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ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวนที่ 1 บริบทของภารกิจ
• วิสัยทัศน

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานระบบ ICT เพื่อสนับสนุน
สมศ. ใหกาวสูการเปนองคกรดานประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
• พันธกิจหลัก

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใหมีความรวดเร็วและทันสมัย รวมทั้งการจัดเก็บ เผยแพรและสังเคราะหขอมูล
เพื่อใชในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูอํานวยการ รายละเอียดมีดังนี้
(1) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA)
ใหไปสู Digital-based EQA เต็มรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
(2) พัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน (Back Office) เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
(3) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ ย วข องให มีความครบถ ว นสมบู ร ณ ทํ า ใหสํานักงานเปน องคกรที่ส ามารถฉายภาพแนวโนมตาง ๆ ดา น
คุณภาพการศึกษาได
(4) เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
• พันธกิจรอง

(1) สั ง เคราะห แ ละจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ข อ มู ล จากระบบฐานข อ มู ล การประเมิ น ภายนอก
สถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอ
(2) จั ด ทํ า สื่ อ ประกอบการบรรยาย เพื่ อเผยแพร ใ นการประชุม สั ม มนาต า ง ๆ ตามที่ ได รั บ
มอบหมาย
(3) รวมทํางานประสานกับหนวยงานภายนอก เชน สถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษา
และตนสังกัด เปนตน
(4) เขารวมเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร
(5) จัดทํา คํา ของบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน รวมทั้ง การ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน
(6) บริหารจัดการ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาดานคอมพิวเตอร (Software & Hardware)
ในกรณีจําเปนตามสมควร
(7) รวมเปนกรรมการจัดซื้อ/จัดจางและตรวจรับโครงการตาง ๆ ขององคกร
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร สมศ.
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• โครงสรางภารกิจ

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
หัวหนาภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หัวหนางานระบบการประเมิน

หัวหนางานระบบสนับสนุน

นักวิชาการ

นักวิชาการ

• งบประมาณของภารกิจฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการ

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณจายจริง
และภาระผูกพันฯ
คาใชสอย (ทางคอมพิวเตอร)
2,120,000 บาท
1,645,490 บาท
(รอยละ 77.62)
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ 3,435,000 บาท
3,019,273 บาท
ติดตั้งศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร
(รอยละ 87.90)
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
5,659,000 บาท
1,700 บาท
ตามแผนแมบทฯ
(รอยละ 0.03)
โครงการตนแบบ สมศ. อัจฉริยะ
1,200,000 บาท
รวม

12,414,000 บาท

4,666,463 บาท
(รอยละ 37.59)

งบประมาณคงเหลือ
474,510 บาท
(รอยละ 22.38)
415,727 บาท
(รอยละ 12.10)
5,657,300 บาท
(รอยละ 99.97)
1,200,000 บาท
(รอยละ 100)
7,747,537 บาท
(รอยละ 62.41)

(ขอมูลจากงานการเงินและบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562)
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JOB DESCRIPTION
ภารกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตําแหนง :

หัวหนาภารกิจและหัวหนางาน

บทบาทหนาที่ตามภารกิจ/งาน
1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ใหไปสู Digital-based EQA เต็มรูปแบบ
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน (Back Office) เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วแล
ลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3 เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความครบถวนสมบูรณ ทําใหสํานักงาน
เปนองคกรที่สามารถฉายภาพแนวโนมตาง ๆ ดานคุณภาพการศึกษาได
4 เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร

บทบาทหนาที่รับผิดชอบตามตําแหนง
1 การวางแผน

2 การสื่อสารนโยบาย
3 การปฏิบัติงาน
4 การประเมินผลงาน
5 การพิจารณาเลือ่ นตําแหนง
6 การประสานงาน
7 การเปนผูแทนประชุม
8 การเสนอแนะ

9 การหาความรู

10 การถายทอดความรู
11 การเก็บเอกสาร
12 การทํารายงาน

- วางแผน บริหาร กําหนดแนวทาง และมอบหมายงานในการทํางานของภารกิจ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค พรอมทั้งควบคุมใหคําแนะนํา ในการดําเนินงาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามมาตรฐาน
- เปนผูนําที่ดีในการสื่อสารเชิงนโยบายใหเกิดความเขาใจอยางถองแท
กับผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
- จัดทําแผนการดําเนินงานของภารกิจ / KPI / งบประมาณประจําป/ อัตรากําลังของภารกิจ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางรอบคอบและยุติธรรม
- ใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบพิจารณาการเลื่อนตําแหนงของผูใตบังคับบัญชา
อยางรอบคอบและยุติธรรม
- ชวยผูใตบังคับบัญชาประสานงานกับภายในหนวยงานและภายนอกภารกิจเพื่อใหงานสําเร็จลุลวง
- เปนผูแทนของภารกิจในการประชุม /สัมมนา/อบรมตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย รวมถึงการสราง และนําเสนอภาพลักษณที่ดีขององคกร
- จัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งพิจารณาขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและนําเสนอผูบริหาร หากเห็นวาเปนขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนกับองคกร
- ศึกษาติดตาม และคนควาวิทยาการ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆที่จะเอื้อ
ประโยชนในการพัฒนางานในความรับผิดชอบและสนับสนุนดําเนินงานของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพเสมอ
- ดูแลทุกขสุข/ ใหคําปรึกษา/ สอนงานแกผูใตบังคับบัญชาและแกไขปญหาตางๆ
รวมทั้งขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในภารกิจ
- จัดเก็บเอกสารไดอยางเปนระเบียบและเปนระบบ เพื่อสะดวกในการคนหาและอางอิง
- จัดทํารายงานและ/ หรือ บันทึก หรือ รายงานการประชุมไดตามความจําเปนของงาน
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หนาที่ความรับผิดชอบหลักเฉพาะบุคคล
1 ปฏิบัติงานในฐานะผูบริหาร โดยรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ การดําเนินงานและงบประมาณ รวมทั้ง ใหคําปรึกษาวินิจฉัย สั่งการ
บริหารจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย งบประมาณ กฎหมาย กฏระเบียบและวัตถุประสงคของภารกิจ /สํานักงาน
2 กํากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภารกิจ (ภทส.) ใหสําเร็จเปาหมายตามตัวบงชี้ของภารกิจ
คณะกรรมการประเมินผลดําเนินงาน สมศ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณ
3 บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ทั้งระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
และระบบการบริหารจัดการภายในองคกร
4 บริหาร ปรับปรุง สังเคราะหและทํารายงานสรุปขอมูลจากระบบฐานขอมูลการประเมินภายนอกสถานศึกษาตามที่ไดรับการรองขอ
5 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร
6 จัดทําคําของบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน รวมทั้งการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน
7 รวมเปนกรรมการจัดซื้อ/จัดจางและตรวจรับโครงการตาง ๆ ขององคกร
8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร สมศ.
1
2
3
4
5
6

คุณสมบัติของบุคลากรที่มาดํารงตําแหนง
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ
มีประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร
และงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 3 ป
มีประสบการณในฐานะการเปนผูบังคับบัญชาไมนอยกวา 2 ป
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
มีเจตคติที่ดีตอองคกร และมีความมุงมั่นตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติ
ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ ตอการดําเนินงานของ สมศ.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความรูความสามารถที่จําเปน
มีความรูเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของรัฐ กฏหมายวาดวย
การศึกษาของชาติ กฎกระทรวง และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางดี
มีทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบและการทํางานเปนลําดับขั้นตอน
มีความสามารถดานการวางแผนและการจัดการ
มีทักษะการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
มีภาวะผูนํา-ผูตามที่ดี
มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เชน
MS-Word, MS-Excel และ MS-PowerPoint
มีความสามารถในการสื่อสาร การใชภาษาและการเขียนหนังสือโตตอบ
มีความรูความเขาใจดานสถิติและการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
(SPSS)
มีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษ
มีความสามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันและระยะเวลาจํากัด
มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารและขอมูลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ
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JOB DESCRIPTION
ภารกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตําแหนง :

นักวิชาการ

บทบาทหนาที่ตามภารกิจ/งาน
1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ใหไปสู Digital-based EQA เต็มรูปแบบ
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน (Back Office) เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วแล
ลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
3 เปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพ โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความครบถวนสมบูรณ ทําใหสํานักงาน
เปนองคกรที่สามารถฉายภาพแนวโนมตาง ๆ ดานคุณภาพการศึกษาได
4 เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร

บทบาทหนาที่รับผิดชอบตามตําแหนง
1 การปฏิบัติงาน
2 การประสานงาน
3 การเสนอแนะ
4 การหาความรู
5 การถายทอดความรู
6 การเก็บเอกสาร
7 การทํารายงาน

- สามารถปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาที่ตองการความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ
- ประสานงานและสนับสนุนทั้งกับภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน เพื่อให
งานในความรับผิดชอบและงานโดยรวมของภารกิจ/งาน บรรลุวัตถุประสงค
- จัดทําขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานเสนอผูบังคับบัญชา
- ศึกษาติดตาม และคนควาวิทยาการ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหมๆที่จะเอื้อประโยชน
ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบและสนับสนุนดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
- ถายทอดความรูและประสบการณใหคําปรึกษาแกทีมงาน และ หนวยงานที่เกี่ยวของ
และติดตามการนําความรูไปใชในงาน
- จัดเก็บเอกสารไดอยางเปนระเบียบและเปนระบบ เพื่อสะดวกในการคนหาและอางถึง
- จัดทํารายงานและ/หรือ บันทึก หรือ รายงานการประชุมไดตามความจําเปน

หนาที่ความรับผิดชอบหลักเฉพาะบุคคล
1 บริหารจัดการและประสานงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Computer Server) ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet)
ระบบเครือขายภายใน (Lan) และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ของสํานักงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 สืบคนและบริการขอมูลจากฐานขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงานภายนอกตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
3 บริหารจัดการ/ปรับปรุงขอมูลและโครงสรางของระบบฐานขอมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
4 Computer Support (Hardware & Software) ดูแลแกไขปญหา/ติดตั้ง/ซอมแซม/จัดซื้ออุปกรณ IT ของสํานักงาน
5 ใหคําแนะนํา/จัดอบรมความรูดานคอมพิวเตอรแกบุคลากรในองคกร
6 กํากับ/ติดตาม/บริหารจัดการโครงการสารสนเทศของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
7 พัฒนาระบบซอฟแวรของสํานักงาน
8 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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1

2

3

4
5
6

คุณสมบัติของบุคลากรที่มาดํารงตําแหนง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท สาขาวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
มีประสบการณในการแกไขและปองกันปญหา
เครื่องคอมพิวเตอร PC (Hardware & Software) รวมทั้ง
ระบบเครือขาย (Network) อยางนอย 2 ป
มีประสบการณในการพัฒนา Web Application โดยใช
ระบบฐานขอมูล MS.SQL, Oracle, MS.Access, MySQL
หรืออื่นๆ
มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
มีเจตคติที่ดีตอองคกร และมีความมุงมั่นตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติ
ไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ ตอการดําเนินงานของ สมศ.

1

2
3
4
5
6
7
8

ความรูความสามารถที่จําเปน
มีความรูเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของรัฐ กฏหมายวาดวย
การศึกษาของชาติ กฎกระทรวง และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางดี
มีทักษะการวิเคราะหอยางเปนระบบและการทํางานเปนลําดับขั้นตอน
มีทักษะการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
มีภาวะผูนํา-ผูตามที่ดี
มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เชน
MS-Word, MS-Excel และ MS-PowerPoint
มีความสามารถในการสื่อสาร การใชภาษาและการเขียนหนังสือโตตอบ
มีความสามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันและระยะเวลาจํากัด
มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารและขอมูลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 (รหัสงบประมาณ 62230602)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 (รหัสงบประมาณ
62230602)
กิจกรรมที่ 1 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายและ
ระบบเครือขายระบบ AQA (ระยะที่ 1)

40

(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ รวมทั้ง
บริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงวดงานเปนไปตาม
สัญญาที่กําหนด

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
เสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

ธนภัทร/เอกลักษณ

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน
(TOR) ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 (รหัสงบประมาณ 62230602)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที่ 2 การซื้อประกันดานฮารดแวรเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายระบบ AQA (ระยะที่ 1)
(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ โดย
สามารถบริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงานเปนไป
ตามสัญญาที่กําหนด

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
เสร็จสิ้น

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

20

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

ธนภัทร

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน
(TOR) ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 (รหัสงบประมาณ 62230602)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
เสร็จสิ้น

ก.ย.

40

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

20
35
แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที่ 3 การบํารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA
(ระยะที่ 1)
(1) บริหารจัดการ ปรับปรุงแอปพลิเคชันและทดสอบ
ระบบตามความตองการใชงานฯ รวมทั้ง บริหารสัญญาให
ผูรับจางสามารถสงงวดงานเปนไปตามสัญญาที่กําหนด

น้ําหนัก

ธนภัทร/เอกลักษณ

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน
(TOR) ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
55

100

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 (รหัสงบประมาณ 60310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 (รหัสงบประมาณ 60310601)

ธนภัทร/
เอกลักษณ

งวดที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน การนําเขาขอมูลจากระบบ
เดิมเขาสูระบบใหมและการทดสอบระบบ (เนื้องานรอยละ 50
แรก) รวมทั้ง การติดตั้ง/กําหนดคาระบบฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

40

(1) พัฒนาแอปพลิเคชันจากตัวตนแบบที่ไดจากงานงวดที่ 3

แผน
ผล

ผูรับจางพัฒนาแอปพลิเคชัน (เนื้องานรอยละ 50
แรก) จากตัวตนแบบที่ไดจากงานงวดที่ 3 ครบถวน
และสมบูรณ

(2) ทดสอบการใชงานของแอปพลิเคชัน โดยเจาหนาที่ สมศ.
และผูที่เกี่ยวของ (UAT)

แผน
ผล

เจาหนาที่ สมศ. และผูที่เกี่ยวของทดสอบการใช
งานของแอปพลิเคชัน (UAT) โดยลงนามกํากับ
ความถูกตองของระบบฯ เสร็จสิ้น

(3) ติดตั้ง/กําหนดคาระบบฮารดแวรและซอฟตแวรที่
เกี่ยวของ

แผน
ผล

ผูรับจางดําเนินการเคลื่อนยายอุปกรณฮารดแวรไป
ติดตั้ง ณ หองระบบเครือขายฯ ของ สกอ. และ
ทดสอบระบบฯ เสร็จสิ้น
หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ
มีมติเห็นควรรับการติดตั้งระบบฮารดแวร ณ ศูนย
ขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. ตั้งแตเดือนสิงหาคม
2561 ที่ผานมาแลว

(4) ปรับแกไขระบบฯ ตามความเหมาะสมจาก UAT (ถามี)
และสงมอบงานงวดที่ 4

แผน
ผล

ผูรับจางดําเนินการปรับแกไข/ทดสอบระบบฯ และ
สงมอบงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้น (22 ก.พ.62)
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 (รหัสงบประมาณ 60310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

่ าเขาขอมูลจากระบบ
งวดที่ 5 การพัฒนาแอปพลิเคชัน การนํ
เดิมเขาสูระบบใหมและการทดสอบระบบทั้งหมด

40

(1) พัฒนาแอปพลิเคชันจากตัวตนแบบที่ไดจากงานงวดที่ 3

แผน
ผล

ผูรับจางพัฒนาแอปพลิเคชัน (เนื้องานรอยละ 100)
จากตัวตนแบบที่ไดจากงานงวดที่ 3 ครบถวนและ
สมบูรณ

(2) ทดสอบการใชงานของแอปพลิเคชัน โดยเจาหนาที่ สมศ.
และผูที่เกี่ยวของ (UAT)

แผน
ผล

เจาหนาที่ สมศ. และผูที่เกี่ยวของทดสอบการใช
งานของแอปพลิเคชัน (UAT) โดยลงนามกํากับ
ความถูกตองของระบบฯ เสร็จสิ้น

(3) ปรับแกไขระบบฯ ตามความเหมาะสมจาก UAT (ถามี)
และสงมอบงานงวดที่ 5
งวดที่ 6 การจัดทําคูมือการใชงานและเอกสารโครงการ
ทั้งหมด รวมทั้ง การอบรมการใชงานใหกับผูที่เกี่ยวของ

แผน
ผล

ผูรับจางดําเนินการปรับแกไข/ทดสอบระบบฯ และ
สงมอบงานงวดที่ 5 เสร็จสิ้น (30 ก.ค.62)

(1) จัดทําคูมือการใชงานระบบทั้งในสวนของผูดูแลระบบ
และผูใชงาน (User) แตละระบบงาน

แผน
ผล

ผูรับจางจัดทําคูมือการใชงานระบบทั้งในสวนของ
ผูดูแลระบบและผูใชงาน (User) แตละระบบงาน
อยางครบถวนและสมบูรณ

(2) ฝกอบรมการใชงานใหกับผูใชงานระบบที่เกี่ยวของ

แผน
ผล

ผูรับจางฝกอบรมการใชงานใหกับกลุมผูใชงาน
ระบบที่เกี่ยวของเปนไปตาม TOR ที่กําหนดไว

20
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 (รหัสงบประมาณ 60310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก
(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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) ตั้งคาโปรแกรมสํารอง/กูคืนขอมูล่โดยอัตโนมัติ บนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

แผน
ผล

ผูรับจางดําเนินการตั้งคาโปรแกรมสํารอง/กูคืน
ขอมูลโดยอัตโนมัติ บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เสร็จสิ้น

(4) ทดสอบและปรับแกไขการตั้งคาระบบฯ ตามความ
เหมาะสม และสงมอบงานงวดที่ 6

แผน
ผล

ผูรับจางดําเนินการ ทดสอบและปรับแกไขการตั้งคา
ระบบฯ ตามความเหมาะสม และสงมอบงานงวดที่
6 เสร็จสิ้น (20 ก.ย.62)

15
45
แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

65

ผูรับผิดชอบ

100

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. (รหัสงบประมาณ 62230605)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม 100)

ก.ย.

3. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย
ขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. (รหัสงบประมาณ 62230605)
70

กิจกรรมที่ 1 การบํารุงรักษา/ปรับปรุงระบบภายในศูนย
ขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. (จํานวน 11 ระบบ)
(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ รวมทั้ง
บริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงวดงานเปนไปตาม
สัญญาที่กําหนด

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางบํารุงรักษาระบบภายในศูนย
ขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. ทั้ง 11 ระบบ ให
เปนไปตามรายละเอียดและกําหนดเวลาใน
สัญญาจางฯ

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
และกําหนดราคากลางเสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

ภัทราพร

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน (TOR)
ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. (รหัสงบประมาณ 62230605)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที่ 2 การบํารุงรักษา/ปรับปรุงระบบสํานั้ กงาน
อิเล็กทรอนิกส (จํานวน 2 ระบบ)
(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ โดย
สามารถบริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงานเปนไป
ตามสัญญาที่กําหนด

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
และกําหนดราคากลางเสร็จสิ้น

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก
(คะแนนรวม 100)

ก.ย.

30

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางบํารุงรักษาระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสทั้ง 2 ระบบ (Paperless &
E-CON) ใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

20
35
แผน
รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

ผูรับผิดชอบ

ภัทราพร/ณัฏฐภัทร

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน (TOR)
ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
55

100

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการบํารุงรักษาและเชาสายสัญญาณอินเทอรเน็ตของสํานักงาน (รหัสงบประมาณ 62230601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมินและงานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

4. โครงการบํารุงรักษาและเชาสายสัญญาณอินเทอรเน็ตของ
สํานักงาน (รหัสงบประมาณ 62230601)
กิจกรรมที่ 1 การบํารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูง
เชื่อมตอระบบ Uninet และระบบ Automated QA

50

(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ รวมทั้ง
บริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงวดงานเปนไปตาม
สัญญาที่กําหนด

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
และกําหนดราคากลางเสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

ธนภัทร

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน
(TOR) ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการบํารุงรักษาและเชาสายสัญญาณอินเทอรเน็ตของสํานักงาน (รหัสงบประมาณ 62230601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมินและงานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

(2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563
(3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) ปงบประมาณ 2563
และกําหนดราคากลางเสร็จสิ้น

ก.ย.

50

แผน
ผล

- จัดทําสัญญาจางฯ เสร็จสิ้น (มีผลตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดย
บริหารจัดการ/ตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดและ
กําหนดเวลาในสัญญาจางฯ

แผน
ผล
แผน
ผล

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้น

20
35
แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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

กิจกรรมที่ 2 การเชาสัญญาณระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ของสํานักงาน
(1) ดําเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจางฯ โดย
สามารถบริหารสัญญาใหผูรับจางสามารถสงงานเปนไป
ตามสัญญาที่กําหนด

น้ําหนัก

ภัทราพร

- จัดทําบันทึกขอความขอบเขตของงาน
(TOR) ปงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้น
55

100

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ
62310601)
30

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวง (7 รายการ)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง (7 รายการ) เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และกําหนดราคา
กลางเสร็จสิ้น
(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดยบริหาร
สัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑเปนไปตามสัญญาที่
กําหนด

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคา
กลางเสร็จสิ้น

สมพล/ณัฏฐภัทร

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดย
บริหารสัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑ
เปนไปตามสัญญาที่กําหนด
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

กิจกรรมที่ 2 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(1 รายการ)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(1 รายการ) เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และกําหนดราคา
กลางเสร็จสิ้น
(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดยบริหาร
สัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑเปนไปตามสัญญาที่
กําหนด

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

20

ภัทราพร

20

ภัทราพร

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดย
บริหารสัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑ
เปนไปตามสัญญาที่กําหนด

กิจกรรมที่ 3 การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรการบริหารจัดการ
งานเอกสาร/โปรแกรมสํานักงาน (100 ลิขสิทธิ์)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรการบริหาร
จัดการงานเอกสาร/โปรแกรมสํานักงาน (100
ลิขสิทธิ)์ เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดยบริหาร
สัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑเปนไปตามสัญญาที่
กําหนด

แผน
ผล
แผน
ผล

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดย
บริหารสัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑ
เปนไปตามสัญญาที่กําหนด
20

กิจกรรมที่ 4 การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโปรแกรม
Antivirus (140 ลิขสิทธิ์)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโปรแกรม
Antivirus (140 ลิขสิทธิ)์ เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดยบริหาร
สัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑเปนไปตามสัญญาที่
กําหนด

น้ําหนัก

ภัทราพร

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดย
บริหารสัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑ
เปนไปตามสัญญาที่กําหนด
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62310601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก
(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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

ก.ย.

10

กิจกรรมที่ 5 การจัดซื้อ Removable Harddisk
(27 เครื่อง)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดซื้อ Removable Harddisk
(27 เครื่อง) เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดยบริหาร
สัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑเปนไปตามสัญญาที่
กําหนด

15
55
แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

ผูรับผิดชอบ

ภัทราพร

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อ โดย
บริหารสัญญาใหบริษัทผูขายสงมอบครุภัณฑ
เปนไปตามสัญญาที่กําหนด
85

100

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. โครงการจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62230604)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)
ไตรมาส 4

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

น้ําหนัก

ผูรับผิดชอบ

(คะแนนรวม
100)

ก.ย.

6. โครงการจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ
62230604)
50

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมชุดโปรแกรมสํานักงาน
(MS.Office)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น

แผน
ผล

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดอบรมชุดโปรแกรมสํานักงาน
(MS.Office) เสร็จสิ้น

(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น

(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการจัด
จาง
(4) ดําเนินการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานและ
ประเมินผลการจัดอบรม

สมพล/ณัฏฐภัทร

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานและประเมินผลการจัดอบรมเสร็จสิ้น
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. โครงการจัดอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัสงบประมาณ 62230604)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบสนับสนุน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก
(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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

ก.ย.

กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมเชิง่บรรยายหัวขอ "ภัยคุกคาม
และวิธีปองกันภัยทางอินเทอรเน็ต"
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น
(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น
(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการจัด
จาง
(4) ดําเนินการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานและ
ประเมินผลการจัดอบรม

50

สมพล/ณัฏฐภัทร

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการจัดอบรมเชิงบรรยายเสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

ผูรับผิดชอบ

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น
สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานและประเมินผลการจัดอบรมเสร็จสิ้น
30

70

รวม

100
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รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. โครงการตนแบบองคกร สมศ. อัจฉริยะ (รหัสงบประมาณ 62250601)
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบการประเมิน
(เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แผนงาน
พ.ศ.2561
ไตรมาส 1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (Timeline)
พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

เปาหมาย
(Tangible Target / Output)

น้ําหนัก
(คะแนนรวม
100)

ไตรมาส 4

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

ผูรับผิดชอบ

ก.ย.

7. โครงการตนแบบองคกร สมศ. อัจฉริยะ (รหัสงบประมาณ
62250601)
(1) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณดําเนินการเสร็จสิ้น
(2) ขออนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น
(3) สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินกระบวนการ
จัดซื้อฯ
(4) ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อจัดจาง โดย
สามารถบริหารสัญญาใหผูรับจางสงมอบงวดงานเปนไป
ตามสัญญาที่กําหนด

45
แผน
ผล
NS = Not Start / OP = On Plan / LT = LATE / FN = FINISH

รอยละความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม
(Project Progress Status)

ไดรับอนุมัติหลักการและงบประมาณ
ดําเนินการโครงการตนแบบองคกร สมศ.
้
ไดรับอนุมัติข็ อบเขตของงาน
(TOR) เสร็จสิ้น

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

100

เอกลักษณ

สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดจางเสร็จสิ้น
ดําเนินการตามแผนงานในสัญญาจัดซื้อจัดจาง
โดยสามารถบริหารสัญญาใหผูรับจางสงมอบ
งวดงานเปนไปตามสัญญาที่กําหนด
80

100

รวม

100
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สวนที่ 2
ผังกระบวนงานการใหบริการของภารกิจ
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ระเบียบปฏิบัติ : การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (www.onesqa.or.th)
ผู้จัดทา

นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์

หมายเลขเอกสาร : PM-IT-01

แก้ไขครั้งที่ : 01

ผู้ทบทวน นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
นายกมล อุ่นชู

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 1/3

ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานมีระเบียบปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสานักงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึง
รายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลและเอกสารทุกประเภทบนเว็บไซต์ของสานักงาน (www.onesqa.or.th)
3. คาจากัดความ
ระบบ Paperless คือ ระบบคอมพิวเตอร์ของ สมศ. ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสานักงานเพื่อลดการใช้
กระดาษ รวมทั้ง ทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนด ISO9001:2015 ข้อ 8.1 , 8.2 , 8.5 , 8.6 , 8.7 , 9.1.3 , 10.3
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ระเบียบปฏิบัติ : การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (www.onesqa.or.th)
ผู้จัดทา

นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์

หมายเลขเอกสาร : PM-IT-01

แก้ไขครั้งที่ : 01

ผู้ทบทวน นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
นายกมล อุ่นชู

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 2/3

ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5. ขั้นตอนงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1) หัวหน้าภารกิจ ภทส.

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รับแจ้งความต้องการและพิจารณาหนังสือขอความ
- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ
อนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงาน
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
(www.onesqa.or.th)
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ความครบถ้วนของเอกสารแนบ และการให้บริการของ ภทส.
และเส้นทางเอกสาร เป็นต้น
(FM-IT-01)
กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แจ้งผู้ขอรับบริการให้ดาเนินการจัดส่ง
เอกสารให้ถูกต้อง/ครบถ้วน และบันทึกปัญหาลงในทะเบียนบันทึก
ปัญหาจากผู้ขอรับบริการและการให้บริการของ ภทส. บน Google
Cloud (FM-IT-01)

2) เจ้าหน้าที่ ภทส.

2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ตามสายบังคับบัญชา กรณีที่พบปัญหาให้ส่งกลับเอกสารไปยัง
ผู้ขอรับบริการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึก
ปัญหาลงในทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้รับบริการและการให้
บริการฯ บน Google Cloud (FM-IT-01)

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
และการให้บริการของ ภทส.
(FM-IT-01)

3) เจ้าหน้าที่ ภทส.

3. ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามที่ได้รับ
- เว็บไซต์สานักงาน
มอบหมายแล้วตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
หากพบข้อผิดพลาด จะทาการแก้ไขและตรวจสอบซ้าจนมั่นใจว่า และการให้บริการของ ภทส.
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้ขอรับบริการต้องการ พร้อมทั้งบันทึก
(FM-IT-01)
ปัญหาที่พบลงในทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้รับบริการและ
การให้บริการฯ บน Google Cloud (FM-IT-01)

4) เจ้าหน้าที่ ภทส.

4. บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบ Paperless
เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบผลดาเนินงาน

- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
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ระเบียบปฏิบัติ : การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (www.onesqa.or.th)
ผู้จัดทา

นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์

หมายเลขเอกสาร : PM-IT-01

แก้ไขครั้งที่ : 01

ผู้ทบทวน นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
นายกมล อุ่นชู

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 3/3

ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5) เจ้าหน้าที่ ภทส.

5. สรุปรายการข้อมูลที่ทาการเผยแพร่
สาหรับรายงานผลดาเนินงานประจาปีให้ผู้บริหารรับทราบ

- รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ของภารกิจ ภทส. (FM-IT-02)

6) เจ้าหน้าที่ ภทส.

6. สรุปปัญหาที่พบจากการให้บริการทั้งกระบวนการ
ทั้งปัญหาจากผูร้ ับบริการและผู้ให้บริการ แล้วนามาสรุปผลและ
ประเมินเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง

- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
และการให้บริการของ ภทส.
(FM-IT-01)

7) เจ้าหน้าที่ ภทส.

7. ดาเนินการปรับปรุงที่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดปัญหาการให้บริการและนาไปสู่การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. คาอธิบายเพิ่มเติม
ไม่มี
7. การควบคุมบันทึก
อันดับ

ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสาร

1

ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับ
บริการและการให้บริการของ ภทส.
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ของ
ภารกิจ ภทส.

FM-IT-01

2

FM-IT-02

สถานที่
จัดเก็บ
Google
Cloud
ระบบ
Paperless

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดเก็บ
ตลอดไป
จัดเก็บ
ตลอดไป

เจ้าหน้าที่ ภทส.
งานทรัพยากร
มนุษย์

ผู้อนุมัติในการ
ทาลายบันทึก
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
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ระเบียบปฏิบัติ : การอนุเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-02

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2561

หน้า : 1/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานมี กรอบแนวทางในการให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอกที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรแสดงถึงรายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ผลดาเนินงานมีความเป็นระบบ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการอนุเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอกสาหรับบุคคล/หน่วยงานภายนอกสานักงาน
3. คาจากัดความ
ระบบ Paperless คือ ระบบคอมพิวเตอร์ของ สมศ. ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสานักงาน เพื่อลดการใช้
กระดาษ รวมทั้ง ทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนด ISO9001:2015 ข้อ 8.1 , 8.2 , 8.5 , 8.6 , 8.7 , 9.1.3 , 10.3
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ระเบียบปฏิบัติ : การอนุเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-02

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2561

หน้า : 2/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5. ขั้นตอนงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1)

กิจกรรม

หัวหน้าภารกิจ ภทส. 1. รับแจ้งความต้องการและพิจารณาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
สอดคล้องตามระเบียบ สมศ./พรบ.ข้อมูลข่าวสารหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ ขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอข้อมูลและความเป็นเจ้าของข้อมูล
เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากบุคคล/หน่วยงานภายนอก
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
และการให้บริการของ ภทส.
(FM-IT-01)

กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แจ้งผู้ขอข้อมูลให้ดาเนินการจัดส่ง
เอกสารให้ถูกต้อง/ครบถ้วน และบันทึกรายละเอียดลงในทะเบียน
บันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการและการให้บริการของ ภทส. บน
Google Cloud (FM-IT-01)
2)

เจ้าหน้าที่ ภทส.

2. ดาเนินการจัดทาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้ขอข้อมูลแจ้ง
พร้อมหนังสือนาส่ง

3)

หัวหน้าภารกิจ ภทส. 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาข้อมูล
กรณีตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้ความเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ
ลงนามในหนังสือนาส่ง
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง บันทึกรายละเอียดลงในทะเบียน
บันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการและการให้บริการของ ภทส. บน
Google Cloud และส่งคืนเจ้าหน้าที่ ภทส. เพื่อจัดทาข้อมูลเสนอ
มาใหม่ (FM-IT-01)

- ข้อมูลที่จะอนุเคราะห์และหนังสือนาส่ง

- ข้อมูลที่จะอนุเคราะห์และหนังสือนาส่ง
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
และการให้บริการของ ภทส.
(FM-IT-01)

4)

รอง ผอ.สมศ.

4. พิจารณาลงนามในหนังสือนาส่งอนุเคราะห์ข้อมูล

- ข้อมูลที่จะอนุเคราะห์และหนังสือนาส่ง

5)

เจ้าหน้าที่ ภทส.

5. จัดส่งข้อมูลที่ดาเนินการแล้วเสร็จไปยังผู้ขอข้อมูล
พร้อมทั้งบันทึกแจ้งผลดาเนินงานลงในบันทึกข้อความของ
ระบบ Paperless

- ข้อมูลที่จะอนุเคราะห์และหนังสือนาส่ง
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ระเบียบปฏิบัติ : การอนุเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอก
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-02

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2561

หน้า : 3/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

6)

เจ้าหน้าที่ ภทส.

6. บันทึกผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการอนุเคราะห์ฯ
นาเข้าเป็นวาระเพื่อทราบของการประชุมคณะกรรมการ สมศ.
ทุกเดือน

7)

เจ้าหน้าที่ ภทส.

7. ดาเนินการปรับปรุงที่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดปัญหาการให้บริการ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดร.นันทา หงวนตัด

- เอกสารและมติการประชุม
คณะกรรมการ สมศ.

6. คาอธิบายเพิ่มเติม
ไม่มี
7. การควบคุมบันทึก
อันดับ
1

ชื่อเอกสาร
ทะเบียนบันทึกปัญหาจาก
ผู้ขอรับบริการและการให้บริการ
ของ ภทส.

รหัส
เอกสาร
FM-IT-01

สถานที่
จัดเก็บ
Google
Cloud

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดเก็บ
ตลอดไป

เจ้าหน้าที่ ภทส.

ผู้อนุมัติในการ
ทาลายบันทึก
ผู้อานวยการ
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ระเบียบปฏิบัติ : การสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส. สาหรับการประชุมนอกสถานที่
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 1/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส านั ก งานมี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ภทส. ส าหรั บ การประชุ ม
นอกสถานที่ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงรายละเอียดและกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็น ระบบ ส่งผลให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส. สาหรับการประชุมนอกสถานที่ของ
สานักงาน
3. คาจากัดความ
ไม่มี
4. ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนด ISO9001:2015 ข้อ 8.1 , 8.2 , 8.5 , 8.6 , 8.7 , 9.1.3 , 10.3
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ระเบียบปฏิบัติ : การสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส. สาหรับการประชุมนอกสถานที่
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 2/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5. ขั้นตอนงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1) หัวหน้าภารกิจ ภทส.

กิจกรรม
1. รับแจ้งความต้องการและพิจารณาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่
ภทส. สาหรับการประชุมนอกสถานที่
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ รายละเอียดของรายการ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการ เส้นทางเอกสาร รวมทั้ง
วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อความในระบบ Paperless
ขอความอนุเคราะห์ ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส.
สาหรับการประชุมนอกสถานที่
- ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผู้ขอรับบริการ
และการให้บริการของ ภทส.
(FM-IT-01)

กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แจ้งผู้ขอความอนุเคราะห์ให้ระบุ
รายละเอียดให้ถูกต้อง/ครบถ้วน และบันทึกปัญหาที่พบลงใน
ทะเบียนบันทึกปัญหาจากผูร้ ับบริการและการให้บริการของ ภทส.
บน Google Cloud (FM-IT-01)
2) เจ้าหน้าที่ ภทส.

2. ประสานรายละเอียดที่ชัดเจนกับผู้ขอความอนุเคราะห์
และตรวจสอบความพร้อมทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพของ
อุปกรณ์ IT ก่อนวันประชุม

3) เจ้าหน้าที่ ภทส.

3. ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อปิดงานในระบบ Paperless

- บันทึกข้อความในระบบ Paperless
ขอความอนุเคราะห์ ฯ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส.
สาหรับการประชุมนอกสถานที่

4) เจ้าหน้าที่ ภทส.

4. สรุปข้อมูลการให้บริการและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้ดยี ิ่งขึ้น

- รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ของภารกิจ ภทส. (FM-IT-02)
- ทะเบียนบันทึกการให้บริการด้าน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
ซอฟต์แวร์ โสตทัศนูปกรณ์และระบบ
แอปพลิเคชัน สาหรับสนับสนุนงาน
ภายในสานักงาน (FM-IT-03)
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ระเบียบปฏิบัติ : การสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ภทส. สาหรับการประชุมนอกสถานที่
หมายเลขเอกสาร : PM-IT-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 3/3

5) เจ้าหน้าที่ ภทส.

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5. ดาเนินการปรับปรุงที่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดปัญหาการให้บริการและนาไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. คาอธิบายเพิ่มเติม
ไม่มี
7. การควบคุมบันทึก
อันดับ

ชื่อเอกสาร

1

ทะเบียนบันทึกปัญหาจาก
ผู้ขอรับบริการและการให้บริการ
ของ ภทส.
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ของภารกิจ ภทส.
ทะเบียนบันทึกการให้บริการด้าน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
ซอฟต์แวร์ โสตทัศนูปกรณ์และ
ระบบแอปพลิเคชัน สาหรับ
สนับสนุนงานภายในสานักงาน

2
3

รหัส
เอกสาร
FM-IT-01

สถานที่
จัดเก็บ
Google
Cloud

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดเก็บ
ตลอดไป

เจ้าหน้าที่ ภทส.

ผู้อนุมัติในการ
ทาลายบันทึก
ผู้อานวยการ

FM-IT-02

ระบบ
Paperless
Google
Cloud

จัดเก็บ
ตลอดไป
จัดเก็บ
ตลอดไป

งานทรัพยากรมนุษย์

ผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่ ภทส.

ผู้อานวยการ

FM-IT-03
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หมายเลขเอกสาร : PM-IT-04

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 1/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ง านครุ ภั ณ ฑ์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานให้ อ ยู่ ใ น
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต

ครอบคลุมการใช้งานครุภัณฑ์และระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ สมศ. ทั้งสานักงาน ทัง้ ในส่วนของ
(1) ระบบแอปพลิเคชัน AQA (2) ระบบแอปพลิเคชัน Paperless (3) ระบบโทรศัพท์ (4) เว็บไซต์สานักงาน
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (6) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (7) ระบบเครือข่าย (8) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
ไม่มี
4. ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนด ISO9001:2015 ข้อ 7.1.3
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หมายเลขเอกสาร : PM-IT-04

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 2/3

ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู
ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

5. ขั้นตอนงาน และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) หัวหน้าภารกิจ ภทส.

1. รับแจ้งความต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ครุภณ
ั ฑ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ช่องทางการรับแจ้งปัญหา
ได้แก่ ระบบ Paperless โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์มือถือ
โปรแกรมไลน์และการเรียก)

- บันทึกข้อความขออนุเคราะห์
แก้ไขปัญหาการใช้งานฯ

2) เจ้าหน้าที่ ภทส.

2. ดาเนินการแก้ไขปัญหาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3) เจ้าหน้าที่ ภทส.

3. บันทึกข้อมูลการแก้ไข
ในทะเบียนบันทึกการแก้ไขปัญหาการใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ซอฟต์แวร์และระบบแอปพลิเคชันบน
Google Cloud (FM-IT-04)

4) หัวหน้าภารกิจ ภทส.

4. สรุปข้อมูลและประเมินปัญหาการใช้งานฯ ที่เกิดขึ้น
- ทะเบียนบันทึกการแก้ไขปัญหาการใช้
โดยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ ภทส. แต่ละคนบันทึกในระบบฯ
งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
จะเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง จากนั้น ระบบฯ จะแสดง Dash Board
ซอฟต์แวร์และระบบแอปพลิเคชัน
สรุปผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหัวหน้าภารกิจ ภทส. จะนาข้อมูลมา
(FM-IT-04)
ประเมิน เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้ง เพื่อ
- รายงานสรุปข้อมูลและประเมินปัญหา
ป้องกันและลดอัตราการเกิดปัญหาการใช้งานฯ (FM-IT-05)
การใช้งานฯ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์) ซอฟต์แวร์และระบบ
แอปพลิเคชัน (FM-IT-05)

5) เจ้าหน้าที่ ภทส.

5. ดาเนินการปรับปรุงที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลด
ปัญหาการให้บริการ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การแนะนา/อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน รวมทั้ง
จัดหาครุภณ
ั ฑ์/ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่
เสื่อมสภาพ

- ทะเบียนบันทึกการแก้ไขปัญหาการใช้
งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
ซอฟต์แวร์และระบบแอปพลิเคชัน
(FM-IT-04)

- แผนปฏิบัติงานประจาปีของภารกิจ
(FM-IT-06)
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ผู้จัดทา

นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร

หมายเลขเอกสาร : PM-IT-04

แก้ไขครั้งที่ : 01

วันที่บังคับใช้ : 04-02-2562

หน้า : 3/3

ผู้อนุมัติ

ดร.นันทา หงวนตัด

ผู้ทบทวน นายกมล อุ่นชู

6. คาอธิบายเพิ่มเติม
ไม่มี
7. การควบคุมบันทึก
อันดับ

ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสาร

สถานทีจ่ ัดเก็บ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

ทะเบียนบันทึกการแก้ไข
ปัญหาการใช้งานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
ซอฟต์แวร์และระบบ
แอปพลิเคชัน
รายงานสรุปข้อมูลและ
ประเมินปัญหาการใช้งานฯ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์) ซอฟต์แวร์และ
ระบบแอปพลิเคชัน
แผนปฏิบัติงานประจาปีของ
ภารกิจ

FM-IT-04

Google Cloud

จัดเก็บตลอดไป

หัวหน้า ภทส.

ผู้อนุมัติในการ
ทาลายบันทึก
ผู้อานวยการ

FM-IT-05

Google Cloud

จัดเก็บตลอดไป

หัวหน้า ภทส.

ผู้อานวยการ

FM-IT-06

ภารกิจนโยบาย
และยุทธศาสตร์

จัดเก็บตลอดไป

หัวหน้า ภทส./
หัวหน้า ภนย.

ผู้อานวยการ

2

3
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