รายงานผลการดําเนินงานการบริหารงานศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สมศ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับ
สถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ให้การสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน) โดยกําหนดบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. ไว้ดังนี้
1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
ส่งรายงานการประชุมให้ สมศ. ทุกไตรมาส
2) รายงานผลการดําเนินงานและรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ.
ทุกไตรมาสโดยจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สมศ. ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดในแต่ละไตรมาสตาม
รูปแบบและแนวทางที่ สมศ.กําหนด
3) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ให้คําปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกระดับ
4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. ให้มีคุณภาพตาม
นโยบาย QC 100 ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก สมศ.
5) สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก สมศ.
6) ติดตามและรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
8) อื่น ๆ ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก สมศ.
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์รับผิดชอบในการดําเนินงานการบริหารงานศูนย์เครือข่าย สมศ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ผลการดําเนินการมี
รายละเอียดดังนี้
1. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณการดําเนินงานกิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบันทึกข้อความที่ ภสส. 262/2561 ลงวันที่ 31
ตุลาคม 2561
2. จัดประชุมคณะทํางานอนุกรรมการอํานวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. แผนกําหนดจัดประชุมปีละ
2 ครั้ง คือ ไตรมาส 2 และ 4 ผลการดําเนินงานได้จัดประชุมศูนย์เครือข่ายในรอบ 6 เดือนไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้
1

- ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ พิจารณาและให้ความเห็น
โครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รอง
เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
3. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. 13
แห่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แห่งละ 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000 บาท (สามล้าน
เก้าแสนบาทถ้วน) รหัสงบประมาณ 62110712 สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ.
กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ร้อยละ 70 ของเงิน
สนับสนุนศูนย์เครือข่ายประจําปี คิดเป็นเงิน 210,000 บาทต่อแห่ง จํานวน 13 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,730,000
บาท เบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 30 ของเงิน
สนับสนุนศูนย์เครือข่ายประจําปี คิดเป็นเงิน 90,000 บาท/แห่ง ตามบันทึกข้อความ ภสส. 285/2561 ลงวันที่
3 ธันวาคม 2561
4. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย
สมศ. รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รหัสงบประมาณ 62110712 กิจ
กรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. ตามบันทึกข้อความ ภสส. 290/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
5. ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 13 แห่งๆ ละ 210,000
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,730,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นร้อยบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความ ภสส.
296/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
6. ขออนุมัติปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ตามบันทึก
ข้อความ ภสส.42/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
7. ขออนุมัติงบประมาณกิจกรรมจัดการประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 13 แห่ง รวมเป็นเงิน
730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้รหัสงบประมาณ (62110712 กิจกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์เครือข่าย ตามบันทึกข้อความ ภสส.49/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
8. แจ้งผลการพิจารณาโครงการพิเศษและเชิญศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562 และร่วมพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. ตามหนังสือออกภายนอก มศ.0004/(ว) 1081 ลงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562
9. ยกเลิกคําสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ.
ตามคําสั่งที่ 6/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
10. จัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพิเศษ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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11. ประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์เครือข่าย สมศ. ในการ
ดําเนินงานจัดประชุมอบรมผู้ประเมินภายนอก และดําเนินงานโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
12. อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 5 แห่ง งวดที่ 1
(ร้อยละ 40) ของบประมาณสนับสนุน ตามบันทึกข้อความ ภสส. 95/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
แผนการดําเนินงานต่อไป
1. กําหนดจัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในเดือนสิงหาคม 2562
2. กําหนดลงพื้นที่กํากับติดตามการดําเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ในไตรมาสที่ 3-4
3. เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษงวดเงินที่ 1 (ร้อยละ 40) ในเดือนเมษายน 2562
4. เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษงวดเงินที่ 2 (ร้อยละ 30) ในเดือนมิถุนายน 2562
5. เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการพิเศษงวดเงินที่ 3 (ร้อยละ 30) ในเดือนกันยายน 2562
6. เบิ กจ่ ายงบประมาณการบริห ารจัดการศูน ย์เครือข่ าย 13 แห่ ง งวดที่ 2 (ร้อยละ 30) เป็ นเงิน
90,000 บาทต่ อ แห่ ง ในเดื อ นกั น ยายน 2562 ภายหลั ง จากศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. จั ด ส่ งรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาส 4
7. สรุปผลการดําเนินงานการบริหารงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอ
ผู้อํานวยการ สมศ. ในเดือนกันยายน 2562
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สรุปผลการดําเนินงานการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
ภารกิจส่งเสริมและพัฒ นาสัมพันธ์ กําหนดกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการศูนย์
เครือข่าย สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ครั้ง คือไตรมาสที่ 2 และ 4 โดยในการประชุมครั้ง
ที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน
กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 10 แห่ง ด้วย
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 65 คน ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการอํานวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 5 คน
2. กรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง จํานวน 53 คน
3. ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ สมศ. จํานวน 7 คน
ผลการดําเนินงาน
1. สมศ. แจ้งข้อมูลให้ศูนย์เครือข่าย สมศ. ทราบเกี่ยวกับจํานวนสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มาให้หน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อวิเคราะห์ SAR แล้วจัดส่งมาให้ สมศ. เพื่อทําการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้แก่
- การศึกษาปฐมวัย: ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 561 แห่ง
- การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 71 แห่ ง ได้ แ ก่ สั ง กั ด อบจ.ชลบุ รี จํ า นวน 11 แห่ ง สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 แห่ง สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่แจ้งรายชื่อจํานวน 445 แห่ง ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดส่ง SAR มาให้ สมศ. จํานวน 20 แห่ง
2. การสรุปโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) /ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ด้านการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จํานวน 8,345 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด
(อปท.) จํานวน 3,130 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,072 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 237 แห่ง
และด้านการอาชีวศึกษา จํานวน 350 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด 2 แห่ง ซึ่งได้ดําเนินการระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
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3. ที่ประชุมได้พิจารณา(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินผลการดําเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562 มีผลสรุปดังนี้
พันธกิจ
1 . ระดั บ ค ว าม สํ าเร็ จ ก ารราย งาน ผ ล ก ารดํ าเนิ น งาน ข อ ง
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. รายไตรมาส (รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประกอบด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย
สมศ. รายงานสรุปการรับจ่ายของศูนย์เครือข่าย สมศ. และรายงาน
สถานการณ์ ค วามเคลื่อนไหวในการขับ เคลื่อนการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา)
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
0
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รายไตรมาส ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงเวลาที่กําหนด
5
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รายไตรมาส ไม่ครบถ้วนแต่ตรงเวลา / ครบถ้วนแต่ไม่
ตรงเวลาตามที่ สมศ. กําหนด
10
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รายไตรมาส ครบถ้ ว นและตรงเวลาตามที่ สมศ.
กําหนด
หมายเหตุ ตามบันทึกข้อตกลงกําหนดให้ศูนย์เครือข่ายรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละ
ไตรมาส
2. ร้อยละของความสําเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ
ให้คําปรึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกระดับ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้างความเข้าใจ ให้ คํ าปรึก ษา และเป็ น แหล่งเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตามข้อตกลงฯ
2
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้างความเข้าใจ ให้ คํ าปรึก ษา และเป็ น แหล่ งเรียนรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตั้งแต่ร้อยละ
60 – 69 ของเป้าหมายที่กําหนดพร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตามข้อตกลงฯ
3
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้ างความเข้ าใจ ให้ คํ า ปรึ ก ษา และเป็ น แหล่ งเรีย นรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกได้มากกว่าร้อยละ
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น้ําหนัก
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เป้าหมาย
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หมายเหตุ
ดําเนินการทุกศูนย์
เครือข่าย

20

5

ขึ้นอยู่กับแผนของ
ศูนย์เครือข่ายและ
การได้รับอนุมัติ
จาก สมศ. ให้
ดําเนินการ

พันธกิจ
70 – 79 ของเป้าหมายที่กําหนดพร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตามข้อตกลงฯ
4
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้ างความเข้ าใจ ให้ คํ า ปรึ ก ษา และเป็ น แหล่ งเรีย นรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกได้มากกว่าร้อยละ
80 – 89 ของเป้ าหมายที่ กําหนดพร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานตามข้อตกลงฯ
5
ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย สมศ. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้ างความเข้ าใจ ให้ คํ า ปรึ ก ษา และเป็ น แหล่ งเรีย นรู้
เกี่ ยวกับ การประเมิ น คุณ ภาพภายนอกได้ร้อ ยละ 90100 ตามเป้ าหมายที่ กําหนดพร้อ มทั้ งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงฯ
หมายเหตุ เป็นการติดรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (ภายใน 15 วัน
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน)
3. ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ QC 100
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
30
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. สามารถดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ผู้ประเมินภายนอกตามโครงการ QC 100 จัดทําสรุปผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกได้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งมายัง สมศ. ได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
15
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. สามารถดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ผู้ประเมินภายนอกตามโครงการ QC 100 จัดทําสรุปผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกไม่ได้ครบถ้วน แต่จัดส่งมายัง มศ. ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด /จัดทําสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกครบถ้วน แต่จัดส่ง
มายัง สมศ. ไม่ได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
0
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. สามารถดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ผู้ประเมินภายนอกตามโครงการ QC 100 จัดทําสรุปผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกไม่ ค รบถ้ ว น จั ด ส่ ง มายั ง สมศ.ไม่ ได้ ทั น ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ เป็นการติดรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (ภายใน 15 วัน
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน)
4. ร้อยละของความสําเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้
ประเมินภายนอก
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พันธกิจ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
ศูนย์เครือข่าย สมศ.ดําเนินการสนับสนุน
การ
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกน้อยกว่าร้อยละ
60 ของเป้าหมายที่กําหนด
8
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการสนับสนุนการฝึกอบรม
และพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กําหนด
12
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการสนับสนุน
การ
ฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้ตั้งแต่ร้อยละ 70
แต่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด
16
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการสนับสนุน
การ
พัฒ นาผู้ประเมินภายนอกได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด
20
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการสนับสนุน
การ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้ตั้งแต่ร้อยละ 90-100 ตาม
เป้าหมายที่กําหนด
หมายเหตุ เป็นการติดรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (ภายใน 15 วัน
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงาน)
5. ร้อยละของความสําเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ได้ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของ
เป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส
4
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส
6
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส
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ดําเนินการทุกศูนย์
เครือข่าย

พันธกิจ
8
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส
10
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ได้ ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 90-100 ตาม
เป้ า หมายที่ กํ า หนดพร้ อ มทั้ ง รายงานความก้ า วหน้ า /
รายงานผลการวิจัยตามข้อตกลงฯ พร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานรายไตรมาส
6. ระดับ ความสําเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ สมศ. ดําเนินการ/
กิจกรรมของศูนย์เครือข่ายที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพดําเนินการ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
2
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 60
4
เข้ า ร่ ว มและมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 60
แต่น้อยกว่าร้อยละ 70
6
เข้ า ร่ ว มและมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 70
แต่น้อยกว่าร้อยละ 80
8
เข้ า ร่ ว มและมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 80
แต่น้อยกว่าร้อยละ 90
10
เข้ า ร่ ว ม แล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม กิ จ ก รรม ตั้ งแต่ ร้ อ ยล ะ
90-100
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4. แจ้งจํานวนสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ของศูนย์เครือข่าย 13 แห่ง จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กรวม 2,197 แห่ง หน่วยงานต้น
สังกัด 880 แห่ง รายละเดียดดังนี้
1. ศูนย์เครือข่าย กทม.หรือปริมณฑล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.กรุงเทพมหานคร

72

จ.สมุทรปราการ

9

จ.สมุทรสงคราม

27
108

2. ศูนย์เครือข่ายภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.ชัยนาท

35

จ.พระนครศรีอยุธยา

45

จ.สระบุรี

58

จ.สิงห์บุรี

28
166

3. ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.ฉะเชิงเทรา

42

จ.ตราด

36

จ.นครนายก

48

จ.ระยอง

26
152

4. ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันตก

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

47

จ.เพชรบุรี

48

จ.ราชบุรี

55
150

9

5. ศูนย์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยพะเยา

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.น่าน

98

จ.แพร่

54
155

6. ศูนย์เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จ.กําแพงเพชร

28

จ.ตาก

66
94

7. ศูนย์เครือข่ายภาคเหนือ ตอนกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.ลําปาง

100

จ.ลําพูน

43

จ.อุตรดิตถ์

103
246

8. ศูนย์เครือข่ายภาคะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.อุดรธานี

125
125

9. ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่รบั ผิดชอบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จํานวน ศพด.
ไม่มี

10. ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

พื้นที่รบั ผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จํานวน ศพด.
ไม่มี

11. ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.ร้อยเอ็ด

81

จ.ศรีสะเกษ

126

จ.สุรินทร์

143

จ.อุบลราชธานี

136
486
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12. ศูนย์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จ.กระบี่

52

จ.ชุมพร

65

จ.พังงา

28

จ.ภูเก็ต

13

จ.ระนอง

13

จ.สุราษฎร์ธานี

35
208

13. ศูนย์เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พื้นที่รบั ผิดชอบ

จํานวน ศพด.

จ.ตรัง

37

จ.สงขลา

256

จ.สตูล

27
320

5. ศู น ย์ เครือ ข่ าย สมศ. จํ านวน 12 แห่ งตอบรับ เข้ าร่วมดํ าเนิ น การโครงการอบรมผู้ ป ระเมิ น
ภายนอก โดยขอให้ สมศ. จัดประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์เครือข่าย ในโครงการอบรมผู้ประเมินภายนอก ใน
วันที่ 26 มีนาคม 2562
6. ศูน ย์ เครือข่าย สมศ. จํ านวน 13 แห่ งตอบรับ ดําเนิ น การโครงการส่งเสริม สถานศึก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด โดย สมศ. กําหนดจัดอบรมกรรมการและผู้แทนศูนย์เครือข่ายเป็นวิทยากรในวันที่ 27
มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ให้ศูนย์เครือข่ายเขียนโครงการอบรมผู้ประเมินภายนอกและโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ
ส่งในวันประชุม และแจ้งรายชื่อวิทยากรที่จะเข้าร่วมอบรมในวันที่ 15 มีนาคม 2562
7. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพิเศษศูนย์เครือข่าย สมศ. จํานวน 10 แห่ง
ที่ ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
(บาท)
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้า
370,000
รับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รูปแบบและแนวทางการประเมินวัฒนธรรมคุณภาพ
324,000
กาญจนบุรี
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11

ที่

ศูนย์เครือข่าย สมศ.

ชื่อโครงการ

การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
สมศ.
มาตรฐานของผู้ประเมินภายนอกในการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อความ
เข้มแข็งในการประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
การวิจัยพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ประเมินภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
นครราชสีมา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกัน
สกลนคร
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่อีสานตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กลยุทธ์ของศูนย์เครือข่าย สมศ.
อุบลราชธานี
เพื่อยกระดับการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
รูปแบบการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
ราษฎร์ธานี
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ภาคใต้ตอนบน
รวม
(สี่ลา้ นหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พนั เจ็ดสิบบาทถ้วน)

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5

6
7

8
9
10

งบประมาณ
(บาท)
500,000
440,000
300,000

500,000
500,000

350,000
403,470
476,600

4,164,070

8. ศูนย์เครือข่ายแจ้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดําเนินงานของศูนย์ฯ และ สมศ. ดังนี้
1) ขอให้ สมศ. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานและการสื่อสาร
เพื่อให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว และการจัดประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. อาจจัดได้เร็วกว่าที่กําหนด โดยไม่
ต้องรอให้ครบไตรมาส เพราะอาจทําให้ล่าช้าหากมีบางเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนร่วมกัน
2) ควรพั ฒ นากระบวนการอบรม และงบประมาณของผู้ ประเมิน ภายนอก เพื่ อส่งเสริม ให้ ผู้
ประเมินให้มีคุณภาพ และสง่างามเมื่อลงพื้นที่ประเมิน
3) ปรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษา จะช่วยให้ศูนย์เครือข่าย
ความสะดวกในการบริหารการดําเนินงานและงบประมาณได้สมดุลและเหมาะสม ทั้งนี้จะกําหนดเป็นวาระในการ
ประขุมครั้งต่อไป
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4) สมศ. ควรจัดทําคู่มือการดําเนินงานพร้อมนิยามศัพท์ และแบบฟอร์มรายงานสรุปที่ สมศ. กําหนด
ให้ศูนย์เครือข่าย เพื่อให้งานครบถ้วนและส่งตรงเวลา
5) ควรสร้างช่องทางการติดต่อและประสานงานที่สะดวก ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย สมศ.
ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
9. มติที่ประชุมเห็นชอบปรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เครือข่ายให้เหมาะสมกับระยะทางในการประขุม
ครั้งต่อไป
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