําหลักการ แผนงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- แผนงาน
งบประมาณ
การผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ

2 สัปดาห

- โครงการผลิตสื่อ

1 สัปดาห

งบประมาณ เสนอ ผอ.สมศ. เพื่อ และประชาสัมพันธ
ขออนุมัติดําเนินการ

ภสส./ภารกิจ จัดทํารายละเอียด
อื่นที่เกี่ยวของ เนือ้ หา/รูปแบบการผลิต
สื่อและการ
ประชาสัมพันธ ขอ
อนุมัติจาก ผอ.สมศ.
ภสส./ภอก.

ภสส.

สง ภอก.ดําเนินการ
จัดจาง

ประสานกับบริษัทที่
ไดรับจัดจางจาก ภอก.
ใหดําเนินการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธตาม
รูปแบบและเนื้อหาที่
กําหนดในสัญญาจาง

- จัดทํารายละเอียดเนื้อหา/
รูปแบบการผลิตสื่อและการ
ประชาสัมพันธ
- เสนอขออนุมัติจาก ผอ.สมศ.

- รายละเอียดเนื้อหา 1 สัปดาห
และรูปแบบการผลิต
สื่อและการ
ประชาสัมพันธ
- บันทึกที่ไดรับ
อนุมัติจาก ผอ.สมศ.
ภสส.จัดทํา TOR ประสานผูผลิต - TOR
2 สัปดาห
ขอราคาและทําบันทึกให ภอก. - บันทึกขอความให
ประกาศจัดจางบริษัทดําเนินการ กอ.ดําเนินการจัดจาง
- ภอก.ดําเนินการจัดจางตาม
ขั้นตอนและแจงรายชื่อบริษัทที่
ไดรับงานให ภสส.ทราบ
- บริษัทจัดทําแผนการดําเนินงาน - สื่อ และการ
ระยะเวลาตาม
ให ภสส.เพื่อใชตรวจรับงาน
ดําเนินงาน
แผนของสื่อ
- ดําเนินการตามแผนผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธตาม
และการ
TOR
และแผนประชาสัมพันธแตละ
ประชาสัมพันธ
ประเภท/รายการ
แตละประเภท
- ภสส.ตรวจสอบขอมูลความ
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แผนภูมิสายงาน
(Flowchart)

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจรับ งานและบันทึกผลการ
ตรวจรับงาน
ภสส.

สงผลการตรวจรับของ
คณะกรรมการตรวจรับ
ให ภอก.ดําเนินการ
ตอไป

ภสส.

ดําเนินการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธตามแผน

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน
ถูกตองใหบริษัทดําเนินการแกไข
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รับบันทึกผลการพิจารณาตรวจ
รับงาน
- สงผลการตรวจรับงานเสนอ
รอง ผอ.สมศ.ที่กํากับดูแล
พิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงิน
ใหกับบริษัท
- ทําบันทึกการเบิกจายเงินให
ภอก.ดําเนินการตอไป
เผยแพรและประชาสัมพันธไปสู
กลุมเปาหมายตามที่กําหนดใน
แผน

เอกสารที่เกี่ยวของ
บันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจรับ
งาน
- บันทึกการเบิก
จายเงิน
- ใบวางบิล
- ตัวอยางสื่อ
- อื่นๆที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 สัปดาห

1 สัปดาห

- สื่อประชาสัมพันธ
ระยะเวลา
- แผนประชาสัมพันธ ตามที่กําหนด
ในแผน
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ทั้งนี้ ในแตละสื่อมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานแตกตางกัน ดังนี้
ประเภทของสื่อ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงานดานสื่อโทรทัศน
รายการสนทนาสด
การเตรียมงานในการออกอากาศแตละครั้ง
1. จัดทําประเด็นรายการในแตละเดือนลวงหนากอนวันออกอากาศ 2
สัปดาห โดยในการกําหนดประเด็นแตละครั้งจะพิจารณาการดําเนินงานของ
สํานักงาน และกระแสขาวในขณะนั้นๆ ประกอบดวยวานาสนใจหรือไม มีผล
อยางไรกับ สํานักงานซึ่ งจะตองรวบรวมข อมูล หรือสอบถามผูรูเพื่ อทํ าความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
2. การกําหนดวิทยากรพิจารณาดูจากประเด็นวาเปนอยางไร แลวจึง
พิ จ ารณาความเชี่ ย วชาญของวิท ยากรในเรื่อ งนั้ น ๆ วามี ใครที่ เกี่ ย วขอ งกั บ
ประเด็ น และเป น ที่ น า เชื่ อ ถื อ รวมถึ งพิ จ ารณาทั ศ นคติ ข องวิ ท ยากรที่ มี ต อ
สํานักงานฯ วาเปนอยางไร ถากรณีเชิญสถานศึกษามารวมเปนวิทยากร จะใช
กระบวนการพิ จ ารณาดั งนี้ คื อ พิ จ ารณาผลประเมิ น ของสถานศึ ก ษา โดย
สอบถามจากภารกิจประเมิน
3. เมื่อจัดทําประเด็นและคัดเลือกวิทยากรไดแลว จึงเสนอ ผอ.สมศ.
พิจารณา (ควรเสนอวิทยากรไวเปนทางเลือกไว 2 คนขึน้ ไป)
4. เมื่อ ผอ.สมศ. เห็นชอบตามประเด็นที่ไดจัดทําแลว จึงดําเนินงาน
ทําจดหมายเชิญวิทยากรและประสานวิทยากรที่ไดรับความเห็นชอบจาก ผอ.
สมศ. เพื่ อ นั ด หมายวั น -เวลา พร อ มทั้ งจั ด ส งประเด็ น และเอกสารต า งๆ ที่
วิ ท ยากรขอมาหรื อ เอกสารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ส ง ให แ ก วิ ท ยากรก อ น
ออกอากาศแตละครั้ง ซึ่งโดยสวนใหญจะสรางความพอใจใหแกวิทยากรเปน
อยางดี
5. ขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานตอ รอง ผอ.สมศ.(ที่กํากับ
ดูแล ภสส.) ภายใตหลักการและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวแลว ทั้งนี้เปนไป
ตามอั ต ราที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด ซึ่ ง ประกอบด ว ยค า ตอบแทนวิ ท ยากร
คาเดินทาง และตองประสาน ภอก. เพื่อจัดหาที่พักใหวิทยากร (กรณีที่มีความ
จําเปนตองพักคาง) และคาอาหารสําหรับเจาหนาที่ไปรับโทรศัพท เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวสงเรื่องไปที่การเงิน 1 ชุด เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินโดยจัดทําเปน
เช็คหรือโอนเขาบัญชี
6.จองรถตูในแฟมขอใชรถที่เคานเตอรประชาสัมพันธ
7. จัด ทํ าบั น ทึ กขอความอนุ เคราะห เจาหน าที่ ภ ารกิจ ต างๆ พรอ มแนบ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นรายการไปดวย เพื่อไปรับโทรศัพทในรายการจํานวน 6 คน เมื่อทราบ
รายชื่อเจาหนาที่แลว จึงประสานงานกับเจาหนาที่ดังกลาวนัดหมายวันและ
เวลาที่ ไ ด กํ า หนดการออกอากาศไว พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า ใบลงทะเบี ย นการ
ปฏิ บั ติงานไปดว ย โดยจัดทําสําเนาใบลงทะเบีย นใหกับ หัว หนางานบริห าร
ทั่วไป 1 ชุด เพื่อประกอบการเบิกจายคาอาหาร
8. ประสานไปยังทีมงานทางรายการและสถานี ที่ออกอากาศ เพื่ อแจ ง
ประเด็น และนําส งเอกสารที่ เกี่ย วขอ งให แ กผู ดําเนิ น รายการได ศึก ษาก อ น
รวมทั้งสปอตโฆษณาและตัววิ่งประชาสัมพันธในรายการ
การดําเนินงานในวันออกอากาศ
1. ผูประสานงานและเจาหนาที่รับโทรศัพทเดินทางออกจากสํานักงานฯ
ไปถึ งที่ นั ด หมาย (สถานี ที่ อ อกอากาศ) โดยเดิ น ทางถึ งสถานี อ อกอากาศ
ล ว งหน า ก อ นเวลาออกอากาศประมาณ 30 นาที – 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ การ
ประสานงาน เมื่อไปถึงสถานี ทีมงานรายการสงมอบแผนดีวีดีบันทึกรายการ
จํานวน 1 แผน เพื่อมาเก็บเปนสื่อของสํานักงาน
2. เมื่ อ พบกั บ วิ ท ยากรและผู ดํ า เนิ น รายการแล ว จะมี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง
คําถามและประเด็น ที่ เกี่ยวของพรอมทั้งให วิทยากรลงทะเบีย นและเอกสาร
ทางการเงิน
3. เมื่ อถึ งเวลาออกอากาศจริง ผู ป ระสานงานจะคอยประสานงานให
ครอบคลุ มในการซั กถามเกี่ย วกับ ประเด็น ต างๆ วาเป น ไปตามที่ ไดกําหนด
หรือไม พรอมทั้งรวบรวมคําถามจากเจาหนาที่ที่ไปรับ โทรศัพท เพื่อนํามา
ตรวจสอบคําถามในเบื้องตนกอนนําไปใหผูดําเนินรายการถามวิทยากรเพื่อลด
ความซ้ําซอนและความไมเกี่ยวของของประเด็นคําถาม
4. เมื่อจบรายการรอรับแผนดีวีดีที่บันทึกจากการออกอากาศ พรอมทั้ง
รวบรวมประเด็นคําถามทั้งหมดเก็บไปยังสํานักงานฯ เพื่อจัดทําสรุปตอไป
หลังจากออกอากาศ
1. สรุป จํานวนโทรศัพท ที่โทรเขามาในชวงระหวางการออกอากาศและ
จัดทําผลการวิเคราะห และสรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และสรุปสาระ
จากการสนทนาที่ ไ ด จ ากการออกอากาศในแต ล ะครั้ ง เพื่ อ เสนอให แ ก
ผู บั งคั บ บั ญ ชาและหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งรั บ ทราบและดํ าเนิ น การในส ว นที่
เกี่ยวของตอไปภายใน 7 วัน
2.ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร โดยจัดสงใหพรอมกับเทปรายการที่ไดมา
จัดทําสําเนาและสงใหแกวิทยากรที่ออกอากาศครั้งนั้นๆ พรอมทั้งเอกสารที่ได
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
จั ด ทํ าขึ้ น และสํ าเนาการจายเงิน ให แ กวิท ยากร (ขอจากการเงิน พรอ มให
การเงินระบุรายละเอียดของคาตอบแทนวิทยากร) เพื่อจะไดใชขอมูลในการทํา
ประโยชนตอไป

งานดานขาวและระบบเฝาระวัง
กฤตภาคขาวออนไลน
การดําเนินงาน
1. อานและคัดเลือกขาวที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับ สมศ. และขาวการ
ศึกษา ทางระบบกฤตภาคขาวออนไลน www.iqnewsclip.com/selection
2. คัดแยกขาวที่เลือกไวแลวตามระดับการศึกษา โดยเลือกใหตรงกั บ
ระดับการศึกษาในเนื้อหาขาว ซึ่งแบงไวดวยกัน 5 กลุม ไดแก การศึกษาขั้น
พื้นฐาน การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาในภาพรวม และขาวอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3. คัดแยกขาวที่เลือกไวใหอยูในหมวดหมูหนวยงานที่เปนขาว โดยเลือก
ให ต รงกั บ หน ว ยงานที่ เป น ข า วนั้ น ๆ ซึ่ งจํ าแนกไว ด ว ยกั น 10 (ทั้ งนี้ ตาม
ขอตกลงที่กําหนดไวในแตละป) ดังนี้
- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
- ศูนยเครือขาย สมศ.
- กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
- สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา (สป.)
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- หนวยงานหรือสถาบันหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- องคการมหาชน
4. ประสานงานกับบริษัทคัดขาวเพื่อปรับแกไข กรณีที่บริษัทจัดขาวไมตรงกับ
ที่กําหนดไว
5. สั่งพิมพขาวที่ไดคัดเลือกไวในแตละวัน คัดแยกตามระดับการศึกษาทั้ง
3 ระดั บ และข า วที่ น า สนใจ ไฮไลท แ ทบสี ในประเด็ น สํ า คั ญ ส ง ข า วทาง
ONESQA PR Line Group แ ล ะ ONESQA Group ซี่ งมี ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
เจาหนาที่เปนสมาชิกทั้ง ๒ ไลนกลุม
6. สั่ ง พิ ม พ ข า วที่ คั ด เลื อ กในแต ล ะวั น เผยแพร ท างช อ งทางบอร ด
ประชาสัมพันธภายในบริเวณหนาลิฟทสํานักงาน โดยจะตองดําเนินการใหแลว
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การจัดทําสื่อจุลสาร สมศ.
การผลิตจุลสาร สมศ.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
เสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน
7. กรณี ที่ เ ป น ข า วเชิ ง ลบ ไฮไลท ป ระเด็ น ข า วและจั ด ทํ า แนวทาง
ดําเนินการในเชิงประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองผานสื่อ เชน จัดงานแถลงขาว
ออกจดหมายชี้แจงไปยังสํานักพิมพ เผยแพรผานสื่อออนไลน เสนอตอหัวหนา
ภารกิ จ หั ว สํ า นั ก รองผู อํ า นวยการ และผู อํ า นวยการ พิ จ ารณาให ค วาม
เห็นชอบ
8. ตรวจสอบและแกไขสรุปขาวรายสัปดาหซึ่งบริษัทจะเปนผูดําเนินการ
สรุปขาวและสงมาใหทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสทุกวันจันทรของสัปดาห และ
รวบรวมสรุปขาวในรอบเดือน เพื่อนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สมศ. เพื่อทราบ
กรณีที่สํานักงานจัดทําตนฉบับและจัดสงใหกับโรงพิมพเพื่อจัดทํา art
work และดําเนินการจัดพิมพ
การดําเนินงาน
1. ภารกิจจัดทําตนฉบับเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
2. เมื่อไดรับอนุมัติตนฉบับแลว ภารกิจจัดสงไฟลตนฉบับจุลสารใหโรง
พิมพทางอีเมล
3. กํากับ ติดตามปรูฟจากโรงพิมพใหเปนไปตามแผนการผลิตและเผยแพร
ตามกําหนดเวลาที่บริษัทนําเสนอแก สมศ.
4. ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ความสวยงามและความเหมาะสม
ของอารตเวิรค ประสานงานโรงพิมพในการแกไขปรูฟใหถูกตอง
5.เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติอารตเวิรคฉบับสุดทายกอนแจงไปยังโรงพิมพ
เพื่อดําเนินการจัดพิมพตอไป
การจัดสงกลุมเปาหมาย
1. รวบรวม ตรวจสอบ และปรับ ปรุงฐานขอมูลกลุมเปาหมาย จัดสง
ใหกับโรงพิมพ (ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงฐานขอมูล พิจารณาจากจุลสารที่
ตีคืนและการแจงเปลี่ยนที่อยูจากผูรับ เพื่อใหฐานขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน
และครบถวนตาม TOR)
2. จัดสงไฟลฐานขอมูลกลุมเปาหมายที่ถูกตองใหโรงพิมพ เพื่อจัดพิมพ
โดยปรับปรุงและจัดสงฐานขอมูลที่มีการแกไขใหโรงพิมพทุกเดือน
3. ตรวจสอบและยืนยันจํานวนจัดสงใหถูกตอง ครบถวนกับโรงพิมพกอน
ทําการจัดสง
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
4. นัดหมายวัน-เวลา กับโรงพิมพและคณะกรรมการตรวจรับงานจุลสาร
ลวงหนา และเขียนจองรถตูเพื่อเดินทางตรวจรับงาน ณ ที่ทําการไปรษณียตาม
วันและเวลาที่นัดหมาย
การเผยแพรจุลสารภายในองคกร
1. เผยแพรจุลสารใหกับ ผอ., รอง ผอ. และเจาหนาที่ สมศ. ทุกคน ไดรับ
ทราบขาวสาร
2. ประสานงานกับภารกิจ ภทส. เพื่อเผยแพรจุลสารผานเว็บไซต สมศ.
การประชาสัมพันธผานสื่อสมัยใหม
การประชาสัมพันธผาน
1. ภารกิจตางๆสงภาพและรายละเอียดกิจกรรม ประกอบดวย ใครทํา
เว็บไซตและ Facebookสมศ. อะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด วัตถุประสงคของกิจกรรม รวมถึง ผลที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมนั้นๆ ผานทาง line ( leader –ONESQA)
2. หัวหนาภารกิจ ภสส. จัดสงภาพและขอความใหกับผูรับผิดชอบเพื่อ
จัดทําเปนรูปแบบเพื่อการเผยแพรผานเว็บไซตและ Facebook สมศ.
3. ผูรับผิดชอบรวบรวมและเสนอผูบริหารทุกวันจันทรของสัปดาห เพื่อ
พิจารณาอนุมัติกอนเผยแพรผานชองทางตางๆ
4. เผยแพรผานเว็บไซต www.onesqa.or.th และ Facebook สมศ. ทุก
วันพุธ
นอกจากนี้ ภารกิ จ ได มี การปฏิ บั ติงานในกิจ กรรมตางๆ ไดแ ก กิจ กรรมการจัด การความรู (KM)
การให บ ริการเอกสารเผยแพรห รือสื่อต างๆ ของ สมศ. และกิจกรรมสมาชิกเครือขาย สมศ. โดยในแต ล ะ
กิจกรรม มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดการความรู (KM)
การดําเนินงาน
1. กําหนดวัน-เวลา และเชิญประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดการ
ความรู เพื่ อ ร ว มพิ จ ารณาทบทวนกิ จ กรรม KM ในป ที่ ผ า นมา และร ว ม
กําหนดหัวขอจัดกิจกรรมการจัดการความรูประจําปงบประมาณ
2. จัดทําแผนการจัดการความรูเสนอตอผูอํานวยการอนุมัติ ใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ
3. ดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กิจกรรมการจัดการความรูของแตละภารกิจ โดยทําประชาสัมพันธกิจกรรมให
เจาหนาที่ภายใน สมศ. ไดรวมเรียนรูผานชองทางประชาสัมพันธตางๆ เชน
บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
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การใหบริการเอกสารเผยแพร
หรือสื่อตางๆ ของ สมศ.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.ประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงาน พรอมทั้งจัดทําสรุปเปนรายงาน
ผลตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดการความรู และนําเสนอรายงานสรุปตอ
ผอ. สมศ.
5. นํ า ผลการประเมิ น ที่ ได ม าทํ า การวิ เคราะห เพื่ อ ไปปรั บ และพั ฒ นา
กระบวนการจัดการความรูใหเหมาะสม และสอดคลองกับแผนกลยุทธ สมศ.
ของปงบประมาณตอไป
การดําเนินงาน
1.จัดทําแบบฟอรมในการใหบริการเผยแพรเอกสารและสื่อตางๆ สําหรับ
ภารกิจตางๆ ใน สมศ. และบุคคลภายนอก
2. จัดเตรียมเอกสารเผยแพรและสื่อตามจํานวนและชื่อเอกสารเผยแพร
ตามคําขอรับเอกสารเผยแพรจากกลุมงานตางๆ ใน สมศ. และบุคคลภายนอก
 กรณีเจาหนาที่ สมศ.
1. ภารกิจที่ตองการขอรับเอกสารเผยแพร จัดทําบันทึกขอความ
แจงคําขอรับเอกสารเผยแพรมายังภารกิจ ภสส.
2. จัดเตรียมเอกสารเผยแพรและสื่อตามจํานวนที่ขอรับและจัดสงให
กรณี ป กติ จัดส งใหภ ารกิ จ ที่ข อรับ ก อนวัน ใชงานอยางน อย 3 วั น กรณี
เรงดวน ที่ภารกิจขอรับเอกสารทันที จะดําเนินการให ณ เวลานั้น
3. ผูขอรับลงลายมือชื่อในแบบฟอรมเบิกจายเอกสารเผยแพรเมื่อไดรับ
เอกสารเผยแพรแลว
4. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสรุปรายการการเบิก –จาย รวมถึงจํานวน
เอกสารคงเหลือเปนประจําทุกสิ้นเดือนเสนอผูบริหารเพื่อทราบและพิจารณา
 กรณีหนวยงานภายนอก
1.หนวยงานภายนอกทําหนังสือขอความอนุเคราะหเอกสาร
เผยแพรมายัง สมศ.
2.ผอ.สมศ. หรือ รองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติและ
มอบหมายให ภสส. ดําเนินการตามคําขอ
3.จัดเตรียมเอกสารเผยแพรและสื่อตามจํานวนที่ขอรับ
4. ติ ดตอประสานงานไปยังหน วยงานภายนอกให มารับเอกสารและสื่ อ
ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยจะแจงใหหนวยงานภายนอกทราบลวงหนา
กอนวันที่นําสื่อไปใช 3 วัน
5.หนวยงานภายนอกลงลายมือชื่อรับเอกสารเผยแพร ลงวันที่รับ
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สมาชิกเครือขาย สมศ.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
6. เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสรุ ป รายการการเบิ ก –จ าย รวมถึ งจํ า นวน
เอกสารคงเหลือเปนประจําทุกสิ้นเดือนเสนอผูบริหารเพื่อทราบและพิจารณา
การดําเนินงาน
1. จัดทําและปรับปรุงแบบฟอรมใบสมัครสมาชิกเครือขาย สมศ.
2. รั บ สมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข า ย สมศ. ผ า นทางช อ งทางแฟกซ และ
จดหมาย โดยผูสมัครจะตองสงใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถวน และใบ
Pay In คาสมั ครตามรายละเอีย ดในใบสมัครมาให กรณี ส มั ครที่สํ านั กงาน
ผูสมัครสามารถชําระคาสมัครเปนเงินสด
3. เมื่อไดรับใบสมัครและใบ Pay In แลวออกหมายเลขสมาชิก และ
ออกบัตรสมาชิก
4. ประสานงานจัดสงเงินสดหรือใบ Pay In กับฝายการเงิน พรอม
ลงบันทึกการรับเงินไวเปนหลักฐาน เพื่อดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
5. จัดเตรียมของที่ระลึกและเอกสารเผยแพรตามสิทธิประโยชน
6. ประสานงานกับภารกิจ ภอก. เพื่อจัดสงบัตรสมาชิก ของที่ระลึกและ
เอกสารเผยแพรตามสิทธิประโยชนทางไปรษณีย
7. ลงฐานขอมูลรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกเครือขาย สมศ. ดวย
8. ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกเครือขาย สมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมี
การแจงของสมาชิกโดยโทรศัพทตรวจสอบกับสมาชิกเครือขาย
การจัดกิจกรรมใหสมาชิกเครือขาย สมศ.
1.เขียนโครงการกิจกรรมสมาชิกเครือขาย สมศ. ประจําป จัดทําบันทึก
เสนอ ผอ.สมศ. เพื่ออนุมัติหลักการและงบประมาณ
2. จัดเตรียมงานในเรื่องสถานที่จัดงาน งานการเงิน และการสงจดหมาย
เชิญสมาชิกเครือขายเขารวมงานประชุมสัมมนา
3.จัดทํารายงานประเมินผลและรายงานสรุปการจัดกิจกรรมเสนอหัวหนา
ภารกิจ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการตอไป
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