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รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 5/2562  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชมุสันถวมิตร สมศ. 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวขนิษฐา  ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. 
2. พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อ านวยการ สมศ. 
3. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อ านวยการ สมศ. 
4. ดร.นันทา หงวนตัด รองผู้อ านวยการ สมศ. 
5. ดร.นภาภร ส่งแสง หัวหน้าส านักประเมินและรบัรอง  
6. ดร.สมยศ  ชีแ้จง หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
7. นายกมล  อุ่นช ู หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
8. นายกีรติ  ฆารเจริญ หัวหน้า ภปพ.1 
9. นางสาวภารดี  เจียรนัยกูร หัวหน้า ภปพ.2 
10. ดร.สุชญา สังขจ์รูญ                         หัวหน้า ภปอ. 
11. นายณัฐพล ธิตนิานันทกูล หัวหน้า ภปศ. 
12. ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้า ภพป. 
13. นางศิริธร เวียนศิริ หัวหน้า ภสส.  
14. นางวีรนุช  สุขสว่าง หัวหน้า ภนย. 
15. นางอรนิศา  เพชรผล หัวหน้า ภวจ.   
16. นายสมพล  จารุธนศักดิ์กูร หัวหน้า ภทส. 
17. นางสาวชมภู  เกิดคง หัวหน้า ภอก. 
18. นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
19. นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
20. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จันทร์เจรญิแดง หัวหน้างานนิติการ  
21. นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานการเงินและบัญช ี
22. นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ หัวหน้างานระบบสนับสนุน 
23. นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์             หัวหน้างานนโยบายและแผน 
24. นายพัฒนพงษ์  ทองเนื้อสุก นักวิชาการ งานบริหารทั่วไป 
25. ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง นักวิชาการ งานนโยบายและแผน 
26. นางสาวโมระติ เทพเดชา นักวิชาการ งานนโยบายและแผน 

27. นางสาวอัมพา  แซล่ี ้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน ์ ติดภารกิจ 
2. นางสายรุ้ง  ประชากูล ลาประชุม 
3. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การเข้ารว่มประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ในการเข้าร่วม
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกครั้ง รักษาการ
ผู้อ านวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) มอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักหัวหน้าภารกิจ และหัวหน้างาน ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ รักษาการ
ผู้อ านวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) แจ้งต่อที่ประชุมว่า หัวหน้าส านักพัฒนาและส่งเสริม 
(นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์) ติดภารกิจไปร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 การปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มาตรา 
34 (1) ก าหนดให้ผู้อ านวยการต้องเสนอเป้าหมายแผนงาน โครงการและงบประมาณต่อคณะกรรมการ  
เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ สมศ. 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น   
      เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ประกอบกับการเจรจา
ร่วมกับ ก.พ.ร. มีผลท าให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ที่ก าหนดจ านวนสถานศึกษาไว้ต้อง
ปรับลดจ านวนลง เพื่อให้จ านวนสถานศึกษาที่จะประเมินคุณภาพภายนอกสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ส านักงานจึงขอปรับแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ให้มีความเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้  
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1) ปรับลดจ านวนสถานศึกษาในการประเมนิคุณภาพภายนอก จากเดิมจ านวน 8,000 แห่ง  
เป็น จ านวน 5,232 แห่ง  ดังนี ้

ระดับการศึกษา จ านวนสถานศึกษา
ตามเดิม (แห่ง) 

จ านวนสถานสถานศึกษา
ปรับใหม่ (แหง่) 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 3,005 2,572 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4,565 2,420 

ด้านการอาชีวศึกษา 350 230 

ระดับอุดมศึกษา 80 10 

รวม 8,000 5,232 

 
2) ปรับเพิ่มโครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้  

 2.1 โครงการขับเคลื่อนเป้าหมาย สมศ. 
ตามที่มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และเพื่อให้ สมศ.

สามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับทิศทางในการด าเนินงาน จึงขอปรับเพิ่มโครงการเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และแนวโน้มการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต 
 2.2 โครงการปรับปรุงห้องประชุมส านักงาน 
 สมศ. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพที่ท าให้ประหยัดงบประมาณในการเดินทาง  
ของบุคลากร สมศ. ส่วนกลางและศูนย์เครือข่าย ระบบห้องประชุมจึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมรองรับ  
การประชุมของ สมศ.  
 2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องการใช้ระบบ AQA (E-Leaning) 
 สมศ. จัดท าสื่อการเรียนการสอน เรื่องการใช้งานระบบ AQA  ในลักษณะ e-learning เพื่อให้ 
ผู้ประเมินสามารถท าการศึกษาเสริมทักษะการใช้งานระบบได้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 2.4 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ประเมินภายนอก 
 สมศ. จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมทักษะการท างาน  
บนระบบ IT ให้แก่ผู้ประเมิน โดย สมศ. จะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ ายให้ 
ผู้ประเมินที่เข้าอบรมทุกคนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติใช้งานระบบจริง ซึ่งคาดว่าจะท าให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจ  
และสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 2.5 การจัดซื้อลิขสิทธ์โปรแกรมส าเร็จรูป (Software) 
 สมศ. จะด าเนินการการจัดซื้อลิขสิทธ์โปรแกรมส าเร็จรูป (Software) จ านวน 2 โปรแกรม ได้แก่ 
โปรแกรม SPSS 1 ลิขสิทธ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับประมวลผลด้านงานวิจัย และ  โปรแกรม Adobe Creative 
1 ลิขสิทธ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับการออกแบบและจัดท าสื่อต่างๆ 

 2.6 การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) 
 สมศ.จึงได้น าระบบ Short Message Service (SMS) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบ AQA เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ AQA ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถแจ้งข่าวสารที่จ าเป็นไปยัง 
ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  
 2.7 ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจ าปี 2562 (กองทุน สมศ.) 
 เนื่องจากส านักงานยังไม่ได้เสนอของบประมาณเพื่อค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจ าปี 2562   ดังนั้นเพื่อให้เป็นขวัญและก าลังใจในการท างานของเจ้ากน้าที่ และให้
เป็นไปตามระเบียบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
จ่ายเงินรางวัลประจ าปีส าหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2557  ส านักงานจึงขอตั้งงบประมาณในส่วนนี้
เพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณจากกองทุน สมศ. 
 2.8 ค่าประกันสุขภาพของกรรมการ สมศ./กรรมการพัฒนาระบบ/คณะท างานการเงิน (กองทุน สมศ.)  
 ด้วยคณะกรรมการ สมศ. กรรมการพัฒนาระบบ และคณะท างานการเงิน นั้น นับเป็นบุคลากรที่มี
คุณาประการต่อส านักงาน ทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ สมศ. ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการท างานให้มุ่งไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ จึงเห็นควรจัดสวัสดิการประกันสุขภาพให้แก่
คณะบุคคลดังกล่าว โดยใช้งบประมาณจากกองทุน สมศ. 

3) ปรับแผนโครงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่ายต่างประเทศ ในการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานประกันคุณภาพการศกึษาของประเทศนิวซีแลนด ์(NZQA)  

 ขอปรับเพิ่มเติมให้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศอังกฤษ หรือหน่วยงาน/เครือข่าย
อื่นๆ ตามเห็นสมควร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม  
เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน และ/หรือการลงนามสัญญาความร่วมมือ 

4) ปรับงบด าเนินการและเงินกองทุน สมศ. ในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
ทั้งนี ้มีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานดังตารางและรายละเอียดงบประมาณดังนี้    

งบประมาณ 
ตามวงเงินที่อนุมัติไว้ในการ

ประชุม ครั้งที ่9/2561 
ปรับใหม่  

(1) งบประมาณที่ได้รับ พ.ศ. 2562  377,749,000 บาท 377,749,000 บาท 

(2) งบตั้งเพิ่ม  

 

         -  60,368,900 บาท 
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(3) งบกองทุนสมศ.  14,900,000 บาท 29,535,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น  392,649,000 บาท 467,653,400 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยคณะกรรมการ สมศ. ได้อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้วทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.8 ค่าประกันสุขภาพของกรรมการ สมศ./ 
กรรมการพัฒนาระบบ/คณะท างานการเงิน (กองทุน สมศ.) คณะกรรรมการ สมศ. ขอให้ส านักงานทบทวน
วิธีการด าเนินงาน และขอรายละเอียดการจัดท าประกันและการใช้ประกันที่ผ่านมาเพิ่มเติม โดยให้ปรับแก้ 
ตามมติคณะกรรมการ สมศ. และเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. เมื่อมีคณะกรรมการ 
ครบองค์ประชุมอีกครั้ง  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งที่ประชุมว่า งานนโยบาย 
และแผน ได้จัดท ารายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้พิจารณาแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 (รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)  

มต ิที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ตามผลผลิต/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ต่อที่ประชุม 
โดยสรุปดังนี้  

ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

 53,258,000.00 
 

 15,451,690.64 
(29.01) 

1) การส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสั งกัด  
เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  

16,583  
แห่ง 

3,375 
ต้นสังกัด 

16,583 
แห่ง 

1,454 
ต้นสังกัด 

7,271  
แห่ง 

(43.85) 
1,454 

ต้นสังกัด 
(100) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

1.1 การศึกษาปฐมวัย  8,345 แห่ง 

3,130 
ต้นสังกัด 

8,345 แห่ง 
1,359 

ต้นสังกัด 

6,044 แห่ง 
(72.43) 
1,359 

ต้นสังกัด 
(100) 

  

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  7,072 แห่ง 

237 
ต้นสังกัด 

7,072 แห่ง 
93 

ต้นสังกัด 

1,197 แห่ง 
(16.92) 

93 
ต้นสังกัด 
(100) 

  

1 . 3  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  : 
วัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) 

 10 แห่ง 

1 ต้นสังกัด 
10 แห่ง 

1 ต้นสังกัด 
--   

1.4 ด้านการอาชีวศึกษา  350 แห่ง 

2 ต้นสังกัด 
350 แห่ง 

2 
ต้นสังกัด 

30 แห่ง 
(100) 

2 
ต้นสังกัด 
(100) 

  

1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 726 แห่ง 

1 ต้นสังกัด 
726 แห่ง 

1 ต้นสังกัด 
   

1.6 ระดับอุดมศึกษา  80 แห่ง 

4 ต้นสังกัด 
80 แห่ง 

4 ต้นสังกัด 
-   

1.7 การผลิตเอกสารการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมฯ  

1  
โครงการ 

- -     

1.8 การส่งเสริมประเมินซ้ า  (ถ้ามี) - -     
สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้ด าเนินการดังนี้ 
     ได้ด าเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในเดือนธันวาคม 2561- มีนาคม 2562 จ านวน 19 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  
7,271 แห่ง 1,454 ต้นสังกัด ดังนี้ 

ท่ี ระดับสถานศึกษา 
จ านวน 

)ครั้ง(  
จ านวน )แห่ง(  

แผน ผล 
(ร้อยละ) 

1 การศึกษาปฐมวัย 14 8,345 แห่ง 
1,359 ต้นสังกัด 

6,044 แห่ง 
(72.43) 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

1,359 ต้นสังกัด 
(100) 

2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 7,072 แห่ง 
93 ต้นสังกัด 

1,197 แห่ง 
(16.92) 

93 ต้นสังกัด 
(100) 

3 ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น : 
วัตถุประสงค์พิเศษ 

- 10 แห่ง - 

4 ด้านการอาชีวศึกษา 1 350 แห่ง 
2 ต้นสังกัด 

30 แห่ง 
(100) 

2 ต้นสังกัด 
(100) 

5 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- 726 แห่ง - 

6 ระดับอุดมศึกษา - 80 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รอ สกอ. จัดส่งรายชื่อ
สถานศึกษาที่พร้อม 

รับการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
7 การส่งเสริมประเมินซ้ า )ถ้ามี(  - - - 
 

รวม 19 ครั้ง 

16,583 แห่ง 
1,454 ต้นสังกัด 

7,271  
แห่ง 

(43.85) 
1,454 ต้นสังกัด 

(100) 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ 
*จ านวนในวงเล็บ คือ จ านวนที่ได้เจรจากับ 

ก.พ.ร.  

8,000 แห่ง 
(5,232) 

98 แห่ง 98 แห่ง 
(100) 

 166,868,600  
 

 4,442,215.40 
(2.66) 

2.1) การศึกษาปฐมวัย 3,005 แห่ง 
(620) 

66 แห่ง 66 แห่ง 
(100) 

  

2.2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4,542 แห่ง - -   
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

2.3) วัตถุประสงค์พิเศษ 23 แห่ง 
(-) 

- -   

     2.3.1 โรงเรียนนานาชาติ 10 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
(100) 

  

     2.3.2 โรงเรียนเตรียมทหาร 1 แห่ง - -   
     2.3.3 วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง - -   
2.4) ด้านการอาชีวศึกษา 350 แห่ง 

(30) 
30 30 แห่ง 

(100) 
  

2.5) ระดับอุดมศึกษา  80 แห่ง 
(40) 

- -   

     2.5.1 สถาบันศึกษาในสังกัดกลาโหม 8 แห่ง - -   
     2.5.2 บัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 แห่ง - -   
     2.5.3 สถาบันศึกษาในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

39 แห่ง - -   

     2.5.4  สถาบันอุดมศึกษาปกติ 32 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
(100) 

 

  

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
     - การศึกษาปฐมวัย  
        - ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก 
ที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก 5 ปี 2) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้รับการส่งเสริมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก 
จาก สมศ. 3) ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กกระจายตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   
4) ต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กระจายตามประเภท ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล
ต าบล (ทต.) เทศบาลเมือง (ทม.) และเทศบาลนคร (ทน.) 5) ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยดูจากจ านวนเด็ก เช่น ต่ ากว่า 100 คน  101-200 คน  
201-301 คน และ มากกว่า 300 คนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งครั้งที่  1 ได้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 12 แห่ง ครั้งที่ 2 จ านวน 54 แห่ง ครั้งที่ 3 
จ านวน 130 แห่ง ครั้งที่ 4 จ านวน 203 แห่ง และครั้งที่ 5 จ านวน 162 แห่ง โดยได้ด าเนินการจัดคณะผู้ประเมินให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
ของคณะผู้ประเมินตามที่ก าหนด โดยแต่ละทีมจะลงประเมิน 2 แห่ง และในการประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่  
13 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาและการจัดคณะผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามที่ส านักงานเสนอ     
       - คณะผู้ประเมินภายนอกได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งสิ้น 66 แห่ง ดังนี้ 
         - ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2562 จ านวน 12 แห่ง  
         - ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2562 จ านวน 54 แห่ง  
        - เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) ต่อคณะกรรมการ กพพ. พิจารณาเห็นชอบรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3-ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

 

     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้เชิญทีมคณะผู้ประเมิน จ านวน 4 ท่าน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ทดลองประเมินคุณภาพ  
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
       - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร สมศ. พร้อมคณะผู้ประเมินภายนอก ได้เข้าร่วมประชุมการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองการประเมินฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และได้น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 
       - ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน ได้แก่ อบจ.ชลบุรี  
11 แห่ง อปท. ระยะที่ 2 จ านวน 205 แห่ง ประเมินปี 2563 จ านวน 178 แห่ง กทม. ระยะที่ 1 จ านวน 60 แห่ง ระยะที่ 2 จ านวน 254 แห่ง  
สช.จ านวน 345 แห่ง สพฐ. จ านวน 445 แห่ง ทั้งนี้ ได้รับไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2560 จาก อบจ.ชลบุรี 11 แห่ง ไฟล์ SAR ปีการศึกษา 2561 
กทม.59 แห่ง ส่วนสังกัดอื่นยังไม่ได้รับ SAR 
       - เมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) 
จ านวน 24 แห่ง ได้แก่ อปท.จ านวน 11 แห่ง  กทม. จ านวน 13 แห่ง และจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) สังกัด กทม.
จ านวน 46 แห่ง ในเดือนเมษายน 2562 ต่อไป 
     - วัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาวัตถุประสงค์พิเศษ เป้าหมายได้ก าหนดไว้ 23 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติ จ านวน 10 แห่ง โรงเรียน 
เตรียมทหาร จ านวน 1 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ จ านวน 12 แห่ง ส าหรับโรงเรียนนานาชาติ จากการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้แจ้งว่า สมศ. จะเข้าประเมินโรงเรียนนานาชาติ 
ได้ เมื่อมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติก่อน และจากมติคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่  
18 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายหลัง
กระทรวงศึกษาธิการประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติแล้ว โดยเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 คณะผู้ประเมินภายนอก 
ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 1 แห่งแล้ว ส าหรับโรงเรียนเตรียมทหาร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 

     - ด้านการอาชีวศึกษา  
        - เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ส านักงานได้เข้าร่วมประชุมทดลองประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ.2561 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ สมศ. รองผู้อ านวยการ สมศ. (ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) หัวหน้าส านักประเมิน
และรับรอง หัวหน้าภารกิจ ภปศ. นักวิชาการ ภปพ. 2 คณะผู้ประเมินภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และผู้ประเมินภายนอกอนุบาล
บางกรวย (วัดศรีประวัติ) โรงเรียนอนุบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งได้ให้แนวทางในการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ได้ด าเนินการติดตาม  
SAR สถานศึกษาที่จะประเมินในระยะแรก (ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562) และรายชื่อ จ านวน 30 แห่ง โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการ
จัดส่งมายังส านักงาน และคณะกรรมการ กพศ. ได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่  
19 มกราคม 2562 
        - เสนอแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที ่14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ 



10 
 

ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

ให้เริ่มด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 350 แห่ง โดยระยะแรกจะเริ่มด าเนินการประเมินในเดือนธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562 
จ านวน 30 แห่งและระยะสองจะเป็นการจัดคณะผู้ประเมินและพิจารณา Pre Analysis ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2562 โดยขึ้น 
อยู่กับความพร้อมของต้นสังกัดและสถานศึกษาในการน าเสนอ SAR ประจ าปีการศึกษา 2561   
        - เดือนมกราคม 2562 ผู้ประเมินได้ด าเนินการ Pre Analysis สถานศึกษา จ านวน 30 แห่ง  
        - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ กพศ. ได้เห็นชอบผล Pre Analysis จ านวน 30 แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
        - เดือนมีนาคม 2562 ได้ด าเนินการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาได้ครบ จ านวน 30 แห่ง  

     - ระดับอุดมศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
        - เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 จัดประชุมชี้แจงการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และได้ข้อสรุปว่าในการประเมินครั้งนี้จะไม่ใช่การทดลอง
การประเมิน โดย สกอ. จะด าเนินการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
        - เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้ประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหิดลตามก าหนดการลงพื้นที่  
ภายใต้ชื่อ “การเปิดศักราชการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยคณะผู้ประเมินภายนอกได้จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดส่ง 
ให้มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานต่อไป 
        - โครงการทดลองการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนการจัดประเมินคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง 
ที่กฎกระทรวงและส านักงานก าหนด โดยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบผลโดยคณะกรรมการ กพอ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  
11 มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารับรองผลการประเมินโดยคณะกรรมการ สมศ.  
'       - เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับ สกอ. เกี่ยวกับรายชื่อ จ านวนสถานศึกษา 
และการจัดส่ง SAR ให้กับ สมศ. ตามเป้าหมายที่ กพร. ก าหนด โดย สกอ. แจ้งว่าจะมีการจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดท า  
SAR แบบใหม่ และคาดว่าจะส่ง SAR และประเด็นการประเมินเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้กับ สมศ. ในเดือนมิถุนายน 2562 พร้อมกันนี้ สมศ. ได้ส่งข้อมูล
การส ารวจความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกภายในปี 2561-2563 ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
        - ได้รับการแจ้งจาก สกอ. โดยมีสถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้จัดคณะผู้ประเมินมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ซึ่งคณะกรรมการ กพอ. ได้พิจารณารายชื่อผู้ประเมินและได้รับความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ Pre Analysis 
ต่อไป 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

                   ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานกิจกรรมจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับการศึกษา 

การด าเนินงานของต้นสังกดั การด าเนินงานของ สมศ. 

ต้นสังกัด 
ส่งรายชื่อ 

ต้นสังกัดส่ง SAR 
และประเดน็ 
การวิเคราะห ์

Pre-Analysis ลงพืน้ที ่
รับรอง
รายงาน 

ศูนย์พัฒนาเดก็ 561 66 66 66 12 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,498 70 24 0 - 

วัตถุประสงคพ์ิเศษ - - 1 1 - 

ด้านอาชีวศึกษา  30 30 30 30 - 

ระดับอุดมศึกษา 2 2 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2,091 168 122 98 13 

กิจกรรมที่ 3 คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก  3,070,000.00  61,558.60 
(2.01) 

3.1 พัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ผู้ประเมินภายนอก 

1,475 คน - -     

3.2 ทบทวนความรู้ความเข้าใจและ
ทดสอบ เพื่ อคั ด เลื อก เป็ นผู้ ป ระ เมิ น
ภายนอกรอบสี่  

800 คน - -   

3.3 ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อม 
ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่  

1,180 คน 725 คน 989 คน 
(136.41) 

  

  3.3.1 การศึกษาปฐมวัย  
         

250 คน 250 คน  248 คน 
(99.20) 

  

  3.3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  500 คน 375 คน 556 คน 
(148.27) 

  

  3.3.3 ด้านการอาชีวศึกษา  100 คน 100 คน 185 คน 
(185.00) 

  

  3.3.4 ระดับอุดมศึกษา  330 คน - -   
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
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แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อ
การอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก 
รอบสี่  

1  
โครงการ 

- -   

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินภายนอก 
      - การพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก ได้ด าเนินการดังนี้ 
          - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 มีมติให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (โรงเรียนนานาชาติ) ด้านการ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 -3/2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1-2/2561 ด้านการ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 1-2/2561 และระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564 
          - คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกระดับทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว  
         การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          - เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ กพพ. ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2561)  
          - เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 จัดประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่ออบรมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อจัดสัมภาษณ์ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย 
         ระดับอุดมศึกษา 
           ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรการประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แนวใหม่ กรณีประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (1 วัน) และมีมติรับรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญเป็นผู้ปร ะเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในต าแหน่งประธานคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 คน  
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล   
         ด้านการอาชีวศึกษา ได้มีการส ารวจรายชื่อผู้สมัคร จ านวน 146 คน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
กพศ. พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรการอบรม  

           ส าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)  และ
สังกัดกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการ กพพ. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ กพศ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และ
คณะกรรมการ กพอ. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอกเรียบร้อยแล้ว   

        - ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
            ได้ด าเนินการเสนอคุณสมบัติต่อคณะกรรมการ กพพ. กพศ. กพอ. และคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ โดยมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการจัดคณะผู้ประเมินภายนอกให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ สมศ. (ประเภท 1) เท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ  
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ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

               การศึกษาปฐมวัย ด าเนินการจัดประชุมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และจัดประชุมสัมมนาเตรียม 
ความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวน 248 คน ดังนี้ 
               - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จ านวน 126 คน  
               - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จ านวน 122 คน  
               โดยได้สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เสนอคณะกรรมการ กพพ. ดังนี้ 
                - ครั้งที่ 1  สรุปผลการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 1-2 การศึกษาปฐมวัย และครั้งที่ 1-4 ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมกร กพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
                - ครั้งที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ 5 เสนอคณะกรรมการ กพพ.  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดประชุมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวน 556 คน ดังนี้ 
               - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ จ านวน 151 คน 
               - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จ านวน 139 คน 
               - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ จ านวน 147 คน 
                - ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน
สาธิตนานาชาติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. จ านวน 16 คน 
               - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ์กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม จ านวน 103 คน  
              โดยได้สรุปผลการด าเนินงานการจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี ้
               - ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3 เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 437 คน 
               - ครั้งที่ 4 เสนอคณะกรรมการ กพพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จ านวน 103 คน 

               ด้านการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดประชุมวิทยากรพิจารณาหลักสูตร (ก าหนดการ) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สมศ. และจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน
ภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าประชุมรวมจ านวน 185 คน ดังนี้  

               - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 139 คน และได้สรุปผล
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 แล้ว 

               - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน และได้สรุปผลการ 
จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เสนอคณะกรรมการ กพศ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
10 เมษายน 2562 

               ส าหรับระดับอุดมศึกษา คณะท างานออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
6 ธันวาคม 2561 ขอให้ชะลอการจัดสัมมนาฯ ออกไปก่อน เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เรียบร้อย โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะท างานออกแบบ 
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และพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน ให้รอความชัดเจนจากประกาศจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบ
และพัฒนาระบบการสัมมนาฯ     

      - การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
          - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน
ภายนอกรอบสี่ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณะกรรมการ กพอ. 5 คน กพศ. 5 คน และ กพพ. 5 คน และได้จัดท า
รายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ กพพ. กพศ. เรียบร้อยแล้ว 
          - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ กพพ. กพศ. และ กพอ. เข้าประชุม จ านวน 15 คน โดยได้
พิจารณาประเด็นดังนี้ 1) ก าหนดการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2) การทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การประเมิน
ผู้ผ่านการทดสอบ  3) การสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการสัมภาษณ์  4) กรอบหลักสูตรการอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก  
รอบสี่ทุกระดับ 5) การคัดเลือกวิทยากรผู้ช่วย ส าหรับการจัดอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ทุกระดับ 
          - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  5 คน ณ ห้องประชุม
สิกขวิวัฒน์ สมศ. ได้พิจารณา 1) คู่มือผู้ประเมินภายนอก  2) หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใบงาน และการจัดท าแบบทดสอบ 
          - ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา 5 คน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  
ได้พิจารณา 1) คู่มือผู้ประเมินภายนอก  2) หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ใบงาน และการจัดท าแบบทดสอบ 
          - ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายละเอียดเรื่อง ก าหนดการอบรม การก าหนดใบงานเดี่ยว-ใบงานกลุ่ม หลักเกณฑ์ 
การประเมินผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประเมินมืออาชีพ เป็นต้น 
          - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 คน โดยพิจารณา 1) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 2) คู่มือผู้ประเมินภายนอก 3) ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
         - สรุปรายงานผลการประชุมเสนอคณะกรรมการ กพศ. และคณะกรรมการ กพพ. ดังนี้ 
              - คณะกรรมการ กพศ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  
              - คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561   
              - คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   
              - คณะกรรมการ กพพ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2562  
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

                ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน 

แผน ผล  ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย  250 248 99.20 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 500 556 111.20 
ด้านอาชีวศึกษา  100 185 185.00 
ระดับอุดมศึกษา ชะลอการจัดอบรมสัมมนาฯ 

รวมทั้งสิ้น 850 989 116.35 

ชะลอการจัด
อบรมสมัมนา 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก  
4.1 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้ประเมินภายนอก  

1,836 
 แห่ง 

- -  12,721,400.00 
 

4,954,071.56 
(38.88) 

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ยังไม่มีสถานศึกษา
เข้ารับการประเมิน จึงยังไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกได้  โดยได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณจัดประชุม
คณะอนุกรรมการระบบ QC100 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้มีการพิจารณาแบบประเมินและให้ข้อคิดเห็น เพื่อน าไปปรับปรุงแบบ
ประเมินต่อไป ดังนี้ 
        - ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
        - ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
        - ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 
           ทั้งนี้ ได้จัดท าเครื่องมือเพื่อใช้ติดตามผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC100 แล้วเสร็จ และได้ประสานภารกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(ภทส.) เพื่อออกแบบระบบ AQA ให้สอดคล้องกับระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส านักงานด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 5 การด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
5.1 การด าเนินงานเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1 
โครงการ 

- -  4,394,000.00  
 

255,902.50 
(5.82) 

สรุปวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 5 การด าเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ด าเนินการขออนุมัติหลักการงบประมาณโครงการการด าเนินงาน 
เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยด าเนินการรับสมัครสมาชิก จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่าย 
การประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมประชุมสมาชิก
เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อผู้อ านวยการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห ์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
6.1 การพัฒนาระบบและกรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์ 
พิเศษและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เฉพาะทาง  
* (ได้รับการอนุมัติปรับแผนจาก 5 ระบบ เป็น  
2 ระบบ ตามที่ประชุมการปรับแผนปฏิบัติงาน 
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562) 

*5 ระบบ *5 ระบบ 
(ปรับแผน

เป็น  
2 ระบบ) 

2 ระบบ 
(100.00) 

 37,068,000.00 
 

3,730,678.79 
(10.06) 

  6.1.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 
(100) 

  

  6.1.2 สถาบันอาชีวศึกษา ระดับ   
           อุดมศึกษา 

1 ระบบ - -   

  6.1.3 การศึกษานอกระบบและ 
           การศึกษาตามอัธยาศัย 

1 ระบบ - -   
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

  6.1.4 สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวง 
           สาธารณสุข  

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 
(100) 

  

  6.1.5 สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวง 
           การท่องเที่ยวและกีฬา  

1 ระบบ - -   

6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

7 ทุน - -   

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของชาต ิ
  6.1 การพัฒนาระบบและกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ได้ด าเนินการดังนี้ 
       - สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าตารางเทียบเคียงกรอบ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม : แผนกสามัญศึกษา มีการประสานต้นสังกัด 
เข้าร่วมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกัน และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และเสนอสรุปผลการประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 
       - สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณโครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และ เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2562 ได้จัดประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายภายนอกรอบสี่  ร่วมกับต้นสังกัด ณ ห้องประชุมสันถวมิตร  
สมศ. มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ กพอ. จ านวน 2 คน และผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดด้านการพยาบาลและสาธารณสุข 9 คน 
รวม 11 คน และเสนอสรุปผลการประชุมเทียบเคียงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 
       * ส าหรับโครงการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถาบันอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่ประชุมการปรับแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการ เพื่อปรับงบประมาณไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกแทน 

   6.2 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการดังนี้ 
        1. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ก าหนดประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
        2. จัดท าประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณา  
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 แล้ว โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
        3. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ลงเว็บไซต์ สมศ. พร้อมทั้งจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน จ านวนทั้งสิ้น 40 โครงการ และน าเสนอโครงการวิจัยของผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการอนุกรรมการฯ  
ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จ านวน 6 โครงการ  
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

        ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 สัญญา ซึ่งผู้วิจัยได้ลงนาม 
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 โครงการแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ประสานติดตามให้ผู้รับทุนส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน นับถัดแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับทุนทั้ง 6 โครงการ ได้ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้นมาให้ครบถ้วนแล้ว 
กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
7.1 การบริหารจัดการคุณภาพรายงาน 1 

 โครงการ 
- -  8,000,000.00  

 
- 

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    1. พัฒนาเกณฑ์และรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
       - ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพรายงาน 
           - ได้มีการศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส านักงานด าเนินการในสามรอบที่ผ่านมา และศึกษา
ข้อมูลของการออกแบบรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา เพื่อให้
น าผลการประเมินคุณภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงศึกษาข้อมูลของการลดภาระการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน  
ของนักวิชาการของ สมศ. ในการตรวจสอบคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบเห็นชอบผล  
การประเมิน และเสนอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรองผลการประเมิน 
           - ยกร่างโครงการ กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน รวมทั้งได้มีการประชุมหารือและพิจารณาโครงการกับรักษาการ
ผู้อ านวยการ สมศ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโครงการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีก าหนดจะเสนอ
โครงการให้รักษาการผู้อ านวยการ พิจารณาอนุมัติภายในเดือนเมษายน 2562 
    2. การตรวจสอบคุณภาพรายงาน  
         - การศึกษาปฐมวัย ได้ด าเนินการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 จ านวน 12 แห่ง ส าหรับระดับอื่น ๆ มีแผน
ด าเนินการในไตรมาสที่ 4/2562 
กิจกรรมที่  8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5,659,000.00  
 

3,226,014.40 
(57.01) 

8.1 บ ารุ งรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ 
การประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
ระยะที่ 1 

12 เดือน ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

  

8 .2  พัฒนาและบริหารจั ดการ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อการประ เมินคุณภาพ
ภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 

1 ระบบ 
 

11  
โมดูลย่อย 

5 โมดูลย่อย 
(ร้อยละ 60.90 
ของเนื้องาน

ทั้งหมด) 

  

สรุปวิเคราะห ์กิจกรรมที่ 8 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8.1 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 1 
       1. ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ประเมินและต้นสังกัดให้เป็นปัจจุบัน 
        2. ประสานและก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ทั้งการปรับปรุง/พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน AQA ระยะที่ 1 และการบ ารุงรักษา 
ระบบฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ระบบฯ พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
       3. จัดท าสัญญาจ้างฯ เสร็จสิ้น เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

        4. ด าเนินการตามรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ โดยผู้รับจ้าง (นายนัทธพงศ์ ทรงสิทธิพรชัย) ได้ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันตามความต้องการ
ใช้งานฯ เป็นไปตามรายละเอียดและก าหนดเวลาจัดส่งงวดงานในสัญญาจ้างฯ ทุกประการ 

  8.2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ 2 
        ส านักงานด าเนินโครงการพัฒนาระบบ AQA ระยะที่ 2 โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้ด าเนินการ
โครงการฯ ผลด าเนินงานดังนี้ 
   1. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื้องานได้แก่  
      - การจัดท าแผนด าเนินโครงการ พร้อมระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนให้ชัดเจน 
      - การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมทีมงานผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
        - การจัดท าแผนการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่  
   2. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 2 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื้องานได้แก่ 
      - การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานและความต้องการสารสนเทศ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สมศ. 
        - การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดของระบบงาน รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ 
   3. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื้องานได้แก่ 
      - น าผลที่ได้มาจากงานงวดที่ 2 จัดท าเป็นหน้าจอต้นแบบ (Screen Prototype) ของแต่ระบบ 
      - พัฒนาแอปพลิเคชันระบบ AQA เพิ่มเติมจากระยะที่ 1 เสร็จสิ้น ทดสอบและอบรมการใช้งานระบบ รวมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (User) แต่ละระบบงาน 
       4. ผู้รับจ้างจัดส่งงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้น โดยด าเนินการปรับแก้ไข/ทดสอบระบบฯ และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
        5. งวดที่ 5 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันจากตัวต้นแบบที่ได้จากงานงวดที่ 3 โดยผู้รับจ้างเริ่มทดสอบการใช้งานระบบ 
แอปพลิเคชันในส่วนที่พัฒนาแล้วเสร็จเป็นระยะ 
        ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาอุปกรณ์ Router และเครื่องส ารองไฟ (UPS) เพื่อให้การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไปติดตั้ง  
ณ ห้องระบบเครือข่ายฯ ของ สกอ. เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562  
9. กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร 
9.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  

1 
โครงการ 

- - - - 

9.2 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  
(ISO 9001: 2015) 

1 
โครงการ 

- - - - 

9.3 โครงการการพัฒนากรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้อง 
กับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ ใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

1 
โครงการ 

- - - - 

9.4 โครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ 1 
โครงการ 

 

- - - - 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
เป้าหมาย 
12 เดือน 

ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 การใช้งบประมาณ 

แผน 
ผล  

(ร้อยละ)  
แผน (บาท) 

ผล (บาท) 
(ร้อยละ) 

สรุปวิเคราะห์  กิจกรรมนวัตกรรมองค์กร  ได้ด าเนินการดังนี้ 
    - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้ด าเนินการจัดท ากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและบรรลุพันธกิจองค์การ ดังนี้ 
      1. คู่มือและกระบวนการในการก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลุพันธกิจ
ของ สมศ. 
      2. แผนผัง/ตารางแสดงแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สมศ.  
      3. แผนภูมิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจ าปีที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
      4. แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนระยะสั้นและแผนระยาวที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
      5. ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ตอบสนองพันธกิจของส่วนราชการและการเปลี่ยนแปลง 
      ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานขออนุมัติหลักการและงบประมาณการด าเนินงานโครงการ PMQA 

   - การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ท าการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)  
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 แล้วเสร็จ  

   - โครงการการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส านักงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะท างานพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับประเมินโรงเรียนเป้าหมาย ประจ าปี 2561 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินการอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 และการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบ 
DLTV เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้กลุ่มผู้เข้าร่วมการ
ประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ (สพฐ.) ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้ DLTV (สพฐ.) และผู้แทนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
     - เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแผนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ สพฐ. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ส าหรับการลงพื้นที่ประเมิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหารือกับทาง สพฐ. และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มด าเนินการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562  
เป็นต้นไป 

    - โครงการต้นแบบองค์กร สมศ. อัจฉริยะ ได้รับอนุมัติหลักการและงบประมาณรวมทั้งได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว  
โดยได้ ด าเนินกระบวนการจัดซื้อฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด และได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่  
18 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 และงวดที่ 2 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

งบบุคลากร 
- - 

 
-  50,500,000.00 

 
20,178,718.37 

(39.96) 

งบด าเนินงาน 
- - - 36,190,000.00 

 
14,993,286.46 

(41.43) 

รวม 
 377,749,000.00 

 
 67,294,136.72 

(17.81) 
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ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ขอให้ภารกิจ ภปพ.1 และ ภปพ.2 สรุปจ านวนผู้ประเมินภายนอกที่จะไปประเมินสถานศึกษา เพื่อที่ 
จะไดอ้บรมเพิ่มเติมให้ผู้ประเมินภายนอกมีความเพียงพอ 

2. ควรปรับลดจ านวนผู้ประเมินภายนอกในการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ 
ระดับอุดมศึกษาจากจ านวน 330 คน ยกเว้นการสัมมนาผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 100 คน  
ในการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา หากปรับแผนปฏิบัติการ 
ไม่ได้จะน าไปจัดสัมมนารวมกับสถานศึกษาเฉพาะทาง โดยขอตรวจสอบก่อนอีกครั้ง 

3. การปรับแผนระดับอุดมศึกษา หากมีความจ าเป็นให้ด าเนินการจัดท าสรุปและเสนอให้รักษาการ
ผู้อ านวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) อนุมัติ เพื่อปรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ระดับอุดมศึกษา และน างบประมาณไปใชใ้นการด าเนินการดังนี ้

   - เชิญผู้ประเมินด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 30 แห่ง มาประชุมอภิปรายร่วมกัน หลังจากที่ได้
ประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาไปแล้ว  

   - โรงเรียนที่ประเมินแล้ว มีบางข้อของการประเมินด้านนวัตกรรม ที่พบว่าโรงเรียนไม่มีนวัตกรรม 
แต่ผู้ประเมินภายนอกพยายามเขียนให้มีนวัตกรรม 

   - การตรวจสอบรายงาน จะมีการพัฒนาอบรมผู้มาตรวจอ่านรายงาน โดยจะน างบประมาณ  
ไปวางแผนพัฒนาผู้ที่จะมาท าหน้าที่ในการอ่านรายงาน และควรตรวจอ่านรายงานทุกเล่มมากกว่าการสุ่ม 
ตรวจอ่าน    

4. ด้านการอาชีวศึกษา ขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดกลาโหม ได้จัดส่งรายชื่อมาให้จ านวน 15 แห่ง  
เพื่อขอรับการประเมินในปีนี้  โดยจะขอผู้ประเมินภายนอกที่มีบริบทคล้ายกับกระทรวงกลาโหมด้านการ
อาชีวศึกษาด้วย ส่วนอีก 200 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม 
รับการประเมินเพิ่มเติม มายัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

5. ขอปรับแก้ไขข้อมูลตัวเลข ในหน้า 49 ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานกิจกรรมจัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา ดังนี ้

    - ช่องต้นสังกัดส่ง SAR และประเด็นการวิเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็ก จาก 66 แห่ง เป็น 561 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น จาก 168 แห่ง เป็น 663 แห่ง 

    - ช่อง Pre-Analysis ศูนย์พัฒนาเด็ก จาก 66 แห่ง เป็น 561 แห่ง  รวมทั้งสิ้น จาก 122 แห่ง เป็น 617 แห่ง  
    - การลงพื้นที่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 0 แห่ง เป็น 24 แห่ง รวมทั้ งสิ้น จาก 98 แห่ง  

เป็น 122 แห่ง 
6. ขอปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตัวเลขในตารางหน้า 50 และหน้า 53 ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ช่องระดับอุดมศึกษา แผน 330 คน ผล 79 คน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 1,068 คน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย จ านวน 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 76.29 เนื่องจากได้ด าเนินการจัดประชุม 
เตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  และขอให้ส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ 

 3.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่
ส านักงานได้ด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and ransparency 
Assessment: OIT) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ในการนี้ งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ได้ติดตามการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามข้อมูล 
ผลการด าเนินการตามแผนเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ได้ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดส่งข้อมูลไป Update ในเว็บไซด์ส านักงาน ซึ่งหัวหน้างานระบบ
สนับสนุน (นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์) ได้ด าเนินการจัดท าแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะไว้ 
เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาตรวจได้สามารถคลิกเข้าไปในแต่ละเรื่องตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ได ้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานจะมีบุคลากรที่อายุงานครบ 1 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 65 คน ซึ่งต้อง 
ด าเนินการประเมิน โดยในปีนี้จะเป็นการประเมินแบบระบบ Online และจะท าการประเมินไปพร้อมกัน  
เพื่อจะได้ตรวจสอบผู้ตอบแบบประเมินได้ครบถ้วน โดยงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
จะด าเนินการนัดหมายวันและเวลาอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2562  

ส าหรับในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทุกภารกิจได้จัดส่งข้อมูลมาให้งานนโยบายและแผนแล้ว  
และได้ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบ ITA เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง ITA ได้จัดส่ง QR Code มาให้ส าหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่จะตอบข้อมูล โดยขอให้ทางส านักงานเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้ามากรอกข้อมูล  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ QR Code, Link URL ทั้งนี้ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่กรอก
ข้อมูลภายในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีทีมงานทาง ป.ป.ช. ด าเนินการติดตามอีกครั้งตามรายชื่อที่ทางส านักงาน
ส่งไปให้  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของส านักงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนเพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

 
3.3 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
การด าเนินงานและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี ้

     1. การแต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 21 เมษายน 2562 

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้มีการปรับองค์ประกอบโดยที่ไม่มี
ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเป็นคณะท างาน ทั้งนี้  คณะท างานประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ สมศ.  
เป็นประธานคณะท างาน 2) รองผู้อ านวยการ สมศ. เป็นคณะท างาน 3 ) หัวหน้าส านัก เป็นคณะท างาน  
4) หัวหน้าภารกิจ เป็นคณะท างาน 5) หัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นคณะท างานและเลขานุการ และ  
6) เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

     2. รายงานผลการบริหารความความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (สิ้นไตรมาส 2 :  
31 มีนาคม 2562) 
 งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  ได้จัดท ารายงานผลการบริหาร 
ความความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (สิ้นไตรมาส 2 : 31 มีนาคม 2562)  โดยคณะท างานควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีประเด็น
ความเสี่ยงจ านวนทั้งสิ้น 6 ประเด็น ใน 3 กิจกรรรมหลกัของส านักงานฯ สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี ้

ล าดับ ประเดน็ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระดับความเสีย่ง 

สถานะ 
๑ ต.ค. ๖๑ ๓๐ มี.ค. ๖๒ 

กิจกรรมที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
๑ จ านวนสถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) 

ภปพ.๒ ๑๖ 
สูง 
 

๑๖ 
สูง 
 

คงที ่
 

๒ ไม่สามารถจัดคณะผู้ประเมินระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

ภปพ.๒ ไม่ม ี ๑๖ 
สูง 
 

เกิดขึ้น
ใหม่    

ไตรมาส 
๒  
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ล าดับ ประเดน็ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
ระดับความเสีย่ง 

สถานะ 
๑ ต.ค. ๖๑ ๓๐ มี.ค. ๖๒ 

๓ ต้นสังกัดยังไม่ส่งรายชื่อสถานศึกษาเข้ารับ 
การประเมิน (ระดับอุดมศึกษา) 

ภปอ. 
 

๑๒ 
สูง 
 

๑๒ 
สูง 
 

คงที ่
 

 
๔ หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ได้จัดส่ง SAR มายัง

ส านักงาน (สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา) 
ภปศ. ๘ 

ปาน
กลาง 
 

๔ 
น้อย 
 

ลดลง 
 

กิจกรรมที่ ๒ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  
ระยะที่ ๒ 

๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก (AQA) ระยะที่ ๒ ไม่แล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ก าหนด 

ภทส. 
 

9 
ปาน
กลาง 
 

๙ 
ปานกลาง 
 

คงที ่
 

กิจกรรมที่ ๓ การพฒันาผู้ประเมิน 
๖ จ านวนผู้ประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยไม่

เพียงพอ 
ภพป. 

 
๖ 

ปาน
กลาง 
 

๙ 
ปานกลาง 
 

เพิ่มขึ้น 
 

 

ที่ประชุมเสนอให้น าประเด็นความเสี่ยงล าดับที่ 2 “ไม่สามารถจัดคณะผู้ประเมินระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้” ออกจากรายงานผลการบริหารความความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (สิ้นไตรมาส 2 : 31 มีนาคม 2562) เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานของภารกิจพัฒนาระบบประเมิน ในการพัฒนาผู้ประเมินให้เพียงพอต่อจ านวนสถานศึกษา 
ที่ต้นสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มายังส านักงานฯ ภายหลังจากที่ภารกิจประเมินและรับรอง
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แจ้งจ านวนสถานศึกษาและความต้องการจ านวนผู้ประเมินต่อ  
ภารกิจพัฒนาระบบประเมนิแล้ว  

นอกจากนี้ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการไม่สามารถจัดคณะผู้ประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้นั้นเป็นเพียงสาเหตุให้เกิดประเด็นความเสี่ยงล าดับที่ 1 “จ านวนสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน)” 
ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงหลักของภารกิจอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องตั้งประเด็นความเสี่ยงนี้เฉพาะ แต่ให้
ด าเนินงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงล าดับที่ 1 แทน  

ส าหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้จัดท าแผน 
การบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 
2562) ต่อไป เพื่อควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพและตรงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



25 
 

จริงในปัจจุบัน อาทิ การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และนโยบายการด าเนินงานอื่น ๆ ของต้นสังกัดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจ
ของ สมศ. 
     3. การตอบแบบส ารวจประเด็นความเสี่ยงของ สมศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ONESQA 
Risk Scanning Survey) 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในวาระที่ 2.2 ได้เสนอให้มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม จากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สมศ. เพื่อให้กระบวนการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพทั่วทั้ งองค์กร  โดยงานนโยบายและแผน 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะท างานฯ ในการตอบแบบส ารวจ "ประเด็นความเสี่ยง 
ขอ ง  ส มศ .  ป ร ะจ า ปี ง บป ร ะม าณ  พ . ศ .  2 5 6 2  ( ONESQA Risk Scanning Survey)" ผ่ า น  Link: 
https://goo.gl/forms/zD4wx9XTl3sHX9213 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
เพื่อให้การตอบแบบส ารวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนส าหรับการน าไปใช้วิเคราะห์
ประเด็นความสี่ยงเพิ่มเติมของส านักงานต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.3) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการด าเนินงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส
ที่ 2/2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี ้
1) รับทราบการแต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 21 เมษายน 2562 
2) เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 สิ้นไตรมาส 2 ณ วันที่  

31 มีนาคม 2562 โดยมีข้อแก้ไขให้น าประเด็นความเสี่ยงล าดับที่ 2 “ไม่สามารถจัดคณะผู้ประเมินระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได”้ ออก 

3) รับทราบและขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบแบบส ารวจประเด็นความเสี่ยงของ สมศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

 

3.4 การติดตามการจัดท าแบบประเมินองค์การมหาชนและการรายงานผล (ก.พ.ร.) รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานนโยบาย 
และแผน ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

1.1  
มูลค่าเพิ่ม
ทาง
เศรษฐกิจ
และสังคม   

- สมศ. ของดเว้นการก าหนดเป็นตัวชี้วัด -   

1.2  การ
ส่งเสริม
สถานศึกษา
ให้พร้อมรับ
การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก  
(Output)     

16,583  
แห่ง 

ค าอธบิาย 

สมศ. มีภารกิจในการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและหลักการ
ประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เช่น การจัดอบรม การจัดส่ง
เอกสาร  การเข้าถึงข้อมลูทางระบบออนไลน์ ฯลฯ 

เกณฑก์ารประเมิน 
พิ จ า รณาจ ากจ า น วนสถานศึ กษ าที่ ไ ด้ รั บ 

การส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ซึ่งใน

N/A ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2  

สมศ. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับ 
การประเมินคุณภาพ จ านวน 7,284 แห่ง จากเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้จ านวน 16 ,583 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ
ความส าเร็จ 43.92 รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 

แผน ผล 

1. การศึกษาปฐมวัย 8,345 6,044 

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,072 1,210* 

ภสส. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมศ. ก าหนดเป้าหมาย
สถานศึกษาที่จะด าเนินการส่งเสริมฯ ดังนี ้

ระดับการศึกษา จ านวน (แห่ง) 

1. การศึกษาปฐมวัย 8,345 

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,072 

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : นานาชาติ 10 

4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน 726 

5. การอาชีวศึกษา  350 

6. อุดมศึกษา 80 

รวม 16,583 

  

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
นานาชาต ิ

10 N/A 

4. การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

726 N/A 

5. การอาชีวศึกษา  350 30 

6. อุดมศึกษา 80 - 

รวม 16,583 7,284 

หมายเหตุ เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมีนา ล่าสุดเพิ่มอีก 13 แห่ง 
(1,197+13 = 1,210)  

เอกสารหลักฐาน 
1) เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 5/2562 ในวนัศุกรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2562 

1.3  การ
พัฒนาผู้
ประเมิน
ภายนอก  
(Output) 

1,400  
คน 

ค าอธบิาย 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
การประเมินภายนอก มีดังนี้ 

1)  สมัครผ่าน AQA http://aqa.onesqa.or.th/ 

2)  พิจารณาคณุสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

N/A 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2  

สมศ. ได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้จ านวน 
989 คน จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน 1,400 คน 
คิดเป็นร้อยละความส าเร็จได้  70.64 รายละเอียด 
ดังตารางต่อไปน้ี   

 
ภพป. 

http://aqa.onesqa.or.th/
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

3)  สอบข้อเขยีน (ต้องมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 60) 
และสอบสัมภาษณ์ (ต้องมีผลคะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 80) 

4) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด (ต้องมีผล
คะแนนมากกว่าร้อยละ 60) 

5) เสนอรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะ          
กรรมการบริหาร สมศ. 

 การสอบสัมภาษณ์ 4 ด้าน  ดังนี้  ด้านความเขา้ใจ
ระบบการประเมิน  ด้านทัศนคติ  ด้านทักษะการสื่อสาร
ด้วยวาจา  ด้านบุคลิกภาพ 

           การอบรมมีการประเมินพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านเวลาในการอบรม ด้านทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ / การแต่งกาย 
ด้านความต้ังใจ สนใจ โดยมีการทดลองให้เป็นผู้ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

พิจารณาจากจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม 
สัมมนาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ หรือ
การสัมมนาการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทดสอบ
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ รวมถึงการจัด

 

ระดับการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (คน) 

1. การศึกษาปฐมวัย 248 

2. การศึกษาขัน้พื้นฐาน 556 

3. การอาชีวศึกษา  185 

4. อุดมศึกษา N/A 

รวม 989 

 
เอกสารหลักฐาน 
1) เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 5/2562 ในวนัศุกรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2562 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

หลักสูตรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอก 

 1.4  การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
ของ
สถานศึกษา  

จ านวน
รายงาน
วิเคราะห์
ข้อมูล
พื้นฐานของ
สถานศึกษา  
(Pre – 
analysis) 
ร้อยละ 
100 

(จาก
ทั้งหมด 
5,232 
แห่ง) 

ค าอธบิาย 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพสถานศึกษา มีดังน้ี 

1) สถานศึกษาน าส่ง SAR ใหก้ับ สมศ. 

2) สมศ. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
จาก SAR (Pre-analysis) หากสถานศึกษาใดผ่านเกณฑ์ 
ก็จะสิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ และหากไม่ผ่านจะต้องได้รับการ
ตรวจเยี่ยม 1-3 วัน  

3) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลโดย 
ผู้ประเมิน 3 ฝ่าย (ผู้ประเมินจาก สมศ.  ผู้ประเมิน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา) 

4) ผู้ประเมินน าส่งรายงานให้สถานศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

5) สถานศึกษาน าส่งรายงานคืนให้กับผู้ประเมินเพื่อท า
การสรุปผลการประเมินคุณภาพ 

6) สมศ. พิจารณารายงานที่ได้รับจากผู้ประเมิน ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

N/A 
 

ผลการด าเนนิงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2  

สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาถึงขั้นตอนด า เน ินการจ ัดท า รายงาน
ว ิเ คราะห ์ข ้อม ูลพื ้น ฐ านของสถานศ ึกษา  (Pre – 
analysis)  ได้จ านวน 98 แห่ง จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้
จ านวน 5,232 คน คิดเป็นร้อยละความส าเร็จได้ 1.87 
รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี   

ประเภทสถานศึกษา  จ านวน
ตามแผน  

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก  620 66 

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,542 N/A 

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
วัตถุประสงค์พิเศษ  - 1 

4. การอาชีวศึกษา  30 30 

สปร. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

ประเภทสถานศึกษา  จ านวนที่วางแผน / 

ที่คาดว่าจะท าได ้ 

1) ศูนย์พัฒนาเด็ก  3,005 620 

2) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4,542 4,542 

3) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
วัตถุประสงค์พิเศษ  

23 - 

4) การอาชีวศึกษา  350 30 

5) อุดมศึกษา  80 40 

รวม 8,000 5,232 

หมายเหตุ : จ านวนสถานศึกษาในแต่ละระดับอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้จ านวนรวม 5,232  แหง่ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนรายงานวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานของสถานศึกษา (Pre – analysis) ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษาที่ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-

5. อุดมศึกษา  40 1 

รวม 5,232 98 

หมายเหตุ : จ านวนสถานศึกษาในแต่ละระดับอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้จ านวนรวม 5,232  แหง่ 

เอกสารหลักฐาน 
1) เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 5/2562 ในวนัศุกรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2562 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

Assessment Report :  SAR) ให้  สมศ. ภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 

1.5  การ
สร้าง
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
อื่น 

2 เครือข่าย 

และเสนอ
รายงานผล
จากความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
เครือข่าย 

ในปี 2561 

ค าอธบิาย 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการประเมิน และส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือให้ เกิดองค์ความรู้ /นวัตกรรมด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน
ของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยเน้นการสร้าง
ผลลัพธ์ที่ เ กิ ดขึ้ นอย่ าง เป็นรูปธรรมจากเครือข่ าย 
ความร่วมมือ ดังนี ้

1) การแลกเปลี่ยนกรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

2) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานร่วมกัน หรือ 

3 )  การแลกเปลี่ ยน เจ้ าหน้ าที่ ร ะหว่ า งหน่ วยงาน  
(staff exchange) 

เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากจ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานในต่างประเทศ และการเสนอรายงานผลจาก

1 
เครือข่าย 

และเสนอ
รายงาน
ผลจาก
ความ
ร่วมมือ
กับ
หน่วยงาน
เครือข่าย 

ในปี 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวแทน สมศ. ได้

เดินทางไปศึกษาดู งานหน่วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสหราชอาณาจักร 3 แห่ง คือ 1) Quality 
Assurance Agency:  QAA 2 )  Higher Education 
Statistic Agency: HESA และ 3) Office for Standards 
in Education, Children's Services and Skills:  Ofsted 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
ที่เป็นมาตรฐานสากลและเพื่อหารือความร่วมมือด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานของสหราช
อาณาจักร  ระหว่ า งวันที่  21 -24  ตุ ลาคม 2561  
(เอกสารแนบ 1) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมศ. มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการประเมิน และส่งเสริม สนับสนุน
เครือข่ายความร่วมมือให้เกิดองค์ความรู้/นวัตกรรม 

 
งานวิเทศฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยเน้น
การสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากเครือข่าย
ความร่วมมือ จ านวน 3 เครือข่าย  ดังนี้ 

1) โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการ
ประเมินคุณภาพเจ้าหนาที่ระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป 
ไต้หวัน (International Staff Exchange among JUAA, 
ONESQA ,and TWAEA) (เอกสารแนบ 2) 

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
การประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN) (เอกสารแนบ 3) 

3) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานศึกษาที่มีผลประเมินดีมาก เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ด้านการอาชีวศึกษา (เอกสารแนบ 4) 
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องค์ประกอบที่ 2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  

(Agenda Base) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เอกสารที่ใช้ส าหรับการประเมิน รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

    ภสส. 

      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการ
ตามแผนการสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน* 

ร้อยละ 
100 

1) แผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2) สรุปผลการด าเนินการตาม
แผน โดยพิจารณาจากปริมาณ/
จ านวนครั้ งในการเผยแพร่ตาม
ประเภทของสื่อต่างๆ ตามแผน 
ใ น ร า ย เ ดื อ น ใ ห้ นั บ ถึ ง เ ดื อ น 
กันยายน 62  
 

N/A การด าเนินงาน 
ส านักงานได้จัดแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2561  
ตามแบบฟอร์มแผนฯ ที่ก าหนด ส่งไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 1 และ 2)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภารกิจส่งเสริมและ
พัฒนาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผ่านสื่อ
หนั งสื อพิ มพ์  สื่ อออนไลน์  Facebook และอื่ น  ๆ  
ตามแผนฯ ได้ส าเร็จตามเป้าหมายของไตรมาส 2  
ร้อยละ 100 (เอกสารแนบ 3) 
เอกสารหลักฐาน 
1) แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย เอกสารที่ใช้ส าหรับการประเมิน รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

2) แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน 
3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2 

      2.1.2 ร้อยละการช้ีแจง
ประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ 

ร้อยละ 
100 

การชี้แจงประเด็นข่าวที่ทัน 
ต่อสถานการณ์  (ชี้ แจงภายใน  
24 ชั่วโมง) เจ้าภาพตัวชี้วัดคือ  
กรมประชาสัมพันธ์และส านักโฆษก 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้สรุปข้อมูล  

N/A การด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) ไม่ปรากฏ
ประเด็นข่าวที่ส านักงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชีแ้จงประเด็นข่าวใดๆ 

ปัจจุบันผู้บริหารอยู่ระหว่างติดตามการรายงาน
ประเด็นข่าวให้ทันต่อสถานการณท์างกลุ่ม Line chat 

ภสส. 
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องค์ประกอบที่  4   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ 
    ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80 และ องค์การ
มหาชนเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

N/A 
 

การด าเนินงาน 
ส านักงาน มีการจัดจ้างศูนย์ส ารวจความคิดเห็น  

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่ ง เป็น 
ผู้ประเมินจากภายนอกมาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
เรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างที่ ภวจ. 2562/31 (เอกสาร 
แนบ 1) 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
พร้อมทั้งเตรียมการน าร่างแบบส ารวจเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณาในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562  
เอกสารหลักฐาน 
1) สัญญาจ้างโครงการส ารวจความพึงพอใจต่อแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. ที่ ภวจ. 2562/31 

ภวจ. 

4.2 ประสทิธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 96 (เปา้หมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี)             

N/A การด าเนินงาน 
ส านักงานได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอ
คณะกรรมการ สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม

ภนย. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2561 ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ จ านวน 
377,749,000 บาท (เอกสารแนบ 1-2) 

ส านักงานมีผลการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยค านวณจากเงิน
งบประมาณที่ตามแผนปฎิบัติงาน ทั้งสิ้น 377,749,000 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 67,294,136.72 บาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 17.81 (เอกสารแนบ 3) 
เอกสารหลักฐาน 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่  
23 สิงหาคม 2561 วาระที่ 5.2.3 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
2) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562 
ในวนัศุกรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2562 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

4 .3  การก ากับดู แลกิ จการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 
ขึ้นไป  

  ภนย. ภอก. IT 

4.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร 

    

       (1) คณะกรรมการให้ความ
เห็ น ชอบแผนยุ ท ธศ าสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์หรอืทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีภายในเดือนสิงหาคม 
2561 
เงื่อนไข ต้องมีการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต้องน าประเด็นที่เป็นจุดอ่อนไป
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน 

ผ่าน การด าเนินงาน 
คณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี ในคราวการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่  
7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ ในคราวการประขุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 
เอกสารหลักฐาน 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 7/2561  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งครั้งที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

 

       (2) บทบาทของคณะกรรมการ 
ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
รายไตรมาส  

   (2.1) พิจารณาแผนและ 

รายงานผลข้อที่  2.1-2.7 ต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส  
หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่แตกต่าง
กันในแต่ละข้อตามคู่มือ 

N/A ผลการด าเนินงาน  
ในคราวการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่  

8/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะกรรมการ สมศ.  
ได้ให้ความเห็นชอบแผนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี ้
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

รายงานผลการควบคุมภายใน 
   (2.2) พิจารณาแผนและ 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
   (2.3) พิจารณาแผนและ 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
   (2.4) พิจารณาแผนและ 

ร าย ง านผลการบริ ห า รจั ด ก า ร
สารสนเทศ 

   (2.5) พิจารณาแผนและ 
รายงานผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

   (2.6) การพิจารณา 
รายงานด้านการเงิน 
           (2.7) การพิจารณารายงาน
ด้านภารกิจหลัก 

1) พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 
2) พิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
3) พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
4) พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
5) พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เนื่องจากในปัจจุบัน สมศ. อยู่ระหว่างระยะเวลาการ
สรรหาคณะการการอยู่ ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าวข้างต้น รวมถึงรายงานด้านการเงินและ
ภารกิจหลัก ประจ าไตรมาส 1-2 จะด าเนินการรายงาน 
พร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ในเดือน  
พ.ค. 2562 
เอกสารหลักฐาน 
1. รายงานการประขุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2561 วาระที่ 5.8 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

      ( 3)  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
องค์การมหาชน 

มี ก า ร ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานต่อรัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลองค์การมหาชน จ านวน  
2 ครั้ง 

ผ่าน การด าเนินงาน 
สมศ. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรี 

ที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน จ านวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว  
โดยจะเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ สมศ.ต่อผู้ช่วย
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

รัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (รองนายแพทย์โสภณ 
นภาธร ) ประจ าไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
เอกสารหลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานต่อผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ไตรมาส 1/2562 
2) รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานต่อผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ไตรมาส 2/2562 

      (4)  การเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ 

ร้อยละ 90 ของจ านวนการ
ประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
กรรมการ 

N/A อยู่ระหว่างด าเนินการ   

      (5)  การ เปิด เผยข้อมู ลและ 
ความโปร่งใส  

  (5.1) มีรายงานการวิเคราะห์ 
ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจ
หลักขององค์กร   

  (5.2) มีข้อมูลงบการเงิน  

มีข้อมูลข้อ 5.1-5.6 ในรายงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . 
2561 และเวบ็ไซตข์ององค์การ  
หมายเหต ุมีเงื่อนไขที่แตกต่าง
กันในแต่ละข้อตามคู่มือ 

N/A ผลการด าเนินงาน 
    สมศ. อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 และ 
หน้าเว็บไซต์หลักของส านักงาน มีการเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ดังนี ้

1 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและ
ภารกิจหลักขององค์กร   
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

  (5.3) มีข้อมูลประวัติของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล 

  (5.4) มีข้อมูลการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการ 

  (5 .5)  มีข้อมูลโครงสร้าง
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ   

  (5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก 
และแผนยุทธศาสตร์ 
          (5 .7 ) มีข้อมูลที่ส าคัญใน
เว็บไซต์ของ สมศ. 

2 ข้อมูลงบการเงินครบถ้วนเปิดเผยในเว็ปไวต์และ
รายงานประจ าปี 2561  

3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  
4 ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 
5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ และอนุกรรมการ  
6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ 

 - ประวัติองค์การมหาชน 
-  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยง
ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ผ่านมา 
  - ค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ในปัจจุบัน 
 - ข้อมูลเชิงสถิติและค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 

7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซตข์อง สมศ.  
- รายงานประจ าปี  
- โครงการลงทนุที่ส าคัญ (โครงการ IT)  
- การจัดซื้อจัดจ้าง (งบท.) 
- การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

- การปฏิบัติตามนโยบายรัฐ 
- แผนงานที่ส าคัญ  
- นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
-ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก 
-ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน (งนต.) 
- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานของ

องค์การมหาชน  
4.3.2 การพัฒนาตนเองของคณะ

กรรมการบริหาร 
    

(1) มีการเปิดเผยผลการ 
ประเมินตนเองแก่คณะกรรมการ 
ในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดย
คณะกรรมการร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อ
เกี่ ยวกับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่  ( ในการก าหนดนโยบาย) 

- คณะกรรมการมีการประเมิน
ตนเอง 

- มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการใน 
ที่ประชุม 

- คณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
ประเมินและก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที ่

N/A จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการ
จัดประชุม และผลการน านโยบาย/
ยุ ท ธศาสตร์ / แนวคิ ดขอ งคณะ 
กรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ 

 
 

(2) มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

- มีข้อมูลขององค์กร และ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
(ถ้ามี) 

- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการขององค์การมหาชน 

- มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ 
พันธกิจ พัฒนาการที่ส าคัญ
และความเสี่ยงขององค์กร 

- มีรายงานสรุปเสนอผลของ
การจัดกิจกรรม และน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
กับงานขององค์การมหาชน 

 การด าเนินงาน 
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รักษาการประธาน

กรรมการ สมศ. และตัวแทน สมศ. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร  
3 แห่ง คือ 1) Quality Assurance Agency: QAA 2) Higher 
Education Statistic Agency:  HESA แ ล ะ  3 )  Office for 
Standards in Education, Children's Services and Skills: 
Ofsted โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากลและเพื่อหารือความร่วมมือด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานของสหราช
อาณาจักร ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ 1) 
เอกสารหลักฐาน 
1) บันทึกข้อความที่ ภนย. 117/2561 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

4. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร (PMQA) 
Basic Version 4.0 หมวดที ่2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
 

ไตรมาสที่ 1   
- มีคู่มือและกระบวนการ
ในการก าหนด วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และเป้าประสงค์ที่
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลุ
พันธกิจของ สมศ. 
- มีแผนผัง/ตารางแสดง
แนวทางในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานของ สมศ.  
- มีแผนภูมิการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประจ าปี ที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  
ไตรมาสที่ 2 
-       มีตัวช้ีวัดที่ตอบสนอง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ตัววัดด้านการพัฒนาระบบ

N/A    อยู่ระหว่างทบทวน จัดท า เอกสารดังนี ้

 คู่มือคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ 
ของ สมศ. เพื่ออแสดงกระบวนการในการก าหนด 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบรรลุพันธกิจ 
ขององค์กร 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 
20 ของ สมศ. ซึ่งประกอบไปด้วย มีแผนผัง/ตารางแสดง
แนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สมศ. 
และแผนภูมิการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ประจ าปี   
ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว พร้อมทั้ง ก าหนดตัวชี้วัดที่ตอบสนองเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ตัววัดด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัววัดด้านศักยภาพในการเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนา 
 

 

ภนย. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ  รายละเอียด 

บริหารจัดการ ตัววัดด้าน
ศักยภาพในการเป็นองค์กรที่
มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 

 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

5.1 การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากร 
แบบก้าวกระโดด 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
(Big Change 

ร้อยละ 
100  

ตามแผน 

จัดท า/ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
สมศ. เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ ง  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้
1.  งานนิติการรวบรวมเอกสาร หรือรับแจ้ง
ความต้องการของทุกภารกิจภายในองค์กร  
ในการจัดท า/ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของส านักงานให้มีความทันสมัย 
2.  งานนิติการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย ดังนี ้

N/A การด าเนินงาน 
สมศ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดท ากฎระเบียบ  

หรือข้อบังคับของส านักงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. (ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอัตราเบี้ย
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
2. (ร่าง) ระเบียบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุม 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ

งนก. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

3. ด าเนินการจัดท ายก (ร่าง) หรือทบทวน 
ปรับปรุ ง  ระเบียบ ข้อบั งคับตามรูปแบบ 
และเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ ให้ครบถ้วน และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดประชุมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
เนื้อหาของระเบียบ ข้อบังคับ ในรายละเอียด
ร่วมกันจนได้ข้อยุติ และด าเนินการปรับแก้ 
ตามมติที่ประชุม 
5.  จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์  
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอสายบังคับ
บัญชา และเสนอผู้อ านวยการ สมศ. เพื่อ
พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ 
6. ด าเนินการน าร่างระเบียบ ข้อบังคับ เข้าสู่
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการการยกร่าง
ระเบียบฯ และเสนอคณะกรรมการ สมศ.  
เพื่อพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

การศึกษาขั้ นพื้นฐาน ด้ านการอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และ 
ที่ปรึกษา พ.ศ. .... 
3. (ร่าง) ระเบียบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. .... 

เอกสารหลักฐาน 
1) รายงานการประชุมค 
ณะอนุกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 3) วันศุกร์ที่  
28 กันยายน 2561 
2) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างและ
ปรับปรุ งแก้ ไขระเบียบ ข้อบั งคับ  ประกาศ หรือ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 
3/2561 (ครั้งที่ 4) วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 
10 .00–12 .00  น .  3 )  รายงานการประชุมคณะ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค าอธบิายและเกณฑ์การประเมิน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานะ รายละเอียด 

อนุกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 4(5)/2561 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 
2561 
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ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
           1. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์ จัดส่งข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย 

2. ขอปรับแก้ไขข้อมูลตัวเลข ตัวชี้วัด 1.3 การพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ช่องรายงานผลการด าเนินงาน  
จาก “สมศ. ได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้จ านวน 989 คน ... คิดเป็นร้อยละความส าเร็จได้ 70.64” 
เป็น  
“สมศ. ได้ด าเนินการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้จ านวน 1,068 คน ... คิดเป็นร้อยละความส าเร็จได้ 72.29”  
และช่องจ านวนสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา จาก N/A รวม 989 คน เป็น 79 คน รวม 1,068 คน 
           3. ขอปรับแก้ไขข้อมูลตัวเลข ตัวชี้วัด 1.4 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ช่องผล 
การด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก จาก 66 เป็น 561 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก N/A  เป็น 24  รวม จาก  
98 เป็น 617  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน และมอบหมายส านัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการ 

 
3.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2560 

และปี 2561 
     หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสรุปการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2560 และปี 2561 ดังนี ้
               3.5.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2562  

      งบประมาณที่ส านักงบประมาณเห็นชอบให้ส านักงานฯ ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
การใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 377.749 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ 
สมศ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งส านักงานได้รับเงินงบประมาณจ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  ส านักงานฯ มีรายจ่ายจริง จ านวนเงิน  
51.046 ล้านบาท  มีภาระผูกพันจ านวนเงิน 16.248 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จ่ายจริงและผูกพัน 
67.294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.81 ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายจริงและ 
ภาระผูกพันแล้วส านักงานฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวนเงิน 310.455 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นร้อยละ 82.19  ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

      สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับงวดวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 ส านักงานฯ มีรายจ่าย
จริง จ านวนเงิน 17.695 ล้านบาท     

     ข้อสังเกต ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่  
            1. ส านักพัฒนาและส่งเสริม ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมสถานศึกษาพร้อม  
รับการประเมิน ใช้เงินร้อยละ 23.96 ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน ใช้เงินร้อยละ 3.63 
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            2. ส านักประเมินและรับรอง ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ใช้เงินร้อยละ 3.39 ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ใช้เงิน  
ร้อยละ 11.69 
            3. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ใช้เงินร้อยละ 28.54 
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ใช้เงินร้อยละ 56.61 
            4. ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจอ านวยการ มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 39.96   
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ร้อยละ 41.43                                                   
            5. ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เงินร้อยละ 9.51 

       3.5.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงนิงบประมาณปี 2560 (เงินเหลื่อมปี) สิ้นสุดวันที ่ 

31 มีนาคม 2562  

เงินกันเหลื่อมปีส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปี 
รวมทั้งสิ้น  37.447 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวนเงินจ่ายจริง 26.005 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 69.44 มีภาระผูกพันคงเหลือจ านวน 11.442 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.55 ของเงินงบประมาณ 
ปี 2560  
 ข้อสังเกต เงินกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2560 

ส านักสนับสนนุการปฏิบัติงาน:-  
          1. ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ Automated QA มีภาระผูกพันจ านวน 
11.342 ล้านบาท  
          2. ภารกิจอ านวยการ เรื่องคดีความของส านักงาน มีภาระผูกพันจ านวน 0.10 ล้านบาท          

 
3.5 .3 รายงานสรุปการใช้จ่ ายเงินงบประมาณปี  2561 ( เงิน เหลื่ อมปี )  สิ้ นสุดวันที่   

31 มีนาคม 2562 
เงินกันเหลื่อมปีส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2561 มียอดเงินผูกพันสัญญาและเงินกันเหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น  

46.756 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวนเงินจ่ายจริง 31.703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.80  
มีภาระผูกพันคงเหลือจ านวน 10.602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.67 และเงินกันเหลื่อมปีคงเหลือจ านวน 
4.450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของเงินงบประมาณปี 2561   
 ข้อสังเกต  เงินกันเหลื่อมปขีองปีงบประมาณ 2561   
          1. ส านักพัฒนาและส่งเสริม :- มีภาระผูกพันสัญญาคงเหลือ 1.531 ล้านบาท และมีเงินกันเหลื่อมปี 
จ านวน 2.714 ล้านบาท 

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ :-  โครงการทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มีภาระ
ผูกพันสัญญาคงเหลือ 0.90 ล้านบาท และมีเงินกันเหลื่อมปีจ านวน 0.30 ล้านบาท 
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3.  ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน : -  ภารกิจอ านวยการ  มีภาระผูกพันสัญญาคงเหลือ 
0.045 ล้านบาท และมีเงินกันเหลื่อมปีจ านวน 0.095 ล้านบาท ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีภาระผูกพันสัญญาคงเหลือ 8.127 ล้านบาท และมีเงินกันเหลื่อมปีจ านวน 1.341 ล้านบาท  

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.5) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสรุป 
การใช้จ่ายเงินเหลื่อมปี 2560 และปี 2561 

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ขอให้เป็นหลักการดังนี้ คือ เงินกันเหลื่อมปีมาจากปีงบประมาณ 2561 ที่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญา  

ควรจะปิดให้หมด 
2. ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ขอแจ้งปิดภาระผูกพันสัญญาปี 2561 จ านวน 900,000 บาท และ 

เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 300,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนา
นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา 

3. ขอให้ภารกิจ ภทส. พิจารณาตรวจสอบการจัดหาครุภัณฑ์ และโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ปี 2561 ว่าเป็นเงินอะไร โดยให้มาสรุปร่วมกันอีกครั้ง หากไม่มีการใช้งบประมาณจะขอให้ปิดไปเลย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมอบหมายส านัก/ภารกิจที่ เกี่ยวข้อง น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
ไปด าเนินการ 

 
        3.6 การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 และปัญหาอุปสรรค 

รักษาการผู้อ านวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทุกส านัก/
ภารกิจ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหารือและแก้ปัญหาด้วยกัน โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี ้
 ส านัก/ภารกิจ 

การด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ที่ประชุม 
1. ส านักประเมินและรับรอง 
1.1  ภปพ.1 

  ศู นย์ พัฒนา เด็ ก  ล งพื้ นที่ ต ร วจ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี ้
  - ครั้งที่ 1 จ านวน 12 แห่ง ลงพื้นที่
แล้ว และคณะกรรมการ สมศ. รับรอง
แล้ว 

 เอกสารที่ใช้แนบในการ
ประกอบการตั้งเบิกเงิน 
ต้องส าเนาเอกสารแนบ 
ค่อนข้างเยอะ 

  1) ในการตั้งเบิกเงินไม่ต้องแนบ
ประกาศรายชื่อ โดยหลักจะต้อง 
มีบันทึกที่ได้รับอนุมัติหลักการ 
แ ล ะ งบปร ะม าณแ ล ะมี ก า ร 
อนุมั ติ ให้ เบิ กจ่ าย ได้ โดยรอง
ผู้อ านวยการ และส่วนที่ เหลือ
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

  - ครั้งที่ 2 จ านวน 54 แห่ง ตรวจ
อ่ า น ร า ย ง า น จ ะ น า เ ส น อ ค ณ ะ 
กรรมการ กพพ. ในเดือนพฤษภาคม 
2562  
  -  ค รั้ ง ที่  3  จ า น วน  130  แห่ ง  
อยู่ระหว่างการลงพ้ืนที ่
  - ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 อยู่ระหว่าง
การเตรียมลงพื้นที่  
- ด าเนินการตั้งเบิกเงิน ครั้งที่ 1 และ
ครั้ ง ที่  2  เ รี ยบร้ อยแล้ ว  ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการตั้งเบิกเงิน ครั้งที่ 3 
จ านวน 130 แห่ง 
และเตรียมเอกสารที่จะเบิกเงิน ครั้งที่ 
4 จ านวน 203 แห่ง 

ม อ บ ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี
ด าเนินการต่อไป 
  2) ขอให้งานการเงินและบัญชี  
หาวิธีลดเอกสารในการจัดเก็บ 
การส าเนาเอกสารยังต้องมีต่อไป    
ให้พิจารณาเฉพาะเอกสารที่
จ าเป็น  
  3) ขอให้จัดท าเช็คเป็นชุด โดย
แต่ละชุดไม่ต้องส าเนาเอกสารซ้ า 
ซึ่งจะท าให้สามารถลดการส าเนา
เอกสารได้ และขอให้เริ่มตั้งเบิก
เงิน ครั้งที่ 4 โดยไม่ต้องส าเนา
เอกสารทุกชุด 
  4) ในการเบิกเงินแต่ละครั้ ง 
ข อ ใ ห้ เ บิ ก ไ ด้ ค รั้ ง ล ะ ไ ม่ เ กิ น  
10 แห่ง เพื่อให้การท างานได้ง่าย
ขึ้น ลดภาระด้านเอกสาร ไม่เพิ่ม
ภาระในการส าเนาเอกสารมาก
เกิน ไป โดยระดับการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา 
แ ล ะ ร ะ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ า ใ ห้ ใ ช้  
หลักการในการเบิกเงินเดียวกัน 

1.2 ภปพ.2 
- มีการ Pre Analysis และลงพื้นที่
แล้ว จ านวน 24 แห่ง อยู่ระหว่าง
ตรวจอ่านรายงาน โดยจะน าเสนอ
ประเด็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
กพพ. ในเดือนพฤษภาคม 2562  
 - ขณะนี้ได้ Pre Analysis เสร็จแล้ว 
จ านวน 46 แห่ง โดยจะลงพื้นที่ใน
เดือนมิถุนายน 2562  

จ า น ว น ผู้ ป ร ะ เ มิ น 
ไม่เพียงพอ 

ขอให้ภารกิจ  ภปพ.2 จัดทีม 
ผู้ประเมินภายนอกมาก่อนใน
เบื้ อ งต้ น  และจะ เ ร่ ง รั บ รอง 
ผู้ประเมินภายนอกให้ทันภายใน
เดือนพฤษภาคม 2562 หากศูนย์
เครือข่ ายใดที่สัมภาษณ์ เสร็จ
เ รี ยบร้ อยแล้ ว  ส ามารถ เ ริ่ ม 
เปิดการอบรมได้เลย 
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

  - ขณะนี้ได้รับ SAR เพิ่มของ สช. 
จ านวน 184 แห่ง อบจ. จ านวน  
48  แห่ ง  ส าหรั บ  สพฐ .  จ านวน  
400 กว่าแห่ง อยู่ระหว่างท าประเด็น
วิเคราะห์ เพื่อส่งให้ สมศ. ต่อไป 

1.3 ภปศ. 
- ได้ด าเนินการ Pre Analysis แล้ว 
และได้เสนอคณะกรรมการ กพศ. 
แ ล้ ว  จ า น ว น  3 0  แ ห่ ง  ข ณ ะ นี้ 
อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จารณารับรอง
รายงาน 
- ต้นสังกัดได้ส่งรายชื่อมา เพิ่มเติม 
จ านวน 200 แห่ง โดยแยกเป็นภาครัฐ 
จ านวน 140 แห่ง และภาคเอกชน 
จ านวน 60 แห่ ง  และกระทรวง 
กลาโหม ได้ส่งรายชื่อสถานศึกษาที่มี 
ความพร้อมรับการประเมินเฉพาะ 
ด้านการอาชีวศึกษา จ านวน 15 แห่ง 
ซึ่งขอรับการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่ง สมศ. ไม่มีผู้ประเมิน 
ที่เกี่ยวข้องกับทางนี้เลย เช่น วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ เป็นต้น โดยได้เสนอ
รักษาการผู้อ านวยการ ไปแล้วว่าจะ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอกเพิ่มเติม 

มี ค ว าม เป็ นห่ ว งภาค 
เอกชน เนื่องจากขณะนี้
มี ผู้ ประ เมินภายนอก  
แต่ไปกระจุกที่ภาคกลาง
เยอะ ไม่ได้กระจายตาม
ภูมิภาค 

- มีแผนรองรับจ านวน 200 แห่ง 
อยู่ แ ล้ ว  โดยหลั กสู ต ร อบรม 
ผู้ประเมินคณะท างานออกแบบฯ 
ได้พิจารณาแล้ว และจะน าเสนอ
คณะกรรมการ กพศ. ในเดือน
พฤษภาคม 2562  
- ขอให้ภารกิจ ภปศ. แจ้งชื่อ
สถานศึกษา เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ กพศ.  
และไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของ 
ผู้ประเมิน หน้าที่ความรับผิดชอบ
การพัฒนาผู้ประเมินจะเป็นของ
ภารกิจ ภพป.  

1.4 ภปอ. 
- ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการและ
ได้รับการรับรองจากคณะ กรรมการ 
สมศ. ไปแล้ว จ านวน 1 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยมหิดลขณะนี้อยู่ระหว่าง
รอเวียนมติเพ่ือเบิกเงินงวดที่ 2 

- -  ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห ม่ ส า ห รั บ  
Pre Analysis ที่ ยั ง ไม่ ได้อนุมัติ   
หากจะลงประเมินเลย อาจจะ
ต้องใช้ เงินงบประมาณเดิมไป 
ก่อน ขอให้ภารกิจ ภปอ. สรุป
ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง ห มด ใ นก า ร
ด า เนินการผ่ านงานนโยบาย 
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-  ส่ วนมหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้  คณะ 
ผู้ประเมินด าเนินการ Pre Analysis 
แล้ว อยู่ระหว่างส่งมาให้ สมศ. ภายใน
สั ป ด า ห์ ห น้ า  เ พื่ อ น า เ ส น อ ต่ อ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ก พ อ .  ใ น วั นที่   
22 พฤษภาคม 2562  
-  ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ จ า ก ต้ น สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้ส่งรายชื่อมา
ทั้ ง ห ม ด ทุ ก แ ห่ ง ที่ จั ด ก า ร ศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา คือ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  

และแผน  เพื่ อน า เสนอคณะ 
กรรมการ สมศ. เห็นชอบต่อไป 
 

2. ส านักพัฒนาและส่งเสริม 
2.1 ภพป. 

- ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้พัฒนา
เตรียมความพร้อมผู้ประเมิน จ านวน
ทั้ ง สิ้ น  1 , 0 6 8  คน  ถ้ า เ ที ยบกั บ
เป้าหมาย จ านวน 1,400 คน ร้อยละ 
76.29  
- ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 
ไ ด้ เ ส น อ ร า ย ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร ที่ ผ่ า น
คุ ณ ส ม บั ติ  ต ร ว จ ส อ บ ค ะ แ น น  
Pre Training ในระบบ AQA โดยได้
เสนอคณะกรรมการ กพพ. เรียบร้อย
แล้ ว  ในส่ วนปฐมวั ย  และระดับ
ก า รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน  ไ ด้ จั ดท า
ป ร ะก าศ ร า ยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ จ ะ เ ข้ า
สัมภาษณ์กับศูนย์เครือข่าย โดยแจ้ง
เผยแพร่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว และ
ส่งรายชื่อให้ศูนย์เครือข่าย 13 แห่ง 
เพื่ อ เตรียมโครงการในเรื่ อ งการ

- - 
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สัมภาษณ์ คาดว่าในเดือนพฤษภาคม 
2562 จะมีการจัดสัมภาษณ์ของ 
ศูนย์เครือข่าย 13 แห่ง และจัดอบรม 
ผู้ประเมินภายนอกต่อไป   

2.2  ภสส. 
- ได้ด าเนินการจัดประชุมส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมกับ
กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกกรอบ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ภายนอกรอบสี่  การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก) เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว เป็นไปตามแผน ส าหรับจ านวนที่
ยังขาดอีก 2,000 แห่ง ได้มอบหมาย
ให้ศูนย์เครือข่ายด าเนินการภายใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 
ขณะนี้ได้ด าเนินการเริ่มจัดประชุม
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ 
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตามแผน
ทั้งหมด จ านวน 14 ครั้ง ได้ด าเนินไป
แล้ว 5 ครั้ ง  เหลืออีก  9 ครั้ ง  จะ
ด า เนิ นการ ใน เดื อนพฤษภาคม -
มิ ถุ น า ย น  2 5 6 2  โ ด ย ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2562 จะมีการติดตามการ
ด า เนิ น งานของศูนย์ เ ครื อข่ ายที่ 
จัดประชุมส่งเสริมฯ ทั้งหมด 11 แห่ง  
-  QC100 จ ะ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร 
ลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2562 

- -  ศูนย์ เครือข่าย 7 เครือข่าย  
ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ไ ด้ ต า ม
เป้าหมาย ต้องพยายามเร่งให้
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  4  เ ค รื อ ข่ า ย 
ด าเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 
เพราะ 4 เครือข่ายนี้ไม่ใช่เป็น 
การด าเนินการไปเพื่อจัดประชุม
เท่านั้น 
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- คณะอนุกรรมการน าผลประเมินไป
ใช้ จะด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา
ที่เป็นต้นแบบของศึกษาและลงพื้นที่
ต้นแบบ 

3. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.1 ภนย. 
 3.1.1 งานนโยบายและแผน 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการ
จัดท ารายงานประจ าปี 2561 โดยมี
บางเรื่องที่เป็นข้อก าหนดของ ก.พ.ร. 
ในเรื่องของการก ากับดูแลกิจการ  
ที่จะต้องน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมใน
ส่วนของประวัติของคณะกรรมการ 
สมศ. ทิศทางในอนาคตต่าง ๆ และ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงาน
ประจ าปี 2561 ให้ครบถ้วน 
- ระบบ EMENSCR ซึ่งสภาพัฒน์ได้
ก าหนดให้หน่วยงานต้องเข้าไปกรอก
ข้อมูลใหม่เป็นรายโครงการ ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลระบบการ
กรอกข้อมูล 
- การรายงานแผนในงานเอกสาร
ราชการ 2 ภาษา และ พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวก ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งมี
ก าหนดให้รายงานทุกไตรมาส 
-  โครงการ PMQA ในช่วงต้นปีที่ 
ผ่านมา ได้ด า เนินการป้อนข้อมูล 
PMQA 4.0 ของภาครัฐเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีคะแนนที่ผู้ประเมินได้ตรวจแล้ว  
ส านักงานไดค้ะแนน 296 คะแนน 
 

- - 
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 3.1.2 งานวิเทศสัมพันธ์ 
- การด าเนินงาน มี 5 โครงการ ได้
ด าเนินการเป็นไปตามแผน โดยจะ
ด าเนินการโครงการแสวงหาความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ป ร ะ เ ท ศ 
อังกฤษต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานงานและรอทางหน่วยงาน
ประเทศอังกฤษตอบกลับมา 
- การส ารวจความพึงพอใจร่วมกันกับ
ประเทศไต้หวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดส่งข้อมูลไปให้ ซึ่งทางภารกิจวิจัย
และจัดการความรู้ได้ช่วยด าเนินการ 
- การจัดประชุม ICON จะด าเนินการ
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

- - 

3.2 ภวจ. 
- การส ารวจความพึงพอใจ ขณะนี้ 
ได้ด าเนินการยกร่างแบบสอบถาม  
ซึ่งรักษาการผู้อ านวยการได้ตรวจสอบ
แล้ว โดยจะน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ  สมศ .  ใ น เ ดื อน
พฤษภาคม 2562 ต่อไป 
- การให้ทุนวิจัย ด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน โดยได้เบิกเงินงวดที่ 1 ให้กับ
ผู้รับทุนวิจัยแล้ว จ านวน 6 โครงการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้วิจัยด าเนินการ 
- โครงการวิจัยขับเคลื่อนเป้าหมาย 
สมศ. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอให้
รักษาการผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ
หลักการและงบประมาณ 
 

- - 
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4. ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
4.1 ภทส. 

งานระบบประเมิน 
- โครงการพัฒนาระบบ AQA ระยะที่ 
2 คณะกรรมการตรวจรับได้มีมติ
เห็นชอบการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
และเมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 
รักษาการผู้อ านวยการและผู้เกี่ยวข้อง
ได้เห็นชอบเนื้องานงวดที่ 4 แล้ว โดย
จะด าเนินการประสานกับเลขานุการ
คณะกรรมการเพื่อเร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายต่อไป และจะเร่งติดตามการ
ด าเนินงานในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 
ต่อไป  
- ส าหรับระบบ AQA ระยะที่ 1 จะ 
มีการ Suppost การประเมินทั้งใน
ส่วนของศูนย์ เครือข่ายของ สมศ.  
ที่เพิ่งด าเนินการไปและในส่วนต่าง ๆ 
มีการจัดท า Templese โดยจะมีการ
ประชุมเพื่อปรับปรุงต่อไป 
งานระบบสนับสนุน 
- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ทาง
ส านักงานได้มีการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ซี่งที่ผ่านมาได้มีการ
ติดตั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
แล้ว ในส่วนของ Note Book จะมี
การจัดหาส าหรับระดับผู้บริหารตั้งแต่
ระดับหัวหน้าภารกิจขึ้นไป โดยใน
สัปดาห์หน้าจะเร่งด าเนินการในเรื่อง
การติดตั้งโปรแกรม การจัดการเรื่อง

- - คอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ควร
น าไปบริจาคให้โรงเรียนที่ยากจน 
เ พื่ อ ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่
ตรวจสอบแล้วและใช้งานไม่ได้ 
ควรมอบให้สถานศึกษาด้ าน
อาชีวศึกษา หรือสารพัดช่าง เพื่อ
น าไปเป็นวัสดุฝึกงานหรือฝึกซ่อม 
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เอกสารต่าง ๆ  และจะมีการทยอย 
ส่งมอบต่อไป 
- ส าหรับหัวหน้าภารกิจ จะมีเครื่อง
คอมพิว เตอร์ ใหม่ส าหรับหั วหน้ า
ภารกิจโดยเฉพาะ ขอแจ้งให้แต่ละ
ท่าน Back Up ข้อมูลในส่วนเครื่อง
เดิมจะต้องส่งคืนภารกิจ ภทส. และ 
จะมีการส่งมอบ External Harddisk 
ตัวใหม่ส าหรับผู้บริหารทุกคน ส่วน
เครื่องเก่าให้น าไปบริหารจัดการ
ภายในภารกิจ 

4.2 ภอก. 
 4.2.1 งานการเงินและบัญชี 

- งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ได้น าเสนอคณะท างาน
การเงินไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562 โดยจะน าเสนอ คณะกรรมการ 
สมศ. พิจารณาเห็นชอบก่อนในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 และจะน าเสนอ
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ให้รักษาการ
ผู้อ านวยการลงนาม และส่งไฟล์ 
ใ ห้ ภ า ร กิ จ พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ เพื่ อจัดพิมพ์ เผยแพร่ 
ในรายงานประจ าปี 2561 ส าหรับ
หมาย เหตุประกอบงบประมาณ 
หากเป็นข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.พ.ร. สามารถน าเผยแพร่ในรายงาน
ประจ าปี 2561 ได้ 

- - 

 4.2.2 งานนิติการ 
-  จัดท าประกาศต่าง ๆ ที่ส านัก/
ภารกิจต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ 

 ขอให้เสนอรายชื่อผู้ที่จะมาช่วย
และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
กฏหมาย และน าระเบียบทั้งหมด
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โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ใ ห้ ไ ด้ 
ภายในก าหนด ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การด า เนินการเร่ งรัดด า เนินการ
ปรับปรุ งข้อบั งคับ ระเบียบ เพื่ อ
เตรียมการเสนอให้คณะกรรมการ 
ชุดใหม่พิจารณา โดยระเบียบวิจัย 
ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว  
ผ่ านอนุกรรมการของกรรมการ  
สมศ. แล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะ 
กรรมการ สมศ. ชุดใหม่ ส่วนระเบียบ
กองทุนสวัสดิการ และระเบียบการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อยู่ระหว่าง 
การเร่งรัดด าเนินการ ส าหรับระเบียบ
อื่น ๆ เกี่ยวกับการประเมิน จะน ามา
ทบทวนใหม่และน าเสนอต่อไป 

เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย
พิ จ า รณาก่ อนจึ ง เ สนอคณะ 
กรรมการ สมศ. เห็นชอบต่อไป 

 4.2.3 งานทรัพยากรมนุษย์ 
-  ได้ด า เนินการตั วชี้ วั ดตามแผน 
ปฏิบัติ งาน เป็นไปตามเป้าหมาย 
ยกเว้นในส่วนของการสรรหาบุคลากร  
ซึ่งจะมีการจัดสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์ในสัปดาห์หน้า ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของส านักประเมินและ
รับรอง ตรวจสอบภายใน งานวิเทศ
สัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
งานพัฒนาระบบการประเมิน โดยใน
เดือนพฤษภาคม 2562 มีโครงการ 
ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ในปี งบประมาณ พ.ศ .2562 คือ 
โครงการพัฒนางานทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมีการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก
มาดู แล ในด้ านระบบสมรรถนะ  

- - ในการจัดหลักสูตร In-house 
Training หลักสูตรที่ 1  ที่ประชุม
เสนอหั วข้ อการอบรม  เ รื่ อ ง  
การเขียนโครงการ โดยขอให้เพิ่ม
การบริหารและประเมินโครงการ
ด้วย และให้น าโครงการที่จะ
ด าเนินการจริงมาเขียนโครงการ
ในวันอบรม และจัดหาวิทยากร 
ที่เหมาะสม โดยให้หัวหน้าส านัก 
หัวหน้าภารกิจ และหัวหน้างาน
เข้าอบรม 
- หลักสูตรที่ 2 ให้เชิญพระมหา
สมปองมาเป็นวิทยากรบรรยาย  
- ในการสรรหาบุคลากร ไม่ควร
น ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
บุคคล  
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 ส านัก/ภารกิจ 
การด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุม 

Job Description, Career Path, 
โครงสร้างอัตราก าลัง  รวมทั้ งการ 
ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 
ใ น ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร  In- house 
Training จ านวน 2 หลักสูตรเพิ่มเติม 

- ในการจัดอบรมหลักสูตร In-
house Training ขอให้พิจารณา
วัน เวลา งบประมาณที่เหมาะสม  
และน ามาหารือร่ วมกัน เพื่ อ
ก าหนดวันจัดอบรมอีกครั้ง 

มติ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน และขอให้ส านัก/ภารกิจ ที่ เกี่ยวข้อง 
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
     4.1 การเข้าร่วมประชุมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หัวหน้าส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน (นายกมล อุ่นชู) และหัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมของกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่  
2 พฤษภาคม 2562 มีเรื่องส าคัญที่ส านักงานควรรับทราบ ได้แก่ 

(1) ความเป็นมาและความส าคญัของกองทุนบริหารกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม   

 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

1. การพัฒนาความปลอดภัยโลกดิจิทัล  

2. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

3. การพัฒนาบุคลากรดจิิทัล  

4. การต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ 

5. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
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ขั้นตอนขอรับทุน 

อยากให้เข้ามาคุยกับกองทุนก่อน เพราะหากท าหนังสือเข้ามาจะเป็นการพิจารณาทุนตามกรอบเวลา 
กองทุนจะได้แนะน าได้ถูกต้อง ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามมา ถ้าไม่เกิน 10 ล้านบาทจะใช้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ทุน แต่ถ้าเกินต้องเข้าคณะกรรมการฯ เงินที่ให้แล้วไม่มีการส่งคืน  
ยกเว้นการท าผิดสัญญา   

(2) จากการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์ของกองทุน พบว่า กองทุนมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ  
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904  จึงได้สนใจศึกษาการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 200 คน ในหลักสูตรจะมีวิทยากรอาสา ซึ่งได้รับการอบรมมาเฉพาะ
เรื่องที่จะอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ถึงจะมี 2 ทางเลือก คือ 1) ไปเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น โดยส่งผู้แทนเข้าร่วม 2) จัดโครงการเอง  
โดยเชิญผู้มาเข้าร่วมอบม เช่น ผู้ประเมินภายนอก สมศ. และบุคลากร สมศ. เป็นต้น 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ควรจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ร่วมกัน  

3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันทดสอบทางการ 
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 

2. ขอเชิญชวนทุกส านัก/ภารกิจ ลองคิดโครงการที่อยากพัฒนาระบบ IT ไม่ว่าจะพัฒนาด้านบุคลากร  
สมศ. หรือพัฒนาผู้ประเมินให้มีทักษะด้าน IT เพื่อท าให้องค์กรพัฒนางานทางด้าน IT ได้อย่างรวดเร็ว  
โดยสามารถจัดท าโครงการขึ้นมา น าเสนอผ่านหน่วยงาน และส่งไปยัง สคช. เพื่อขอรับทุนได้ โดยเน้นด้าน 
การพัฒนาระบบ และสามารถขอรับค าแนะน าจาก สคช. ก่อนจัดท าโครงการได ้

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช  
สุขสว่าง) ประสานงานขอข้อมูลรายละเอียดของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เพื่อจะได้
ด าเนินการประสานเชิญชวนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
จัดกิจกรรมโครงการ “ผนึกพลังร่วมโครงการจิดอาสา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย”์ ร่วมกับส านักงานต่อไป 
 
        4.2 การนัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 6/2562   

 หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (นางวีรนุช สุขสว่าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก าหนด 
การประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562  
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.   

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบก าหนดการและเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป 
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   มติ ที่ประชุมรับทราบการนัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562   

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
   
           นางสาวอัมพา  แซล่ี้                      นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ ์
          ผู้จดบันทึกการประชุม  
 

 นางวีรนุช  สุขสว่าง 
                      ดร.สมยศ ช้ีแจง 

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
 


