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ทั้งนี้ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร     
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 มาตรา 81 ก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ

การศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 49 ได้ก าหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียกโดย 
ย่อว่ำ สมศ. มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99 ก  
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการ
บริหารหรือด าเนินกิจการต่างๆ ที่ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้การวางแผนและการด าเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
หน่วยงานที่เป็นกลาง คือ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
เพรำะจะท ำให้เกิดกลไกในกำรตรวจสอบอย่ำงจริงจัง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับชำติถึงหน่วยงำนที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการประเมินตนเองเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

1.1 สมศ. กับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 

การจัดการศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยรัฐได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรมต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้แก่ผู้รับบริการ คือผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้งผู้รับบริการทางอ้อมคือ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐและสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพียงใด 
 การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จ าเป็นต้องเป็นองค์การมหาชนซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง ที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ก็เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีความเป็นอิสระและมีอ านาจตัดสินใจได้ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ และ
การเงินของส านักงาน ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้ลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารตามสายการบังคับบัญชาของระบบราชการนอกจากนี้ การที่ไม่
ต้องขึ้นกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาท าให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจาก
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แรงกดดันที่จะท าให้ผลการประเมินภายนอกเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอย่างแท้จริง และจะท าให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นบริการสาธารณะที่เป็นกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่นั้นได้ “ให้” สิ่งที่
ผู้เรียน สังคม และรัฐต้องการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 

1.2 วิสัยทัศน์  
 สมศ.เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ” 
 

1.3 พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.4 วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพ่ือพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา 
และมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 หมวด 1 มาตรา 7  
 

1.5 นโยบำยกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว สมศ. จึงได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
- มีการบริหารงานที่คล่องตัว อิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และ

ถ่วงดุล อย่างจริงจัง 
- มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- จัดวางระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน คือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสิน

ให้คุณให้โทษ 
- สมศ. ไม่ท าการประเมินเอง  ยกเว้นกรณีเพ่ือการพัฒนาระบบและวิธีการ 
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- การประเมินภายนอกจะต้องท างานโปร่งใสมีหลักฐาน 
- สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ ให้มีส่วนร่วมในการอบรมผู้ประเมิน

ภายนอก 
- สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ เพ่ือให้การรับรองและขึ้น

ทะเบียนผู้ประเมินพร้อมทั้งตรวจสอบผู้ประเมินเป็นระยะๆ  
- ท างานในลักษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ายต่างๆ   เพื่อสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาร่วมกัน  ไม่ท างานในลักษณะมีอ านาจเหนือฝ่ายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษา 

 

1.6 ตัวบ่งช้ีกำรด ำเนินงำนของ สมศ. 
- มีระบบ เกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ

การศึกษา   

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

- มีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี 
- มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
- มีรายงานการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกส่วนของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา จากองค์กรทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน สมาคมวิชาการ วิชาชีพ และความร่วมมือจากต่างประเทศ 
 

1.7  รูปแบบกัลยำณมิตรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 51 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือกระตุ้นให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ดี 
รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย เงื่อนไข
ความส าเร็จของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ
สถานศึกษา และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไปด้วย  
 ดังนั้น สมศ.จึงได้ก าหนดรูปแบบกัลยาณมิตรประเมินขึ้นเพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นการประเมินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามนัยของความเกื้อกูล
กันสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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- ขั้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำ คือ การสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาพร้อมพัฒนาสู่
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. 

- ขั้นที่ 2 สร้ำงศรัทธำต่อหมอโรงเรียน คือ การพัฒนาคัดสรรผู้ประเมินภายนอก ที่มี
ความสามารถและมีความเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดศรัทธาและไว้วางใจต่อผู้
ประเมินภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อกันในการปฏิบัติภารกิจการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  

- ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่ำงกัลยำณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพ่ือยืนยันผลประเมิน
จากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานโดยการบูรณาการ
การประเมินตนเอง การประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินเสริมพลัง การประเมินเชิง
คุณภาพ และการประเมินเทียบมาตรฐานด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าประเมิน” 

- ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนำ คือ การรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา ต้น
สังกัดและสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งร่วมมือกับต้นสังกัดในการให้แรงเสริม
เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

1.8 รำยนำมคณะกรรมกำร สมศ.  

คณะกรรมกำร สมศ.  

1 นายจรูญ ชูลาภ  
(ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา)                  

รักษาการประธานกรรมการ 
 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์  
(ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

3 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า  
(ประธานกรรมการการอุดมศึกษา) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

4 นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
(รกัษาการผู้อ านวยการ สมศ.) 

กรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
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1.9 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.10 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
1) เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรมล่วงหน้า  
2) เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่ส านักและภารกิจต่าง ๆ 
3) เพ่ือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการด าเนินงาน และมีแผนส ารองป้องกันในการด าเนินงาน

จากปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้  
4) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์และ

กิจกรรมด้านต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์ของ สมศ.  

 
ตามที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ได้ เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
เพ่ือให้ส านักงานมีการวางแผนเป้าหมายของการปฏิบัติงานและมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ  
รวมทั้งมีแผนในการก ากับติดตามการท างานของส านักงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด จึงต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มา และน าประสบการณ์การท างาน อุปสรรค ปัญหา รวมถึงการด าเนินการที่ส าเร็จมาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานและแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป  

 

2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ของ สมศ.  
 เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการให้บริการ สมศ. จึงมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานในการให้บริการรวมถึงบริการใหม่ ๆ และความหลากหลายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ในปัจจุบันและอนาคตในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาและการ
ยกระดับของการประเมินคุณภาพไว้ ดังนี้  
 

จุดแข็ง ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และโอกำสในกำร
พัฒนำ 

1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ยังคง
ก า ห น ด ให้ มี ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ข อ ง
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกห้ าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 

2. ภาครัฐมี น โยบายให้ หน่ วยงานของรัฐ ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น สป.ศธ. ให้หน่วยงานใน
ก ากับเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลาง  

3. มีฐานข้อมูลด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านการศึกษาของประเทศ   

4. ประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
5. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับย่อยลง

ไป อาทิ หลักสูตร / สาขาวิชา/ ผู้ เรียน/ ครู
อาจารย์ 

6. เป้าหมายพัฒนาการศึกษาสู่การเสริมสร้าง

1. ผู้ประเมินภายนอกที่มีสมรรถนะตามที่ สมศ. 
ต้องการมีจ านวนไม่เพียงพอ (ทักษะการเขียน
รายงานที่มีคุณภาพ,ทักษะ IT,การให้ค าแนะน า
ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์)  

2. บริบทและเนื้อหาของการประเมินในปัจจุบันยัง
ไม่สะท้อนคุณภาพที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน เช่น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome) กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (QF) ในระดับชาติและระดับอาเซียน 
(อาจส่ งผลให้  Student mobility, workforce 
mobility, staff exchange, credit transfer มี
ความล่าช้า และไม่ ได้รับการยอมรับในเรื่อง
คุณสมบัติผู้เรียน) 

3. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
องค์กรทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
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จุดแข็ง ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และโอกำสในกำร
พัฒนำ 

สังคมแห่งการเรียนรู้ (Life-Long Learning) 
7. มีบทบาทในเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

การศึ กษาของอาเซี ยน  เช่น  การก าหนด
นโยบายและทิศทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8. มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับโลก 
แล ะน า  Good practice/Know how/new 
services มาใช้ในกิจกรรมหลักของ สมศ. เช่น 
การประเมิน การฝึกอบรม/พัฒนาผู้ประเมิน 
ฯลฯ 

9. การเป็นหน่ วยงานของรัฐที่ มี งบประมาณ
สนับสนุนในการประเมินคุณภาพภายนอก  

 
 

ผสานประโยชน์ (เช่น ฐานข้อมูล องค์ความรู้) 
ร่วมกันยังมีน้อย ซึ่งอาจท าให้ สมศ. คาดการณ์
หรือประเมินสถานการณ์ที่คลาดเคลื่อนและไม่
แม่นย า รวมไปจนถึงการจัดท าข้อก าหนดใน
การท างานร่วมกัน/กลไกการสื่อสารระหว่างกัน
ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 

4. เพ่ิมเติมช่องทางการสื่อสารจากรูปแบบการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

5. สมศ. มีอ านาจการต่อรองกับต้นสังกัดน้อยลง  
6. หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ใหม่  (New Agency) เกิ ดขึ้ น ห รือ เข้ ามามี
บทบาทในการประเมินและรับรองคุณภาพ
ภายนอก  

7. จ านวนสถานศึกษาที่จะรับการประเมินจาก  
สมศ. ไม่แน่นอน ส่งผลให้ไม่สามารถประเมิน
สถานศึกษาได้ตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณขาดประสิทธิภาพ  

8. การยอมรับในคุณค่าและคุณภาพการประเมิน
ภายนอกของสมศ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. ข้อก าหนดด้ านองค์ป ระกอบของคณ ะผู้
ประเมินส่งผลให้ขาดอิสระในการด าเนินงาน 

10. มีแนวโน้มว่า สมศ. อาจปรับตัวไม่ทันกับ 
Disruptive Technology และนวัตกรรมใหม่ๆ 
เช่น ภาคประชาชนอาจตรวจสอบกันเองและ
ไม่เชื่อมั่นในการด าเนินงานของ สมศ. การ
วิเคราะห์คุณภาพด้านการศึกษาของประเทศได้
แ บ บ  real-time แ ล ะ แ ม่ น ย า  จ า ก
ปัญญาประดิษฐ์ AI + Big data 
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2.2 แผนยุทธศำสตร์ สมศ. (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565) 

 สมศ. ได้ทบทวนและจัดท า “แผนยุทธศาสตร์ สมศ. (พ.ศ. 2563 - 2565)” ภายใต้ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
3 ประการ คือ  ยุทธศาสตร์ที่  1 ระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้รับการยอมรับ 
(Modern & Acceptable) ยุทธศาสตร์ที่  2 เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา (Think Tank) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence) โดยในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานมุ่งใช้
ขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์และโอกาสที่ส านักงานมีอยู่มาใช้ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและของ
ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบกำรประเมินมีประสิทธิภำพ ทันสมัยและได้รับกำรยอมรับ (Modern & Acceptable) 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.  มี ระบบ การประ เมิ น

คุณภาพการศึกษารูปแบบ
ให ม่  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและสังคม 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

1.1  พัฒนา/น านวัตกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา    

-มีนวัตกรรมระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ส าหรับการศึกษา
รูป แบ บ ใหม่ ที่ ได้ รั บ การ พั ฒ น า
สามารถใช้ได้จริง  
 

2.  ด า เนิ น ก ารป ระ เมิ น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งมี
จ า น ว น ม าก ได้ อ ย่ า งมี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ ภายในรอบ
การประเมิน 

2 .1  บริห ารจัดการผ่ านหน่ วย
ประเมินรูปแบบใหม่  ภายใต้
การก ากับดูแลที่เข้มข้นขึ้น 

 

- รูปแบบ ข้อก าหนด และวิธีบริหาร
หน่วยประเมิน ตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- จ านวนหน่วยประเมินที่ได้รับการ
รับรองจาก สมศ. 

2 .2  ก า ห น ด  key quality 
indicators ของสถานศึกษาแต่
ละระดับ ในบริบทต่างๆ เช่น 
ข น า ด แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
สถานศึกษา ใช้เป็นดัชนีชี้วัด
คุณภาพการศึกษาเพ่ือก าหนด
จ านวนวันท าการประเมินที่
เหมาะสม (automated pre-
analysis) 

- ดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับและประเภทต่าง ๆ 
ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3. จูงใจให้สถาบันอุดมศึกษา

รับการประเมินคุณภาพ
จาก สมศ . ด้ วยบ ริการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่มีความหลากหลาย 

3 .1  ป ระ เมิ น ระดั บ ส ถ า บั น -
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย
ตามประเภท (ม.วิจัย ราชภัฏ 
ราชมงคล เอกชน) 

- มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
มหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ที่ได้รับ
การอนุมัติจาก กพอ. และ
คณะกรรมการ สมศ. 
- จ าน วน สถาน ศึ กษ าที่ รั บ ก าร
ประเมินระดับสถาบัน จาก สมศ. 
(ข้ึนอยู่กับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
จากมีกระทรวง อว.) 

3.2 ประเมินระดับหลักสูตร โดย
ร่ วม มื อกั บ ห น่ วย งาน ด้ าน
คุ ณ ภ า พ อ่ื น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนา
แนวทางและด าเนินการประเมิน 

-  หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
แล้ว ได้รับการรับรองคุณภาพ
จาก สมศ.และสภาวิชาชีพ/
สถาบั นคุณวุฒิ วิชาชีพ (ใน
ประเทศ)  

-  หลักสูตรที่ผ่านการประเมินแล้ว 
ได้รับการรับรองคุณภาพ Joint 
Accreditation จาก สมศ.และ
องค์กรต่างประเทศ (TWAEA, 
JUAA) 

- หลักสูตรที่ผ่านการประเมินแล้ว 
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก 
สมศ.ร่ วมกับ  AUNQA แบบ
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 

- จ านวนข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 
- สมศ . มีการให้ บริการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4 . ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
สมรรถนะของผู้ประเมิน  ให้
สามารถท าการประเมินได้
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสีย   
 

4.1 ทาบทามและสรรหาผู้ประเมิน 
เน้นผู้มีความรู้ประสบการณ์
เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือต้นสังกัด
เสนอชื่อ 

 

จ าน ว น ผู้ ป ร ะ เมิ น ที่ ได้ รั บ ก า ร
ทาบทามหรือต้นสังกัดเสนอชื่อ 
  

4 .2 พัฒนารูปแบบการอบรมผู้
ประเมินภายนอก 

4 .2 .1 ปรับปรุงหลักสูตร
อบรมเพ่ือคัดเลือกผู้ประเมิน 
(เนื้ อ ห า  ระยะ เวล าอบ รม 
วิทยากร การวัดผล) และให้
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการอบรม
เพ่ือคัดเลือกผู้ประเมิน 

หลักสูตรอบรมผู้ประเมินที่ได้รับการ
ปรับปรุง : ปฐมวัย พ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา   

4.2.2  ผ่านการทดสอบ
ความรู้ก่อนเข้าอบรม (การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(ห ลั ก สู ต ร  online ข อ ง  
สมศ .), IT (จากสถาบั น ที่  
สมศ.ก าหนด), … 

ร้อยละของผู้รับการอบรมที่ผ่านการ
รั บ ร อ ง เป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง 
 สมศ.   
 

4 .2 .3  การอบรม เส ริม
ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม
ภายหลังเป็นผู้ประเมินแล้ว 

 

จ านวนการอบรม/กิจกรรมเสริม
ความรู้ทักษะ  

4.3 สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้
ประเมิน 

ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของผู้ สมัครเป็น 
ผู้ประเมินภายนอก 

5. เพ่ือให้สถานศึกษาและต้น
สังกัดมีความเข้าใจ ยอมรับ 
และมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใช้   

5.1 สนับสนุนให้ศูนย์เครือข่ายเป็น
หลักในการส่งเสริมสถานศึกษา
โดยการสนับสนุนจาก สมศ.  

จ านวนศนูย์เครือข่าย  
 

5.2 สมศ. และศูนย์เครือจ่ายร่วม
เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาในการน าผล
ประเมินไปใช้ และมี follow-up 
visit ติดตามผล  

ร้อยละของสถานศึ กษ าที่ ได้ รั บ
ค าปรึกษาในการน าผลประเมินไปใช้
แ ล ะ มี ก า ร  Follow up visit  
(ร้อยละต่อจ านวนสถานศึกษาที่ต้อง

11



 

 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 5.3 พัฒนาความสามารถของศูนย์

เครือข่ายให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของ  
สมศ. ในระดับภูมิภาคได้อย่างมี
คุณภาพ 

ปรับปรุง) 
การอบรมคู่มื อให้ ศูนย์ เครือข่ าย
สามารถปฏิบัติงานสนับสนุน สมศ. 
ได้  

5.4 พัฒนาสื่อจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก  เช่น best 
practice ส าหรับสถานศึกษา
แต่ ละป ระ เภทตามผลการ
ประเมิน 

จ าน วน สื่ อ ที่ เป็ น  best practice  
 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์ข้อมลูด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ (Think Tank) 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. เ พ่ื อ เ พ่ิ ม คุ ณ ค่ า แ ล ะ 
visibility ของ สมศ. ด้วยการ
เป็นศูนย์ความรู้ด้านคุณภาพ
การศึ กษ า เพ่ื อจั ดท าและ
เผยแพร่รายงานด้านคุณภาพ
การศึ กษ า แน วโน้ ม  แล ะ
ข่าวสารข้อมูลเพ่ือประโยชน์ใน
การตัดสินใจ ต่อสาธารณชน
และหน่ วยงานของรัฐ (ตาม
ภารกิจ ใน พ.ร.ฎ.) 

 

1 .1  จัดตั้ งหน่วยงานเพ่ือการ
ศึ ก ษ า วิ จั ย  วิ เค ร า ะ ห์  ด้ า น
คุณภาพการศึกษาของประเทศ 
และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 
 

- แ ผ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร จั ด ตั้ ง
หนว่ยงาน (โครงการ) 
- การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย 
- จ านวนของการรายงานข้อมูลด้าน
คุณภาพการศึกษา เช่น สถิติคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส า คั ญ ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นส าคัญทางการศึกษาของ
ประเทศ ข้อมูลผลการประเมินตาม
พ้ืนที่ในประเทศไทย  

1.2 สาธารณะได้รับทราบถึ ง
ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ไทย สถานการณ์ปัจจุบันและ
ทิศทางแนวโน้มอนาคต 

 

พั ฒ น า  Platform ที่ เป็ น  2 -way 
communication, Application 
(Formal/website) เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วน เสียได้ รับรู้และมีช่องทาง
สะท้อนคุณภาพสถานศึกษา  

1.3 ต้นสังกัด/รัฐบาลได้รับทราบ
ข้อมูลที่มผีลต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ดัชนีและรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence) 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือให้ส านักงานมีการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

1.1  น าระบบ PMQA 4.0 มา
พัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ผ่านการประเมิน PMQA 4.0 
 

1.2 น ามาตรฐาน ISO 17021, 
17024, และ 19011 มาใช้  

จ านวนการที่เทียบเคียงกับ/ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO  

1.3 พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สากล  

จ านวนการรับรองจากหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล 
เช่น INQAHEE, ENQA  

1.4 Digital Transformation 
 

มี Digital Infrastructure (hw, sw, 
data, people) ที่รองรับการประเมิน
ในรูปแบบใหม่ๆและศูนย์ความรู้ 
Think Tank  
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ส่วนที่ 3 
แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปแีละงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  
ภาพรวมงบประมาณที่ สมศ. น ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานมี 2 แหล่งดังนี้ 

แหล่งงบประมำณ งบประมำณ (บำท) 

1. เงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

360,350,250 
 

2. เงินกองทุน สมศ.  26,700,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 387,050,250 

 
ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนกตามผลผลิต) 

ผลผลิต จ ำนวนโครงกำร/งำน งบประมำณ (บำท) 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   7 56,378,250 
2. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 34 (5 งาน) 269,822,000 
3. ก า ร จั ด ห า ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ศู น ย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 

5,400,000 

4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ - 55,450,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 43  387,050,250 
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จํานวน (หนวย) งบประมาณ งบกองทุน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56,378,250        -

50,556,250        - 20,939,105   17,023,425    6,170,765      6,772,955    50,906,250     

63110701 1 โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับ

หนวยงานตนสังกัด เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และ

กระทรวงที่เกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13,837 แหง 26,371,250        26,371,250     5,901  4,732   2,404  800  13,837             

1.1 การสงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย 

(ศูนยพัฒนาเด็ก)

- ศูนยพัฒนาเด็ก (4,607)

- หนวยงานตนสังกัด (2,923)

4,607

2,923

แหง

ตนสังกัด

9,709,600           9,709,600      9,709,600        ศพด.

690

ตน

สังกัด

380

 ศพด.

3,000

ตน

สังกัด

1,900

 ศพด.

917ตน

สังกัด643

1.2 การสงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สถานศึกษา (7,579)

- หนวยงานตนสังกัด (353)

7,579

353

แหง

ตนสังกัด

12,408,800         1,240,880      6,204,400       3,722,640        1,240,880     12,408,800     
 พฐ.758 ตน

สังกัด35

 พฐ.1,516

 ตนสังกัด71

 พฐ.1,516

 ตนสังกัด71

 พฐ.758 ตน

สังกัด35

 พฐ.758 

ตนสังกัด35

 พฐ.1,516 

ตนสังกัด71

 พฐ.757 

ตนสังกัด35

1.3 การสงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(วตัถุประสงคพิเศษ) 

- สถานศึกษา (432)

  โรงเรียนเฉพาะความพิการ

  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

  โรงเรียนนานาชาติ

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม

  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

  โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานกีฬา

  โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร

- หนวยงานตนสังกัด (71)

432

71

แหง

ตนสังกัด

748,000             74,400          373,600         225,600          74,400         748,000          

 พฐ.43 ตน

สังกัด7

 พฐ.86 

ตนสังกัด

14

 พฐ.87 

ตนสังกัด

14

 พฐ.43 ตน

สังกัด7

 พฐ.43 

ตนสังกัด7

 พฐ.87 ตน

สังกัด15

 พฐ.43 

ตนสังกัด7

1.4 การสงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

- สถานศึกษา (726)

- หนวยงานตนสังกัด (1)

726

1

แหง

ตนสังกัด

1,162,400           1,162,400       1,162,400       

 กศน.726 

ตนสังกัด1

1.5 การสงเสริมสถานศึกษาฯ ดานการอาชีวศึกษา

- สถานศึกษา (384)

- หนวยงานตนสังกัด (2)

384

2

แหง

ตนสังกัด

616,000             616,000        616,000          
 

อาชีวะ

384 

ตน

สังกัด2

1.6 การสงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับอุดมศึกษา

- สถานศึกษา (109)

- หนวยงานตนสังกัด (1)

109

1

แหง

ตนสังกัด

175,200             175,200        175,200           อุดม109

ตนสังกัด1

1.7  การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใชในโครงการ

สงเสริมฯ

- สถานศึกษา (13,837x2=27,674)

- หนวยงานตนสังกัด (3,351)

1 โครงการ 1,551,250           465,375        465,375         465,375          155,125        1,551,250       
สถานศึ

กษา

2,767

ตน

สังกัด

335

สถานศึ

กษา

2,767

ตน

สังกัด

335

 สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 

สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 

สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 

สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 สถานศึกษา

2,767ตน

สังกัด335

 

สถานศึกษา

2,771ตน

สังกัด336

ผูรับผิดชอบแผนงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผลผลิตท่ี 1 สงเสริมใหสถานศึกษาพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 1 อบรมใหกับสถานศึกษาเพื่อสรางความพรอมรับการประเมินภายนอก

ใหกับสถานศึกษา

ผลผลิต/

กิจกรรม/

รหัส

โครงการ/กิจกรรมยอย  

เปาหมายตลอดป
แหลงเงินงบประมาณ
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1.8 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง 1         1      

63110702 2 โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ 16,850,000        -                ภสส.

2.1 กิจกรรมดําเนินงานดานการขาวและประชาสัมพันธ 4 โครงการ            4,300,000 1,074,900      1,074,900       1,074,900        1,075,300     4,300,000       

- จัดซื้อกฤตภาคขาวออนไลน (จางเหมาบริการ) 250,000           

- ดําเนินการดานการขาวผานสื่อออนไลน (Facebook Business

 และ Line Official)

450,000           

- ดําเนินการจัดจาง บริษัทประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูและ

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน และ

สรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและสามารถนําผลประเมินไปใชเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด

ทางการศึกษา ใหกับกลุมเปาหมาย ผานสื่อหนังสือพิพม 

โทรทัศน และเว็บไซต (PR)

3,600,000        

2.2 กิจกรรมดําเนินการดานเอกสาร – ส่ิงพิมพ - ส่ือ 6 โครงการ            7,350,000 4,336,500      2,131,500                 441,000        441,000 7,350,000       

- จัดจางผลิตจุลสาร สมศ. (4 ฉบับ x 2,000 เลม x 50 บาท) 4,400,000        

- จัดจางผลิตปฏิทินและไดอารี่ (5,000 ชุด x 200 บาท) 1,000,000        

- จัดจางผลิตสมุดฉีก (30,000 ใบ x 15 บาท) 450,000           

- จัดพิมพคูมือผูประเมิน 100,000           

- จัดจางผลิตถุงผา (30,000 ใบ x 20 บาท) 600,000           

- จัดจางผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ ส่ืออื่น Backdrop ชุด

ไฟ ปายคําขวัญ ฯลฯ

450,000           

- การจัดทํารายงานประจําป 2562 350,000             350,000         350,000           งนผ.

2.3 กิจกรรมส่ือประชาสัมพันธอื่นๆ 2 โครงการ            5,200,000 5110000 90,000            5,200,000       

- จัดประชุมวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ 4,950,000        

- สนับสนุนการประชาสมัพันธกับหนวยงานภายนอก 250,000           

2.4  การสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

- จัดทําแผนการสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  34:34

-  ดําเนินการตามแผนการสรางความรู ความเขาใจฯ รอยละ 100

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน (กพร.) 2 ครั้ง

2.5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 2 ครั้ง

63110703 3 โครงการบริหารศูนยเครือขาย สมศ. โครงการ 5,635,000          -                ภสส.

3.1 คณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 4 ครั้ง 55,000               13,750          13,750           13,750            13,750         55,000            

- จัดตั้งคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ.

- จัดประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. (จํานวน

 4 ครั้ง)

3.2 การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศูนยเครือขาย  

สมศ. 13 แหง

13 แหง 3,900,000           2,730,000      1,170,000     3,900,000        

3.3 การประชุมศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง 730,000             365,000        365,000        730,000           

3.4 การลงพื้นที่กํากับ  ติดตามการดําเนินงานของศูนยเครือขาย 13 แหง 950,000             950,000        950,000           

3.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง
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63110704 4 โครงการติดตามการนาํผลประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา

โครงการ 1,700,000          -                ภสส.

4.1 คณะทํางานการนําผลประเมินไปใช 550,000             137,500        137,500         137,500          137,500        550,000           

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 1 คณะ -                 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ครั้ง

4.2 ลงพื้นที่สถานศึกษาที่เปน Best Practice นําผลประเมินไปใช 2 แหง 1,150,000           1,150,000     1,150,000        

4.3 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง -                 

5,822,000          -

5,822,000          - -                

63120801 5 โครงการสรางความรวมมือดาน QA ภายใต MOU (TWAEA, 

JUAA, ONESQA) และ MOU (QAA-ONESQA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,647,000          -                

5.1 โครงการสรางความรวมมือดาน QA ภายใต MOU (TWAEA,

 JUAA, ONESQA)

       - กิจกรรมภายใตความรวมมือตาม MOU 1 โครงการ 150,000             150,000         150,000           ภนย.

5.2 โครงการสรางความรวมมือดาน QA ภายใต MOU 

(QAA-ONESQA)

       - กิจกรรมภายใตความรวมมือตาม MOU 1 โครงการ 1,497,000           1,497,000        1,497,000        ภนย.

63120802 6 โครงการดําเนินกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขาย 

(AQAN, APQN, INQAAHE, CIQG, CBQAN, EU-SHARE) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3,675,000          -                

     - กิจกรรมภายใตความรวมมือการเปนสมาชิกเครือขาย เชน 

Executive Committee Meeting, Seminar, Global Summit

 และ Conference and Roundtable Meeting สมาชิก

1 โครงการ 3,675,000           2,275,000      200,000         700,000          500,000        3,675,000        ภนย.

63120803 7 โครงการเครือขายนักประกันคุณภาพรุนเยาวของอาเซียน 

(AYQON)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

500,000            -                

     - กิจกรรมภายใตเครือขาย AYQON เชน Executive 

Committee Meeting, Seminar, Global Summit และ 

Conference and Roundtable Meeting

1 โครงการ 500,000             500,000        500,000           ภนย.

243,122,000      26,700,000         -                

140,202,000      25,500         17,426,250    59,328,750     63,421,500  140,202,000    

งานประเมินยกมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ

ลง Site visit และรับรองรายงาน

   3,836 แหง

โครงการประเมินศูนยพัฒนาเด็ก 933     แหง 29,073,000        ภปพ.1

 - งานประเมินยกมาจากปงบ 62 เพื่อลง Site Visit ตค. 62 เบิก

เงินงวด 2 มค. 63

104      แหง 1,716,000           1,716,000       1,716,000        ประเมิน

35

 ประเมิน

35

 ประเมิน

34

 - จํานวน SAR ที่เหลือที่ตองดําเนินการ PA สค-กย 62 (ลง Site

 visit ตค 62 - มค 63)

829      แหง 27,357,000         13,695,000     13,662,000      27,357,000      ประเมิน

208

 ประเมิน

207

 ประเมิน

207

 ประเมิน

207

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,903   แหง 74,553,500        ภปพ.2

งานยกมาจากป 62 เพื่อลง Site Visit พย. - ธค. 62 และเบิก

เงินงวด 2 มีค. 63

140      แหง 6,860,000           6,860,000       6,860,000        ประเมิน

70

 ประเมิน

70

โครงการความรวมมือดานการประกันคุณภาพระหวางประเทศ

  งานวิเทศสัมพันธ

ผลผลิตท่ี 2  จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

กิจกรรมที่  2 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
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 - จํานวนที่เหลือที่ตองดําเนินการ PA ภายในงบปงบ 62 (หมาย

เหต ุขออนุมัติหลักการและงบ

ภายใน 15 กย. 62) โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้

2,763    แหง

 - PA สค. 62 (73ทีมx4สัปดาหx5เลม) ผปม. 4 คน (พื้นฐาน 3 

คน+ปฐมวัย 1 คน)

1,460    แหง

หรือ
 - PA สค. 62 (180ทีมx4สัปดาหx4เลม) ผปม. 3 คน (พื้นฐาน)

2,880    แหง

 - PA กย. 62 (123ทีมx2สัปดาหx5เลม) ผปม. 4 คน (พื้นฐาน 3

 คน+ปฐมวัย 1 คน)

1,303    แหง

- Site visit พย. - ธค. 62 (5 สัปดาห) มค. -กพ. 63 (5 สัปดาห) 

เบิกเงินงวด 2 ไตรมาส 3-4

2,763    แหง 67,693,500         33,859,000      33,834,500    67,693,500      ประเมิน

690

 ประเมิน

692

 ประเมิน

690

 ประเมิน

691

การจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

3,369   แหง

63210101 8 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนยพัฒนาเด็ก 1,376   แหง 46,908,000        11,727,000     17,590,500      17,590,500    46,908,000      PA 

344

 PA

344

 

ประเมิน

344

 ประเมิน

344

 PA

688

 ประเมิน

344

 ประเมิน

344
ภปพ.1

63210102 9 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

วัตถุประสงคพิเศษ

89       แหง 4,539,000          25,500          918,000         2,142,000        1,453,500     4,539,000        PA

1

 PA

6

 PA

21

&

ประเมิน

1

 PA

16

&

ประเมิน

6

 PA

22

&

ประเมิน

25

 PA

23

 ประเมิน

26

 ประเมิน

31
ภปพ.1

- โรงเรียนนานาชาติ 10        แหง -                

- โรงเรียนเตรียมทหาร 1         แหง -                

- วทิยาลัยนาฎศลิป 3         แหง -                

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ 25        แหง -                

- โรงเรียนสงเสริมความสามาถพิเศษดานวิทยาศาสตร 6         แหง -                

- โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานกีฬา 11        แหง -                

- โรงเรียนศกึษาสงเคราะห 9         แหง

-ศูนยการศึกษาพิเศษ 24        แหง -                

63210201 10 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,680   แหง 73,920,000        36,960,000      36,960,000    73,920,000      PA

560

 PA

560

 PA

560

 ประเมิน

560

 ประเมิน

560

 ประเมิน

560
ภปพ.2

63210301 11 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ดานอาชีวศึกษา 214     แหง 13,642,500        4,781,250       2,040,000        6,821,250     13,642,500      PA

50

 PA

50

 PA

50

 PA

64

 ประเมิน

25

 ประเมิน

75

 ประเมิน

65

 ประเมิน

49
ภปศ. 

63210401 12 โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 10       แหง 1,192,500          596,250          596,250        1,192,500        PA

5

 PA

5

 ประเมิน

5

 ประเมิน

5
ภปอ.

- สถาบันศกึษาอุดมศึกษาเฉพาะทาง 8         แหง -                

- สถาบันอุดมศึกษาปกติ 2         แหง -                

* เงื่อนไข การจัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 มีดังนี้

1. จํานวนผูประเมินภายนอก ที่ไดรบัการรับรองภายใน ธ.ค. 62

2. .ใหมีการจัดประชุมหารือจํานวนสถานศึกษาจะไดรับการประเมิน

จากหนวยงานตนสังกัด

3. ไดรับรายชื่อสถานศึกษา SAR และประเด็นการวเิคราะหจาก

หนวยงานตนสังกัด ภายใน ธ.ค. 62

19,960,000        - -                

การพัฒนาอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูประเมินภายนอก 16,400,000        -                

63220901 13 โครงการสรรหา คัดเลือก และรับรองผูประเมินภายนอก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

      900 คน 13,600,000        500,000       5,000,000     6,000,000      2,100,000    13,600,000     

กิจกรรมที่  3 การคัดเลือก พัฒนาและรับรองและตออายุผูประเมินภายนอก
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63220902 14 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรมสัมมนา

ผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

         1 โครงการ 2,800,000          200,000       600,000        1,500,000      500,000       2,800,000       

63220903 15 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประเมินภายนอกและตออายุการ

รับรองผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

      800  คน 3,560,000          20,000         500,000        2,500,000      540,000       3,560,000       ภพป.

55,960,000        26,700,000         15,295,000   15,126,000    11,835,000     13,704,000  55,960,000     

63230701 16 โครงการติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานของผูประเมิน

ภายนอก

4,330,000          170,000       1,500,000     870,000         1,790,000    4,330,000       ภสส.

16.1  การจัดตั้งคณะทํางานและจัดประชุมคณะทํางานระบบ 

QC100

120,000             30,000          30,000           30,000            30,000         120,000           

- จัดตั้งคณะทํางานระบบQC100 1 คณะ -                 1   

- จัดประชุมคณะทํางานระบบQC100 4 ครั้ง -                 1        1         1        1      

16.2  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมิน

ภายนอก

ตามจํานวน

สถานศึกษา

ท่ีไดรับการ

ประเมิน

3,850,000           140,000        1,470,000       840,000          1,400,000     3,850,000        329     329    329    329      329   329    329     329    335   

      - ตอบแบบประเมินผานระบบ AQA

     - ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก โดย สมศ. -                 

     - ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก โดย ศูนย

เครือขาย สมศ.

-                 

16.3 การสังเคราะหผลการประเมินและจัดทํารายงานสรุปผล

การประเมิน

1 เลม 360,000             360,000        360,000           1      

16.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 2 ครั้ง 1         1      

28,750,000        900,000              15,125,000   13,626,000    10,965,000     11,914,000  51,630,000     

17 งานการสนับสนุนการปฏิบตังิาน 26,750,000        900,000              

63230501  17.1 คาเชาทรัพยสิน  - - 2,000,000           400,000        400,000         600,000          600,000        2,000,000       ภอก. 

63230502  17.2 คาสาธารณูปโภค (คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท ไปรษณีย) - - 2,500,000           625,000        625,000         625,000          625,000        2,500,000       ภอก. 

63230503  17.3 คาตอบแทน (คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ)

- - 10,000,000         2,500,000      2,500,000       2,500,000        2,500,000     10,000,000      ภอก. 

63230504  17.4 คาวัสดุ - - 1,500,000           375,000        375,000         375,000          375,000        1,500,000       ภอก. 

63230505  17.5 คาใชสอย - - 10,000,000         2,500,000      2,500,000       2,500,000        2,500,000     10,000,000     ภอก. 

63230506  17.6 คาครุภณัฑสํานักงาน :-

เครื่องถายเอกสาร ช้ัน 19 จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 5 เครื่อง (การเงิน HR หนาหองถาย

เอกสาร ชั้น 19 และ ชั้น 24 หนาสํานักงาน

- - 750,000             750,000         750,000          ภอก. 

63510501   - คาใชจายกิจกรรมสํานักงาน เชน ปใหม/วนัสถาปนา/

สงกรานต เปนตน

- - 500,000               100,000        300,000         100,000          500,000          งบท.

6351502   - คาใชจายอื่นๆ เชน คาของขวญั/ของที่ระลึก/เงินชวยเหลือ

การกุศล เปนตน

- - 400,000               100,000        100,000         100,000          100,000        400,000          งบท.

63230507 18 โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีปฏบัิติงาน   2,000,000             

 18.1 การปรับปรุงสวนหนาประชาสัมพันธ 1 กิจกรรม 500,000             140,000         360,000        500,000          ภอก.

18.2 การปรับปรุงสวนพื้นที่ชั้น 3 1 กิจกรรม 1,500,000           500,000        500,000         500,000          1,500,000       

350,000             

63230508 19 งานตรวจสอบบญัชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ครั้ง 350,000            350,000         350,000          ภอก. 

10,540,000        25,800,000          

20 งานบริหารทรัพยากรมนุษย 3,890,000          10,000,000         13,890,000     

งานทรัพยากรมนุษย

กิจกรรมที่  4 การติดตามประเมินผลการปฏบัิติงานของผูประเมินภายนอก

งานบริหารท่ัวไป

งานการเงินและบัญชี
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63230509 20.1 คาลวงเวลาของบุคลากร สมศ. 12 เดือน 300,000 75,000          75,000           75,000            75,000         300,000           

63230510 20.2 คาจางลูกจางโครงการและลูกจางรายวนั และคา

ประกันสังคม (จํานวน 10 อัตรา ) 

12 เดือน 2,000,000           500,000        500,000         500,000          500,000        2,000,000        งทม.

63510503 20.3 เงินรางวลัประจําป 1 ครั้ง 10,000,000           10,000,000    10,000,000       งทม.

63230511 20.4 คาตอบแทนที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 2 อัตรา) 12 เดือน 1,000,000           250,000        250,000         250,000          250,000        1,000,000        งทม.

63230512  20.5 การประชาสัมพันธเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 300,000             75,000          75,000           75,000            75,000         300,000           งทม.

63230513 20.6 คาบริการจัดทําเงินเดือน 12 เดือน 160,000             40,000          40,000           40,000            40,000         160,000           งทม.

63230514 20.7 การประเมินการปฏิบัติงานประจําป 130,000             65,000          65,000            130,000           

63230516 21 โครงการพัฒนาบุคลากรสมศ. 2,150,000          7,500,000           9,650,000       

21.1  การพัฒนาศกัยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP)

1 กิจกรรม 1,300,000            300,000         300,000          700,000        1,300,000        งทม.

21.2 การจัดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In House 

Training) จํานวน 3 หลักสูตร

1 กิจกรรม 550,000             137,500        137,500         137,500          137,500        550,000           งทม.

63510504 21.3 การสัมมนาบุคลากรประจําป/ ศึกษาดูงาน  (ในประเทศ 1 

ครั้ง และตางประเทศ 1 ครั้ง)

2 ครั้ง 7,500,000            1,500,000       6,000,000     7,500,000        งทม.

21.4 การสงเสริมบุคลากร 1 กิจกรรม 300,000             75,000          75,000           75,000            75,000         300,000           

22 งานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 4,500,000          8,300,000           12,800,000     

63230515 22.1 การประกันสุขภาพหมู 1 กิจกรรม 4,500,000           4,200,000      300,000        4,500,000        งทม.

63510505 22.2 สวัสดิการเจาหนาที่และครอบครัว 

(ปรับเปน 70,000 บาทตอครอบครัว)

1 กิจกรรม 6,000,000 1,500,000      1,500,000       1,500,000        1,500,000     6,000,000        งทม.

63510506 22.3 การตรวจสุขภาพประจําป 1 กิจกรรม 1,200,000 600,000        600,000          1,200,000        งทม.

63510507 22.4 การสรางเสริมสุขภาพกายและใจ 3 กิจกรรม 250,000 95,000          37,500           80,000            37,500         250,000           งทม.

36510508 22.5 สวัสดิการเครื่องแตงกาย (ชุดยูนิฟอรม 24 คน สูท 24 คน) 1 กิจกรรม 350,000 110,000        90,000           90,000            60,000         350,000           งทม.

63510509 22.6 เงินชดเชยหรือคาบําเหน็จ กรณีพนสภาพจากการเปน

เจาหนาที่หรือลูกจาง (จํานวน 1 คน)

1 กิจกรรม 500,000 500,000          500,000           งทม.

งานดานกฎหมาย งนต.

- การจัดทํานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การ

ตรวจรางสัญญา)

ตามที่มี

การรอง

ขอ

- การจัดทําหรือแกไขปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 

ประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑตางๆ ของสํานักงาน

3 เรื่อง 

- การดําเนินงานดานขอหารือและความเห็นทางกฎหมาย ตามที่มี

การรอง

ขอ- การดําเนินงานดานคดีความของสาํนักงาน ตามที่มี

การรอง

ขอ- การดําเนินงานดานเรื่องรองเรียนของหนวยงาน ตามที่มี

การรอง

ขอ- การสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการจัดการศูนย

ขอมูลขาวสารและสงเสริมความรูทางกฎหมาย

ตามที่มี

การรอง

ขอ 10,340,000        

ตลอดปตามที่มี

ตําแหนงวาง

งานนิติการ

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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63230601 23 โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)

2,980,000          ภทส.

23.1 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบ AQA สนับสนุนอุปกรณ

เคล่ือนที่ (Mobile Application)

1 ระบบ 1,500,000           500,000          1,000,000     1,500,000       

23.2 การบํารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA 

(ระยะที่ 1)

1 ระบบ 600,000             150,000        150,000         150,000          150,000        600,000          

23.3 การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบ

เครือขายระบบ AQA (ระยะที่ 1)

1 ระบบ 420,000             105,000        105,000         105,000          105,000        420,000          

23.4 การซื้อประกันดานฮารดแวรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบ AQA (ระยะที่ 1)

1 ระบบ 160,000             160,000        160,000          

23.5 การจัดซื้ออุปกรณระบบเครือขาย 1 รายการ 150,000             150,000         150,000          

23.6 การบํารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเช่ือมตอระบบ 

Uninet และระบบ Automated QA

1 ระบบ 100,000             50,000           50,000         100,000          

23.7 การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) 

สําหรับระบบ AQA

1 งาน 50,000               50,000          50,000           

63230602 24 โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาผูประเมินภายนอก 500,000            ภทส.

24.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 1 ชุด 250,000             250,000         250,000          

24.2 คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอรและสัญญาณอินเทอรเน็ต 1 กิจกรรม 250,000             100,000          150,000        250,000          

63230603 25 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบท่ีติดตั้งภายในศูนย

ขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. (งานระบบสนับสนนุ)

5,110,000          ภทส.

25.1 การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

ระบบเครือขาย ระบบสํารองขอมูล ภายในหองศูนยขอมูลและ

คอมพิวเตอร

1 งาน 700,000             362,500        112,500         112,500          112,500        700,000          

25.2 การซื้อประกันดานฮารดแวรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1 รายการ 120,000             -               120,000         -                -              120,000          

25.3  การบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย 

(Firewall)

1 ระบบ 340,000             500,000        -               -                -              500,000          

25.4 การบํารุงรักษาระบบเครือขายไรสายและระบบบริหาร

จัดการ

1 ระบบ 400,000             -               170,000         -                170,000        340,000          

25.5 การบํารุงรักษาระบบ Proxy Server สําหรับบริหารจัดการ

เครือขายอินเทอรเน็ต

1 ระบบ 150,000             100,000        100,000         100,000          100,000        400,000          

25.6 การบํารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภยัระบบ

อิเล็กทรอนิกสเมล (Iron Port)

1 ระบบ 60,000               -               -               150,000          -              150,000          

25.7 การบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) 1 ระบบ 80,000               15,000          15,000           15,000            15,000         60,000           

25.8 การบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน 1 ระบบ 30,000               20,000          20,000           20,000            20,000         80,000           

25.9 การบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับ

ควนัความไวสูง

1 ระบบ 80,000               -               21,000           -                9,000           30,000           

25.10 การบํารุงรักษาระบบโทรทัศนกลองวงจรปด 1 ระบบ 140,000             20,000          20,000           20,000            20,000         80,000           

25.11 การบํารุงรักษาระบบโทรศพัทตูสาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ 1,300,000           35,000          35,000           35,000            35,000         140,000          

25.12 การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส (Paperless)

1 ระบบ 150,000             325,000        325,000         325,000          325,000        1,300,000       

25.13 การบํารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ

 (E-CON)

1 ระบบ 160,000             -               75,000           -                75,000         150,000          

25.14 การบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงาน 1 ระบบ 500,000             40,000          40,000           40,000            40,000         160,000          

21



25.15 คาใชสอยอื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร 1 กิจกรรม 900,000             200,000        250,000         200,000          250,000        900,000          

63230604 26  โครงการเชาสัญญาณระบบเครือขายอนิเทอรเน็ตของ

สํานักงาน

700,000            ภทส.

 -การเชาสัญญาณระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักงาน 12 เดือน 700,000             175,000        175,000         175,000          175,000        700,000          

63230605 27 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

1,050,000          ภทส.

27.1 การติดตั้งและปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดชั้น 19

 และ 24

1 ระบบ 350,000             350,000         350,000          

27.2 การจัดหาอุปกรณสํารองขอมูลชนิด Removable  

Harddisk/คาเชา Cloud Storage

1 รายการ 200,000             200,000        200,000          

27.3 การจัดหาเครื่อง LCD Projector 1 รายการ 200,000             200,000        200,000          

27.4 การจัดหา Wireless Presenter 20 ตัว 50,000               50,000          50,000           

27.5 การจัดหาอุปกรณสนับสนุนระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส 1 กิจกรรม 250,000             250,000         250,000          

1,650,000          -                

งานดานงบประมาณ - - -                

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 ครั้ง -                งนผ.

     (1) จัดทําขอเสนองบประมาณฯ เบ้ืองตน Pre Ceilling ตาม

แบบฟอรมที่กําหนด เสนอผูอํานวยการใหความเห็นชอบ

-                

      (2) จัดทํารายละเอียดงบประมาณฯ ภายในระยะเวลาที่

กําหนด (ตามปฏทิินของสํานักงบประมาณ)

-                

      (3) จัดสงเอกสารสําหรับการช้ีแจงงบประมาณตอ

คณะกรรมาธกิารชุดตางๆ ครบถวนและถูกตอง (ตามปฏทิินของ

สํานักงบประมาณ) 

-                

      (4) แจงงบประมาณที่ไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ใหทุกสํานักและภารกิจรับทราบและดําเนินการ (โดยแจงภายใน

 1 สัปดาหหลังจากกรรมาธกิารพิจารณาแลว) พรอมประสาน

การพิจารณาตนทุนตอหนวยเพื่อปรับปรุงงานใหมตามที่ไดรับ

จากสํานักงบประมาณ

-                

      (5) นําเสนองบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณให

คณะกรรมการ สมศ. รับทราบ

-                

      (6) กําหนดรหัสงบประมาณ และเวยีนใหทุกสํานัก/ภารกิจ 

รับทราบและถือปฏิบัติ

-                

กิจกรรมการบันทึกขอมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส 2 ครั้ง -                งนผ.

     (1) กรอก e-Bud  (3 ครั้ง) (Pre-ceiling/คําขอ/พ.ร.บ.) -                

     (2) กรอก BB EvMis (ป 61 จํานวน 4 ครั้ง/ป 62 จํานวน 3

 ครั้ง)

-                

     (3) บันทึกรหัสงบประมาณในระบบ E-con ( 2 ครั้ง) -                

63230801 28 งานจัดทํายุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและการติดตามผลการ

ดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ

700,000            -                

28.1 การทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร ของ สมศ. 1 ครั้ง -                งนผ.

      (1) ทบทวนและวิเคราะหขอมูลองคกรและบริบทเปล่ียนไป 

(ยุทธศาสตร 20 ปและยุทธศาสตร 5 ป)

700,000             400,000         300,000          700,000          

     (2) วเิคราะหและทบทวนแผนยุทธศาสตรเสนอผูอํานวยการ

ใหความเห็นชอบ

-                

งานนโยบายและยุทธศาสตร 
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      (3) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหความเห็นชอบ ภายใน

เดือนสิงหาคม 2563

-                

      (4) เผยแพรในเวบ็ไซตประชาสัมพันธของ สมศ. -                

28.2 การติดตามและจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช

จายงบประมาณประจําปงบประมาณ

งนผ.

การติดตามและเรงรัดการดําเนินงานตามแผนฯ ประจําปงบฯ 

2563

1 ครั้ง 

     (1) ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณ เสนอคณะกรรมการ สมศ.พิจารณา รายเดือน/ไตร

มาส

 

     (2) ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2563 

(รอบ 6 เดือน)

     (3) สรุปผลการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารใหความ

เห็นชอบ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 1 ครั้ง งนผ.

     (1) ดําเนินการจัดทํารางแผนการปฏิบัติงานประจําป 2562

    (2) เสนอใหทุกสํานัก/ภารกิจใหความเห็น

     (3) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมแผนฯ

     (4) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหความเห็นชอบ ภายใน

เดือนสิงหาคม 2563

     (5) เผยแพรในเวบ็ไซตประชาสัมพันธของ สมศ.

28.3 การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน และรายไตรมาส 12 ครั้ง งนผ.

      (1) แจงไปยังสํานัก/ภารกิจ เพื่อจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ราย

เดือน/รายไตรมาส

      (2) รวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง (สัปดาหที่ 4)

      (3) ปฏิทินรายเดือนเสนอผูบริหารรับทราบ

      (4) เวยีนใหทุกสํานัก/ภารกิจรับทราบรายเดือน/เผยแพรใน

เวบ็ไซตรายไตรมาส

28.4 การติดตามการอบรม/ประชุม/สัมมนาของสํานักงาน ตามที่มี

การรองขอ

งนผ.

      (1) จัดทําแบบสอบถามประกอบการติดตามฯ และเอกสาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

       (2) เขารวมการอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด

      (3) สรุปผลการติดตามฯ เสนอใหผูอํานวยการใหความ

เห็นชอบ

      (4) เวยีนใหสํานัก/ภารกิจที่เกี่ยวของนําขอเสนอไปพัฒนา

ตอไป

63230802 29 โครงการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 600,000            -                

29.1  การจัดทําตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงานประจําป 2563 (ก.พ.ร.)

 และติดตามการดําเนินงาน

1 โครงการ -                งนผ.

      (1) จัดทํา (ราง) ขอเสนอตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. กอนนําสงใหสํานักงาน 

ก.พ.ร.
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      (2) เจรจาพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ อ.กพม.

      (3) นําแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. เพื่อทราบ

     (4) จัดประชุมช้ีแจงสรุปตัวช้ีวัดการประเมินองคการมหาชน 

ใหทุกสํานัก/ภารกิจที่รับผิดชอบทราบ

      (5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแบบประเมิน

องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ6 , 9 ,12

 รายงานในระบบ e-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร.

       (6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแบบประเมิน

องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. กอน

นําสงสํานักงาน ก.พ.ร.

29.2 การจัดทํารายงานประจําป 2562 (ใชงบของการจัดพิมพ

เอกสารสํานักงาน ภสส. จํานวน 350,000 บาท)

งนผ.

      (1) รางประเด็นที่จะบรรจุลงในรายงานประจําป 2562 -                

      (2) ประสานและรวบรวมขอมูลจากสํานัก/ภารกิจ ที่

เกี่ยวของ

-                

      (3) รางรายงานประจําป 2562 -                

      (4) ประสานภารกิจ ภสส.เพื่อบันทึกภาพกรรมการ สมศ. 

และรวบรวมประวติัเพื่อจัดพิมพรายงานประจําป

       (5) เสนอผูอํานวยการและคณะกรรมการ สมศ. พิจารณา -                

       (6) สงให ภอก. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสํานักพิมพ -                

      - ไดรายงานฯ ฉบับสมบูรณ -                

      - เผยแพรในเวบ็ไซต -                

29.3 โครงการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 1 โครงการ -                งนผ.

      (1) จัดอบรมเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 100,000             100,000        100,000          

      (2) จัดทํารายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงป

 2562 รอบ 12 เดือน เสนอตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

(ภายใน 30 วนัหลังส้ินปงบประมาณ)

-                

      (3) เสนอผูอํานวยการใหความเห็นชอบ ผูตรวจสอบภายใน

ใหขอเสนอแนะ และสรุปผลการดําเนินงานและเสนอแนว

ทางการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

สําหรับปตอไป

-                

      (4) เสนอรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

ประจําป 2562 ตอกระทรวงศึกษาธิการ (ภายใน 90 วนัหลังส้ิน

ปงบประมาณ)

-                

     (5) ทบทวนและจัดทําแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียงป 2563

     (6) จัดประชุมคณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียงทุกไตรมาส
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     (7) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 

ตอผูอํานวยการและตรวจสอบภายใน

29.4 โครงการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของสํานักงาน -                งนผ.

     (1) จัดประชุมแผนการสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ สําหรับ

การประเมินและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 2563

      (2) จัดกิจกรรมภายใตโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส

500,000             500,000         500,000          

     (3) เสนอจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนเสีย

ภายนอกเขาสูระบบ ITAS

     (4) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2563 เสนอผูอํานวยการทราบ

63230803 30 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 350,000            -                งนผ.

     - การดําเนินงานภายใตเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award : PMQA)

โครงการ 350,000             350,000         350,000          งนผ.

4,100,000          -              -                

63240701 31 โครงกาพัฒนาเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 

เครือขาย

4,100,000          4,100,000      4,100,000       ภสส.

31.1 เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ 1 โครงการ -                

31.2 การจัดประชุมสมาชิกเครือขายการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

1 ครั้ง 700,000             700,000          700,000           

31.3  การขับเคล่ือนเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 1 โครงการ 3,000,000           3,000,000        3,000,000        

31.4 กิจกรรมถอดบทเรียน 1 ครั้ง 400,000             400,000          400,000           

31.5 สรุปผลการดําเนินงาน 1 ครั้ง -                

19,604,000        - 2,475,000     7,602,000     7,927,000      1,600,000    19,604,000     

63251001 32 โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 โครงการ 500,000            500,000        500,000          

ภวจ. 

     (1) จัดทํา TOR การสํารวจความพึงพอใจในการบรกิารตาม

ขอบเขตขอกําหนดของ ก.พ.ร.

     (2) เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพื่ออนุมัติขอบเขตการดําเนินงาน

 และอนุมัติการจางหนวยงานอิสระภายนอกเพื่อดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจฯ

     (3) ดําเนินการจางหนวยงานอิสระภายนอกตามที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการ สมศ.

     (4) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

     (5) เสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ตอคณะกรรมการ สมศ. สํานัก/ภารกิจที่เก่ียวของ

63251002 33 โครงการใหทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 6 ทุน 1,800,000          1,800,000       ภวจ. 

กิจกรรมที่ 5 การดําเนินงานเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก

กิจกรรมที่ 6 การสังเคราะหวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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     (1) จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการวจิัย  กําหนดประเด็น

วิจัย/หัวขอวิจัย

     (2) จัดทําประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัย และเสนอประกาศ

เพื่อใหคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาให

ความเห็นชอบ

     (3) เสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของผูรับทุนให

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก

     (4) ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 1,800,000     

     (5) ประสานติดตามใหผูรับทุนดําเนินการตามแผนที่กําหนดและ

จัดสงรายงานตามสัญญา

63251003 34 โครงการจัดการความรู (KM) 2 คร้ัง 250,000            125,000       125,000         250,000          ภวจ. 

      (1) จัดทําโครงการ/แผนการจัดการความรู

      (2) จัดกิจกรรมการจัดการความรู จํานวน 2 ครั้ง  ดังนี้

           (2.1) การออกแบบระบบและเตรียมการ

           (2.2) กําหนดกลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมการ

จัดการความรู

          (2.3) จัดกิจกรรมการบงชี้ความรู (ระบุปญหาหรอืความรูที่

ตองการ)         (2.4) จัดกิจกรรมสรางและแสวงหาความรู โดย 1) แสวงหา

ความรูจากบุคลากรภายใน  และ 2) แสวงหาความรูจากบุคลากร

ภายนอก        (2.5) สรุปประเด็นที่ไดจากการแสวงหาความรู

        (2.6) กํากับและติดตามการนําความรูที่ไดไปใชในการปฏบิัติงาน

       (2.7) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing)

        (2.8) เผยแพรและจัดเก็บความรูใหเปนระบบ

      (3) ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรู(Knowledge Management)

      (4) สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge 

Management)

63251004 35 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร 1 โครงการ 350,000            350,000          ภวจ. 

     (1) กําหนดปญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ

     (2) นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นวิจัยหรอืแนวคิด และ

วิธีการดําเนินการวจิัยโดยสังเขป แกสายบังคับบัญชา และผูที่เก่ียวของ

     (3) จัดทําขอเสนอโครงการวจิัย  เสนอตอสายบังคับบัญชา

พิจารณา

     (4) สรางเคร่ืองมือ สุมกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 350,000        

     (5) ดําเนินการวเิคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย

     (6)  จัดทํารายงาน และบทความวิจัย

     (7) นําเสนอผลการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย

63251201 36 โครงการการพัฒนาองคความรูการดําเนินการประเมินคุณภาพ

เพื่อรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา

1         โครงการ 1,000,000          150,000        300,000         400,000          150,000        1,000,000       สปร.

63250901 37 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ระบบ 1,000,000          200,000       300,000        300,000         200,000       1,000,000       ภพป.

63250801 38 โครงการติดตามและประเมินผล “โครงการสงเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร(Coding)”

1 โครงการ 11,704,000        5,852,000     5,852,000      11,704,000     ภนย.
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63250501 39 โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมการประเมินรูปแบบดจิิทัล 1 ระบบ 3,000,000          200,000       300,000        1,250,000      1,250,000    3,000,000       ภทส.

1         โครงการ 3,296,000          -               800,000        800,000         1,696,000    3,296,000       

63261201 40 โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน 1         โครงการ 3,296,000          800,000         800,000          1,696,000     3,296,000       สปร.

5,400,000          - -               700,000        1,000,000      3,700,000    5,400,000       

63310601 41 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมิน 1 ระบบ 500,000            200,000          300,000        500,000          

63310602 42 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานขอมูลการประเมิน 1 โครงการ 3,400,000          500,000         500,000          2,400,000     3,400,000       ภทส.

63310603 43 โครงการพัฒนาสํานักงานอตัโนมัติ (Office Automation) 1 โครงการ 1,500,000          200,000         300,000          1,000,000     1,500,000       ภทส.

งานการตรวจสอบภายใน

- การตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติงานประจําป หนวยสอบภายใน

- ตรวจสอบดานการเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน 

การบริหารเงินทดรองจาย การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อ

จัดจางการบริหารสัญญา ระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามขอบังคบั ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของ

- การสอบทานระบบการควบคุมภายในประจําป

- การปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

      - เตรยีมขอมูลในการจัดทํารายงานและจัดทํารางรายงานตามที่

ไดรับมอบหมาย

     - จัดทําวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม

- การใหคําปรึกษา/งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- การบริหารหนวยตรวจสอบภายใน

     - การประกันคุณภาพหนวยตรวจสอบภายในประจําป

55,450,000        13,862,500   13,862,500    13,862,500     13,862,500  55,450,000     

งบบุคลากร 55,450,000         

63410501 - เงินเดือนบุคลากร  (จํานวน 103 อัตรา) 12 เดือน 49,700,000 12,425,000    12,425,000     12,425,000      12,425,000    49,700,000     งทม.

63410502 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 12 เดือน 2,000,000 500,000        500,000         500,000          500,000        2,000,000       งทม.

63410503 - คาตอบแทนผูอํานวยการ 12 เดือน 3,750,000 937,500        937,500         937,500          937,500        3,750,000       งทม.

รวมทั้งส้ิน 360,350,250    26,700,000       -               

กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

โครงการที่ 1 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย

ขอมูลคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยตรวจสอบภายใน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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ชื่อโครงการ สงเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด เพ่ือสรางความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวของ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: พัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: สงเสริมและพัฒนาสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางศิริธร เวียนศิริ 

โทรศัพท 0896690116  E-mail address siritorn.v@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามพันธกิจของ สํานักพัฒนาและสงเสริม โดยภารกิจสงเสริมและพัฒนาสัมพันธ (ภสส.) กําหนดใหมีโครงการ

สงเสริมสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดเพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ.และกระทรวงท่ีเก่ียวของประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 

2563) 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

3.1 เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ไดรับรู มีความเขาใจเก่ียวกับกรอบมาตรฐานการประเมนิ

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวของ 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา มีความเขาใจและไดรับคําแนะนําที่ถูกตองเก่ียวกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี ่

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

 4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  ท่ัวประเทศ 

 4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: พ.ย. 2562 – มี.ค. 2563 และ พ.ค. – ส.ค. 2563 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

   ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

   ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

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

1 สงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษา

ปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็ก) 

1.1 ศูนยพัฒนาเด็ก (4,607) 

1.2 หนวยงานตนสังกัด (2,923) 

30  10 50 40          9,709,600 

2. สงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ทั่วไป) 

2.1 สถานศึกษา (7,579) 

2.2 หนวยงานตนสังกัด (353) 

40    10 20 20 10  10 20 10   12,408,800 

3. สงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (วัตถุประสงค

พิเศษ)  

3.1 สถานศึกษา (432) 

5    10 20 20 10  10 20 10   748,000 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

งบประมาณ/ 

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

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

- โรงเรียนนานาชาติ 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

- โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษ

ดานกีฬา 

- โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษ

ทางดานวิทยาศาสตร 

3.2 หนวยงานตนสังกัด (71) 

4. สงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.1 สถานศึกษา (726) 

4.2 หนวยงานตนสังกัด (1) 

5       100       1,162,400 

5. สงเสริมสถานศึกษาฯ ดานการ

อาชีวศึกษา 

5.1 สถานศึกษา (384) 

5.2 หนวยงานตนสังกัด (2) 

5   100           616,000 

6. สงเสริมสถานศึกษาฯ 

ระดับอุดมศึกษา 

6.1 สถานศึกษา (109) 

6.2 หนวยงานตนสังกัด (1) 

5    100          175,200 

7. การจัดทาํเอกสารประกอบการ

ประชุม  

7.1 สถานศึกษา (13,837x2=27,674) 

7.2 หนวยงานตนสังกัด (3,576) 

5  10 10 10 10 10 10  10 10 10 10  1,551,250 

 

8. สรุปผลการดําเนินงาน 5              - 

               26,371,250 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 : สงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก (4,607) หนวยงานตนสังกัด (2,923) 

     หนวยนับ : แหง 

     6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

ตัวช้ีวัด 

ที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

ศพด. 690 3,000 917          4,607 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

380 1,900 643          2,923 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

ตัวช้ีวัด 

ที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

ศพด. 15 80 100          100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

10 75 100          100 

6.2 ตัวชี้วัดท่ี 2: สงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) สถานศึกษา (7,579) หนวยงานตนสังกัด (353) 

     หนวยนับ : แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 2 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

พ้ืนฐาน   758 1,516 1,516 758  758 1,516 757   7,579 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

  35 71 71 35  35 71 35   353 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 2 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

พ้ืนฐาน   10 30 50 60  70 90 100   100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

  10 30 50 60  70 90 100   100 
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6.3 ตัวช้ีวัดที่ 3: สงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถปุระสงคพิเศษ)  

สถานศึกษา (432) 

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ (52) 

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (14) 

- โรงเรียนนานาชาติ (34) 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม (206) 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห (103) 

- โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานกีฬา (11) 

- โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร (12) 

หนวยงานตนสังกดั (71)      

หนวยนับ : แหง 

6.3.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 3 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

พ้ืนฐาน 
(วัตถุประสงคพิเศษ) 

  43 86 87 43  43 87 43   432 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

  7 14 14 7  7 15 7   71 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 3 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

พ้ืนฐาน 
(วัตถุประสงคพิเศษ) 

  10 30 50 60  70 90 100   100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

  10 30 50 60  70 90 100   100 
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6.4 ตัวชี้วัดท่ี 4: สงเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษา (726) หนวยงานตนสังกัด (1)     
     หนวยนับ : แหง 

6.4.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 4 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

กศน.      726       726 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

     1       1 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โปรดใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานในแตละเดือน 

6.4.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 4 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

กศน.      100       100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

     100       100 

6.5 ตัวชี้วัดท่ี 5: สงเสริมสถานศึกษาฯ ดานการอาชีวศึกษา สถานศึกษา (384) หนวยงานตนสังกัด (2)      
หนวยนับ : แหง 

6.5.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 5 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

(แหง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
อาชีวศึกษา  384           384 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

 2           2 

6.5.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 5 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

รอยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
อาชีวศึกษา  100           100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

 100           100 
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6.6 ตัวชี้วัดท่ี 6: สงเสริมสถานศึกษาฯ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา (109) หนวยงานตนสังกัด (1)      

หนวยนับ : แหง 

6.6.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 6 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

 อุดมศึกษา   109          109 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

  1          1 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โปรดใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานในแตละเดือน 

6.6.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 6 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

 อุดมศึกษา  100           100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

 100           100 

 

6.7 ตัวชี้วัดท่ี 7: การจดัทําเอกสารประกอบการประชุม ผูแทนสถานศึกษา (27,980) ผูแทนหนวยงานตนสังกัด (3,351) 

หนวยนับ : ชุดตอคน 

6.7.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 7 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

สถานศึกษา 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 - 2,767 2,767 2,767 2,771 - 27,674 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

335 335 335 335 335 335 - 335 335 335 336 - 3,351 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โปรดใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานในแตละเดือน 

6.7.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 7 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

สถานศึกษา 10 20 30 40 50 60 - 70 80 90 100 - 100 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

10 20 30 40 50 60 - 70 80 90 100 - 100 
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6.9 ตัวชี้วัดท่ี 9: สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ : 2 คร้ัง 

6.9.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 9 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      1      1 2 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โปรดใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานในแตละเดือน 

6.8.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 9 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      50      100 100 
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7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : สถานศึกษา (5,901) และหนวยงานตนสังกัด (2,968) ทุกระดบัและทุกประเภท เขารวมโครงการสงเสริม 

ไตรมาส 2 : สถานศึกษา (4,732) และหนวยงานตนสังกัด (213) ทุกระดับและทุกประเภท เขารวมโครงการสงเสริม 

ไตรมาส 3 : สถานศึกษา (2,404) และหนวยงานตนสังกัด (128) ทุกระดับและทุกประเภท เขารวมโครงการสงเสริม 

ไตรมาส 4 : สถานศึกษา (800) และหนวยงานตนสังกัด (42) ทุกระดับและทุกประเภท เขารวมโครงการสงเสริม 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดไดรับรู มีความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ  

สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวของในระดับดี 

2 : สรางความรวมมือจากทกุฝายที่เก่ียวของ ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนาํมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการประชุม

สงเสริม 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3. สมศ.  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. กลุมเปาหมายมาไมครบตามที่กําหนดไว 1. ประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดให

กาํชับสถานศึกษา 

2. พยายามจัดประชุมใหเปนกลุมเล็ก จะไดมีเขารวม

ประชุมไดอยางท่ัวถึง 

2. เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐที่สงผลตอการเขารวม

กิจกรรมที่ สมศ. จัดข้ึน 

ไมสามารถควบคุมได 

3. ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ  ไมสามารถควบคุมได 

 

10. งบประมาณ (ย่ีสิบหกลานสามแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 26,371,250 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงนิรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 26,371,250 1,563,125 7,091,125 3,627,205 2,785,685 2,787,285 2,632,805  1,470,405 2,788,085 1,470,405 155,125  

1. ส ง เส ริมฯ  ศพด . และ

หนวยงานตนสังกัด 

9,709,600 1,408,000 

 

6,320,000 

 

1,981,600 

 

         

2. สงเสริมฯ ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานตน

สังกดั 

12,408,800   1,240,880 2,481,760 2,481,760 1,240,880  1,240,880 2,481,760 1,240,880   

3. ส งเส ริมสถานศึกษาฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(วัตถุประสงคพิเศษ) 

748,000   74,400 

 

148,800 

 

150,400 

 

74,400 

 

 74,400 

 

151,200 

 

74,400 

 

  

4 . ส งเส ริมสถานศึกษาฯ 

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

1,162,400      1,162,400 

 

      

5. สงเสริมสถานศึกษาฯ ดาน

การอาชีวศึกษา 

616,000  616,000 

 

          

6 . ส งเส ริมสถานศึกษาฯ 

ระดับอุดมศึกษา 

175,200   175,200 

 

         

7 .  ก า ร จั ด ทํ า เอ ก ส า ร

ประกอบการประชุม 

1,551,250 155,125 155,125 155,125 155,125 155,125 155,125  155,125 155,125 155,125 155,125  
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โครงการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสมัพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายธงฉัตร ภูริวัฒนา  

โทรศัพท 090-9851969  E-mail address  tuabogum@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล  

 สรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงาน และสรางความตระหนักรูถึง

ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกและสามารถนําผลประเมินไปใชเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษา ใหกับ

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ครู อาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา

ผูปกครองและประชาชน  ส่ือมวลชน และสาธารณชนทั่วไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือสรางการรับรู และความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงาน การเปนองคกรการประเมิน

คุณภาพภายนอกที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับสากล  

2. เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสํานักงาน 

3. เพ่ือสรางความตระหนักแกสังคมในระดับกวาง สรางกระแสการรับรู เกิดทัศนคติที่ดีตอการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เพื่อใหเห็นคุณคา คุณประโยชนของการประเมิน และเกิดความม่ันใจตอ สมศ. 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: ทั่วประเทศ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: 10 เดือน (ปงบประมาณ 63) 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนั

กยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1.  กิจกรรมดําเนินงานดานการขาว

และประชาสัมพันธ 

40              4,300,000 

1.1 จัดซ้ือกฤตภาคขาวออนไลน (จาง

เหมาบริการ) 

              (250,000) 

 

1.2 จัดจ างด านการข าวผ าน ส่ือ

ออนไลน (Facebook Business และ 
Line Official) 

              (450,000) 

 

1.3 ดําเนินการจัดจาง บริษัท

ประชาสัมพันธ (PR) เพ่ือสราง

การรับรูและความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการดําเนินงานของ

สํานักงาน และสรางความ

              (3,600,000) 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนั

กยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

ตระหนักรูถงึความสําคัญของ

การประเมินคุณภาพภายนอก

และสามารถนําผลประเมินไปใช

เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดทาง

การศึกษา ใหกับกลุมเปาหมาย 

ผานส่ือหนังสือพพิม โทรทัศน 

และเวบ็ไซต (PR) 

2. กิจกรรมดําเนินการดานเอกสาร – 

ส่ิงพิมพ 

20        

 
      7,350,000 

2.1 จดัจางผลิตจุลสาร สมศ. (4 ฉบับ 

x 50,000 เลม x 50 บาท = 

2,400,000 บาท) 

คาจัดสงไปรษณีย (4 ฉบับ x 

50,000 เลม x 10 บาท 

=2,000,000 บาท ) 

              (4,400,000) 

2.2 จดัจางผลิตปฏิทินและไดอาร่ี 

(5,000 ชุด x 200 บาท) 

              (1,000,000) 

2.3 ผลิตสมุดฉีก (30,000 ใบ x 15 

บาท) 

              (450,000) 

2.4 จดัจางพิมพคูมือผูประเมิน               (100,000) 

2.5 ผลิตถุงผา (30,000 ใบ x 20 

บาท) 

              (600,000) 

2.6 ผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ 

ส่ืออ่ืน Backdrop ชุดไฟ ปายคํา

ขวัญ ฯลฯ 

              (450,000) 

2.7 จดัจางรายงานประจําป 2562               (350,000) 

3. กิจกรรมส่ือประชาสัมพันธอ่ืนๆ  20              5,200,000 

3.1 จัดจางการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ  

               (4,950,000) 

3.2 สนับสนุนการประชาสัมพันธกับ

หนวยงานภายนอก 

               (250,000) 

4. การสรางความรู ความเขาใจแก

ประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

10              - 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนั

กยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

4.1 จัดทําแผนการสรางความรู 

ความเขาใจแกประชาชนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

              - 

4.2 ดําเนินการตามแผนการสราง

ความรู ความเขาใจฯ  

              - 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผน (กพร.) 

              - 

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

10              - 

รวม               16,850,000 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: กิจกรรมดําเนินงานดานการขาวประชาสมัพันธ  

  การเผยแพรผานสื่อ – หนังสือพิมพ 12 ครั้ง 

    - E-book / จุลสาร  4 คร้ัง 

    - ออนไลน 120 คร้ัง 

    - อ่ืนๆ 24 คร้ัง 

 หนวยนับ: รอยละความสําเร็จของกิจกรรมดําเนินงานดานการขาว  

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

13 13 14 13 13 14 13 13 14 13 13 14 160 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: ดําเนินการดานเอกสาร – สิ่งพิมพ 

 หนวยนับ: จํานวนโครงการ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

2 3 5 2 2 1 0 0 1 0 0 1 17 

 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

12 29 59 71 82 88 0 0 94   100 100 
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รหัสโครงการ : ภสส. 02 

  

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: สื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

 หนวยนับ: จํานวนโครงการ 

6.3.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 1  1         2 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

 50  100         100 

 

6.4 ตัวชี้วัดที่ 4: การสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงาน) 

หนวยนับ : คร้ัง 

6.4.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 4 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      1      1 2 

6.4.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

ตัวช้ีวัด 

ที่  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      50      100 100 

 

6.5 ตัวชี้วัดที่ 5: สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ : 2 ครั้ง 

6.5.1  คาเปาหมายตัวช้ีวัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 5 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      1      1 2 
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6.5.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 5 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      50      100 100 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ขาวประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อ รอยละ 25 ดานเอกสาร – สิ่งพิมพ รอยละ 28  และ ส่ือประชาสัมพันธ

อ่ืนๆ รอยละ 25 รายงานรอยละ 25 

ไตรมาส 2 : ขาวประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อ รอยละ 50 ดานเอกสาร – สิ่งพิมพ รอยละ 86  และ ส่ือประชาสัมพันธ

อ่ืนๆ รอยละ 50 รายงานรอยละ 50 

ไตรมาส 3 : ขาวประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อ รอยละ 75 ส่ือประชาสัมพันธอ่ืนๆ รอยละ 75 รายงานรอยละ 75 

ไตรมาส 4 : ขาวประชาสัมพันธเผยแพรผานส่ือ กิจกรรมดานการขาว ดานเอกสาร – ส่ิงพิมพ และ ส่ือประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามแผน 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ผูมีสวนไดเสีย สาธารณชนทั่วไปไดรับรู และเขาใจเก่ียวกบัการ

ดําเนินงานของสํานักงานการเปนองคกรการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับสากล 

2. ภาพลักษณท่ีดีของสํานักงาน ในฐานะหนวยงานทางการศึกษาท่ีทําหนาที่คุมครองสิทธิทางการศึกษาใหกับ

เด็กไทยทุกคน และคุมครองผูบริโภคดานการศึกษา 

3. แผนการดําเนินงานและแผนการเผยแพรงานประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และการยอมรับ

เกี่ยวกับตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก และการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของ สมศ. 

4. สังคมมีความตระหนัก ไดการรับรูและเกิดทัศนคติที่ดีตอการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหเห็นคุณคา 

คุณประโยชนของการประเมิน และเกิดความมั่นใจตอ สมศ. 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

 2. ครู อาจารยและบคุลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศกึษา ผูปกครองและประชาชน 

 3. ส่ือมวลชน  และผูเก่ียวของทั่วไป 

 4. สมศ.  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไดบริษทัที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ ที่ไมเขาใจงานดาน

การศึกษา และบริบทของ สมศ. แตสามารถบิดด้ิงเขามารับ

งานได 

1. ตองใชบริษัทประชาสัมพันธ ที่มีชื่อเสียง และมีความ

ชํานาญดานการศึกษา และเขาใจบริบทของ สมศ. ซ่ึงบริษัท

ประเภทนี้มีอยูไมมากนัก และตองใชงบประมาณตามความ

เหมาะสม ที่กอใหเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝาย หมายถึง 

ทางบริษัทประชาสัมพันธ ยินดีกับงบประมาณที่ สมศ. 

กําหนด และสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ี สมศ. 

กําหนด ไดอยางเต็มความสามารถ และกลับกัน สมศ. ก็มี

ความพึงพอใจในการดําเนินงานของบริษัทประชาสัมพันธ 

สามารถตอบโจทยการประชาสัมพันธ และสามารถสงสารที่ 

สมศ. ตองการเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายที่ สมศ. กําหนด 

จนเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับกลุมเปาหมาย 

2. บริษัท ไลน คอมพานี ไทยแลนด ผูดูแลชองทาง Line 

Official ของทุกหนวยงานในประเทศไทย จะดําเนินการคิด

ราคา Line Official ของทุกองคกรใหม ตามจํานวนยอดคน

ติดตามใหม ทําให สมศ. จะไดรับผลกระทบถาหาก ไลน 

คอมพานี ไทยแลนด ทําการปรับราคาดังกลาว กวา 30 – 

50 เทาตัว ตอเดือน 

2. ดําเนินการจัดจางบริษัทที่ไดรับสิทธ์ิจาก ไลน คอมพานี 

ไทยแลนด ในการดําเนินการดูแลรักษา Line Official ของ

สํานักงาน และดําเนินการจัดทําอินโฟกราฟฟค เพ่ือ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานไมนอยกวา

เดือนละ 4 คร้ัง โดยเชื่อมโยงกับ Facebook Page ของ

สํานกังาน 

 

10. งบประมาณ  

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 16,850,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 16,850,000 3,540,300 3,357,800 3,623,300 1,030,300 1,766,800 499,300 58,300 958,300 499,300 58,300 58,300 1,399,700 

1. กิจกรรมดําเนินงานดาน

การขาว 

4,300,000 958,300 58,300 58,300 58,300 958,300 58,300 58,300 958,300 58,300 58,300 58,300 958,700 

2. ดําเนินการดานเอกสาร – 

ส่ิงพิมพ - สื่อ 

7,350,000 882,000 1,599,500 1,855,000 882,000 808,500 441,000   441,000   441,000 

3. ส่ือประชาสัมพันธอ่ืนๆ 5,200,000 1,700,000 1,700,000 1,710,000 90,000         
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ช่ือโครงการบริหารศูนยเครือขาย สมศ. 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: พัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสมัพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวภัคพิชา ภูทับทิม 

โทรศัพท  06 2424 5878   E-mail address  pp_puckpicha@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

เพ่ือใหการดําเนินงานของ สมศ. บรรลุวัตถุประสงค สมศ. จึงไดจัดทําโครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดาน

การประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาค โดยใหสถาบันการศึกษาจัดต้ังศูนยเครือขาย สมศ. เพ่ือ

ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน สรางความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแหลงเรียนรูและให

คําปรึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนศูนยกลางที่จะสรางความเขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ

สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนนิงานของผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

สนับสนุนใหสถานศึกษาทุกระดับมีการใชผลประเมินภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รายงาน

สถานการณความเคลื่อนไหวและการขับเคล่ือนงานดานการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดย สมศ. จะ

ใหการสนับสนุนงบประมาณดานการเงิน สวนสถาบันการศึกษาจะใหการสนับสนุน บุคลากร อาคารสถานที่ หรืออื่นๆ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของศนูยเครือขาย สมศ. เปนไปดวยดี มีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

สมศ. ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กับสถาบันการศึกษามาแลว 14 ป เร่ิมตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา จวบจนถึงปจจุบัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระหวาง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กับ

สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 13 แหง กําหนดระยะเวลา 1 ป 3 เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) และ

จะมีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเครือขาย สมศ. เพื่อตอบันทึกขอตกลงเปนระยะเวลาอีก 2 ป (1 ตุลาคม 

2562 – 30 กันยายน 2564) 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

3.1 เพ่ือจัดต้ังคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ.  

3.2 เพื่อจัดประชุมหารือและรับขอเสนอแนะจากคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. เพ่ือวางแนวทางการ

บริหารงานศูนยเครือขายทั้ง 13 แหง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกําหนดพันธกิจ บทบาทหนาที่ของ

ศูนยเครือขาย สมศ. 
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3.3 เพ่ือกํากบั ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเครือขาย สมศ.  

3.4 เพ่ือพิจารณาแนวทางพัฒนาศนูยเครือขาย สมศ. ใหเปนศูนยเครือขายท่ีมีคุณภาพ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ : ศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง ตามเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

  

48



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 03 

  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1.  คณะทํางานอํานวยการศูนย

เครือขาย สมศ. 

1.1  จัดต้ังคณะทํางานอํานวยการ

ศูนยเครือขาย สมศ. 

1.2  จัดประชุมคณะทํางาน

อํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 

(จํานวน 4 คร้ัง) 

40              55,000 

2. การสนบัสนุนงบประมาณการ

บริหารจัดการศูนยเครือขาย  

สมศ. 13 แหง (แหงละ 300,000 

บาท แบงจาย 2 งวด) 

10              3,900,000 

3. จัดประชุมศูนยเครือขาย   

สมศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 (2 คร้ัง) 

20              730,000 

4. ลงพื้นท่ีกํากับติดตามการ

ดําเนินงานของศูนยเครือขาย 

สมศ. 13 แหง (1 คร้ัง) 

10              950,000 

5. สรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานศูนยเครือขาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

10              ไมใช

งบประมาณ 

รวม               5,635,000 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 : คณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 

-  จัดต้ังคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 

- จัดประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 

 หนวยนับ : 1 คณะ : ประชุม 4 คร้ัง 

 

            6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

ตัวช้ี 

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดต้ัง 1            1 คณะ 

จัดประชุม   1   1   1   1 4 คร้ัง 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวชี ้

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

(รอยละ)  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดต้ัง 100            100 

จัดประชุม   25   50   75   100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจดัการศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง (2 คร้ัง) 

 หนวยนับ : 2 คร้ัง  

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

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

1           1 2 คร้ัง 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

70           30 100% 

 

 

 

50



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 03 

  

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: จัดประชุมศูนยเครอืขาย สมศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 คร้ัง) 

 หนวยนับ : 2 คร้ัง  

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

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

 1      1     2 คร้ัง 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

 50      100     100 

 

6.4  ตัวช้ีวัดที่ 4 : ลงพ้ืนที่กํากับติดตามการดําเนินงานของศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง (1 ครั้ง) 

 หนวยนับ : 13 แหง  

6.4.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

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

          13  13 แหง 

6.4.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

  100        100  100 
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6.5  ตัวช้ีวัดที่ 5 : สรุปและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยเครือขาย สมศ. 13 แหง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 หนวยนับ : 1 คร้ัง  

6.5.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

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

           1 1 คร้ัง 

6.5.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

  100        100  100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

        ไตรมาส 1 : - คณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. และการประชุมคณะทํางาน อํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 

ครั้งที่ 1/2563 การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศูนยเครอืขาย  สมศ. 13 แหง และการประชมุศูนยเครือขาย 

สมศ. คร้ังที่ 1/2563 

        ไตรมาส 2 : - การประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. คร้ังท่ี 2/2563 

        ไตรมาส 3 : - การประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. คร้ังท่ี 3/2563 และการประชุมศูนยเครือขาย 

สมศ. คร้ังที่ 2/2563 

        ไตรมาส 4 : - ผลการลงพื้นที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานศูนยเครือขาย สมศ. และผลการประเมินและจัดทาํรายงาน

สรุปผลการประเมิน และการประชุมคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. คร้ังที่ 4/2563  

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. 1 คณะ และจัดประชมุคณะทํางานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ.  

ครบทั้ง 4 คร้ัง 

2. ไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจากคณะทาํงานอํานวยการศูนยเครือขาย สมศ. ในการ 

กาํหนด กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงาน 

3.   ไดผลการประเมินผลการดําเนินงานศูนยเครือขาย สมศ. ที่สามารถสะทอนคุณภาพศนูยเครือขาย สมศ. 
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กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. สมศ. 

2. สถานศึกษา 

3. ศูนยเครือขาย สมศ. 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไมสามารถเบิกจายงบประมาณสนับสนุนศูนยเครือขาย สมศ. ไดตาม

กําหนดระยะเวลา กรณีที่มีศูนยเครือขาย สมศ. ไมประสงคเปนศูนย

เครือขายตอไป  

1. ประสานสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อเปนศูนยเครือขาย 

สมศ.  

2. ไมสามารถลงพ้ืนที่ติดตามผลการดําเนินงานของศูนยเครือขายได

ครบ 13 แหง ตามกําหนดระยะเวลา เน่ืองจากภารกิจของ

สถาบันอดุมศึกษา ประธานและกรรมการติดภารกิจ ไมสามารถเขารวม

ประชุมไดจํานวนก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการศูนยเครือขายฯ  

2. แจงแผนการลงพื้นที่กํากับติดตามศูนยเครือขาย สมศ. 

ต้ังแตตนปงบประมาณ เพ่ือใหคณะกรรมการศูนย

เครือขาย สมศ. กําหนดชวงเวลาที่สะดวกในการลงพ้ืนท่ี 

 

10. งบประมาณ (หาลานหกแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  5,635,000  บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงนิรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 5,635,000 2,730,000 365,000 13,750   13,750  365,000 13,750  950,000 1,183,750 

1.  คณะทํางานอํานวยการ

ศูนยเครือขาย สมศ. 
55,000   13,750   13,750   13,750   13,750 

2. การสนับสนุนงบประมาณ

กา รบ ริห าร จัด การ ศูน ย

เครือขาย  สมศ. 13 แหง   

(2 คร้ัง) 

3,900,000 2,730,000           1,170,000 

3. จัดประชุมศูนยเครือขาย   

สมศ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (2 คร้ัง) 

730,000  365,000      365,000     

4. ลงพื้นที่กํากับติดตามการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ศู น ย

เครือข าย สมศ. 13 แห ง    

(1 คร้ัง) 

950,000           950,000  

5. สรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานศูนย เครือข าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 

            
ไมใช

งบประมาณ 
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ช่ือโครงการการนําผลประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: พัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: สงเสริมและพัฒนาสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญ 

โทรศัพท 02-216 3955 ตอ 153   E-mail address Kanokwan.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา

ใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะ การ

ปรับปรุงแกไข ตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ 

ดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ

คณะกรรมการอาชีวศึกษา เพือ่ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จากการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษา

ของ สมศ. ไปใชปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สมศ. จึงมีความจําเปนท่ีตองประสานความรวมมือกับตนสังกัดและหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําผลประเมินไปใชของสถานศึกษาแตละระดับ สําหรับใชเปน

แนวทางกําหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และสํานัก

งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาตอไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

3.1 เพื่อจัดต้ังคณะทํางานติดตามการนําผลประเมินไปใช  

3.2  เพ่ือจัดประชุมหารือและรับขอเสนอแนะจากคณะทํางานการนําผลประเมนิไปใช  ไดความเห็นและ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนจากผูแทนซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับใช

เปนขอมูลประกอบในการกําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.3 เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม ในการนําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. นําไปปฏบิัติจนเปนท่ียอมรับ จากผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน

เสีย  

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

 4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: -  

 4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1.  คณะทํางานติดตามการนําผล

ประเมินไปใช  

50              550,000 

1.1  จัดต้ังคณะทํางานติดตามการนํา

ผลประเมินไปใช  

               

1.2  จัดประชุมคณะทํางานติดตาม

การนําผลประเมินไปใช   

(จํานวน 4 คร้ัง) 

               

2 ลงพ้ืนที่สถานศึกษาที่เปน Best 

Practice การนําผลประเมินไปใช  

40              1,150,000 

3. สรุปผลการดําเนินงาน 10              - 

รวม               1,700,000 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 : คณะทํางานติดตามการนําผลประเมินไปใช 

 1.1  จัดต้ังคณะทํางานติดตามการนําผลประเมินไปใช 

 1.2  จัดประชุมคณะทํางานติดตามการนําผลประเมินไปใช  (จํานวน 4 คร้ัง) 

หนวยนับ: ครั้ง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

ตัวช้ี 

วัดท่ี 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

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

จัดต้ัง 1            1 คณะ 

จัดประชุม   1   1   1   1 4 คร้ัง 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวช้ี 

วัดท่ี 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

จัดต้ัง 100            100 

จัดประชุม   25   50   75   100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ลงพ้ืนท่ีสถานศึกษาที่เปน Best Practice การนําผลประเมินไปใช 
 หนวยนับ:  2 แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

          2  ครั้ง 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

          100  100 
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รหัสโครงการ : ภสส. 04 

  

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3 : สรุปผลการดําเนินงานศูนยเครือขายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 หนวยนับ : 2 คร้ัง  

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม  

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

     1      1 2 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

     50      100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ไดคณะทํางานติดตามการนําผลประเมินไปใช 1 คณะ และจัดประชุมคร้ังที่ 1/2562 

ไตรมาส 2 : จัดประชมุคณะทํางานการนําผลประเมนิไปใช คร้ังที่ 1/2563 และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ไตรมาส 3 : จัดประชมุคณะทํางานการนําผลประเมนิไปใช คร้ังที่ 2/2563 

ไตรมาส 4 : จัดประชุมคณะทํางานการนําผลประเมินไปใช ครั้งที่ 3/2563 ศึกษาผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ี

เปนแบบอยางที่ดีเย่ียม ในการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. นําไป

ปฏิบัติ จํานวน 2 แหง และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความกาวหนาของตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใน

สังกดันาํผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไปใชปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

2. ไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ใน

การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. สมศ. 

2. สถานศึกษา/ตนสังกัด 

3. กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

ไมมี - 

 

10. งบประมาณ : หน่ึงลานเจ็ดแสนบาทถวน 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  1,700,000 บาท  
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10.1 แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย : บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,700,000  137,500   137,500   137,500   1,287,500  

1.  คณะทํางานติดตามการ

นําผลประเมินไปใช  

550,000  137,500   137,500   137,500   137,500  

2 ลงพื้นท่ีสถานศึกษาท่ีเปน 

Best Practice ก า ร นํ า ผ ล

ประเมินไปใช  

1,150,000           1,150,000  

3. สรุปผลการดําเนิ นงาน

ศู นย เค รื อ ข ายป ระ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

-             
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โครงการสรางความรวมมือดาน QA ภายใต MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA) และ  

MOU (QAA – ONESQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร งานวิเทศสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 219 E-mail address interonesqa@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ สมศ. ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจดานความรวมมือในการประกันคุณภาพภายนอกกับ

หนวยงาน  3 แหง ไดแก TWAEA, JUAA และ QAA เพื่อสงเสริมใหบทบาทดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 

และหนวยงานพันธมิตรทั้ง ๓ หนวยงาน ซ่ึงเปนที่ยอมรับในประเทศไทย ญี่ปุน ไตหวัน และสหราชอาณาจักร ตอการ

ดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางกัน อาทิ 1) การสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเจาหนาที่และเขารวมสังเกตการณการ

ประเมินหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 2) การจัดใหผูประเมินมีโอกาสแลกเปล่ียนและแบงปนประสบการณที่มีอยูอยางเหมาะสม เพ่ือ

นําทักษะและประสบการณของผูประเมิน/ผูเชี่ยวชาญของทั้ง 4 องคกร ไปพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ

การประเมินหรือรับรองมาตรฐานสถาบัน และ 3) การดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพและการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาที่จัดโดยความรวมมือระหวาง สมศ. และหนวยงานพันธมิตรท้ัง 3 หนวยงาน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่เพื่อเรียนรูและเขารวมสังเกตการณการประเมินหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตอ

ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพของแตละหนวยงาน 

2. เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ จัดโดยความ

รวมมือของ สมศ. และหนวยงานพันธมติรทั้ง 3 หนวยงาน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ไตรมาสที่ 1-3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  โครงการสรางความรวมมือดาน QA 

ภายใต MOU (TWAEA, JUAA, 

ONESQA) 

40 

 

             

(1) กิจกรรมแลกเปล่ียนบุคลากรระหวาง

หนวยงาน ภายใต MOU 

 
100 

             

1.2 โครงการสรางความรวมมือดาน QA 

ภายใต MOU (ONESQA-QAA) 

60 
 

             

 (1) กิจกรรมอบรมผูประเมินภายนอก โดย

ผูเชี่ยวชาญจาก QAA 

 100 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนกิจกรรมภายใตความรวมมือตาม MOU (TWAEA, JUAA, ONESQA) 

 หนวยนับ: กิจกรรม 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

      1      1 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   50   100      100 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: จํานวนกิจกรรมภายใตความรวมมือตาม MOU (ONESQA, QAA) 

 หนวยนับ: กิจกรรม 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     1       1 

 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   20 50 50       100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจําป เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดอืน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : - กรอบการประกันคณุภาพภายนอก 

ไตรมาส 2 : - หลักสูตรสําหรับการอบรมผูประเมิน 

ไตรมาส 3 : - ผูประเมินไดรับความรูเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสากล 

ไตรมาส 4 : -  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 06 

 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมศ. และหนวยงาน TWAEA, JUAA และ QAA เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเจาหนาที่ของ สมศ. และ

หนวยงานพันธมิตรทั้ง ๓ หนวยงาน 

2. มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพและ/หรือการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายใตความรวมมือของ สมศ. 

และหนวยงานพันธมิตรท้ัง 3 หนวยงานเพิ่มเติม อาทิ การศึกษาวิจับ การนําเสนอผลงานทางวิชาการของแตละหนวยงาน 

เปนตน 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและบุคลากร สมศ. 

2 : ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ผูประเมนิภายนอก สถานศึกษา และตนสังกัด 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การเปล่ียนแปลงที่คาดหมายไมไดของหนวยงานของแตละ

ประเทศ เชน เง่ือนไข กฎเกณฑ เปนตน 

1. การคาดการณลวงหนาและเตรียมแผนสํารองในการ

ต้ังรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที   

2. การดําเนินการสนับสนุนผูบริหารและบคุลากรไปปฏิบตัิงาน

ตางประเทศไมเปนไปตามที่วางแผนไว เน่ืองจากการดําเนินการมี

หลายขั้นตอนและแตละขั้นตอนใชเวลาคอนขางนาน ทําให

เกิดผลกระทบกับการทํางาน เชน จองโรงแรมที่เปนสถานที่จัด

ประชุม/ต๋ัวเคร่ืองบินไมทัน หรือลงทะเบียนในอัตราที่ไมได

สวนลด เปนตน 

2. กําหนดเอกสารและขอมูลประกอบการนําเสนอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาอยางมีรูปแบบที่ชัดเจนและใช

รูปแบบของเอกสารหรือขอมูลประกอบการนําเสนอนี้นี้

ใหเหมือนกันทุกคร้ัง หรือลดข้ันตอนการพิจารณาในบาง

กรณีที่จําเปน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  1,647,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,647,000 - - - - 75,000 1,497,000 - - - - 75,000 - 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

บุคลากรระหวาง

หนวยงาน ภายใต MOU 

150,000     75,000      75,000  

2. กิจกรรมอบรมผูประเมิน

ภายนอก โดย

ผูเชี่ยวชาญจาก QAA 

1,497,000      1,497,000       
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โครงการดําเนินกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขาย  

(AQAN, APQN, INQAAHE, CIQG, CBQAN, EU-SHARE) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร งานวิเทศสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 219 E-mail address interonesqa@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

สมศ. ภายใตบทบาทของการเปนสมาชิก 1) ASEAN Quality Assurance Network: AQAN 2) Asia Pacific 

Quality Network:  APQN 3 )  International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education: 

INQAAHE 4) Council for Higher Education Accreditation: CIQG 5) Cross Border Quality Assurance Network: 

CBQAN และ 6) European Union Support to Higher Education in the ASEAN region: EU-SHARE และในระหวาง

ปงบประมาณ การดําเนินกิจกรรมจะประกอบไปดวย Executive Committee Meeting, Seminar, Global Summit และ 

Conference and Roundtable Meeting เปนตน ท้ังนี้เพ่ือให สมศ. มีบทบาทในเวทีระดับนานาชาติจึงจําเปนตองดําเนิน

กิจกรรมดังกลาวใหเกิดความตอเนื่อง 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือเขารวมกิจกรรม Executive Committee Meeting, Seminar, Global Summit และ Conference and 

Roundtable Meeting ภายใตบทบาทของการเปนสมาชิก AQAN, APQN, INQAAHE, CIQG และ   EU-SHARE  

2. เพื่อนําองคความรูท่ีไดรับมาเผยแพรและประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  โครงการดําเนินกิจกรรมภายใตการเปน

สมาชิกเครือขาย (AQAN, APQN, 

INQAAHE, CIQG, CBQAN, EU-SHARE) 

100 

 

             

(1) การจดัการประชุม AQAN ที่ประเทศไทย  40             1,675,000 

(2) กิจกรรมภายใตบทบาทการเปนสมาชิก

เค รือ ข า ย  เช น  Executive Committee 

Meeting, Seminar, Global Summit และ 

Conference and Roundtable Meeting 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขาย 

 หนวยนับ: กิจกรรม 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

    1    1   1 3 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจําป เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดอืน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : องคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขายเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับสากล 

ไตรมาส 2 : องคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขายเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับสากล 

ไตรมาส 3 : องคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขายเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับสากล 

ไตรมาส 4 : องคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมภายใตการเปนสมาชิกเครือขายเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับสากล 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมศ. ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากการเขารวมกิจกรรม Executive Committee Meeting, Seminar, Global 

Summit และ Conference and Roundtable Meeting ภายใตบทบาทของการเปนสมาชิก AQAN, APQN, INQAAHE, 

CIQG, CBQAN, EU-SHARE 

2. สมศ. สามารถนาํองคความรูที่ไดรับมาเผยแพรและประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
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กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและบุคลากร สมศ. 

2 : ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ผูประเมนิภายนอก สถานศึกษา และตนสังกัด 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหมายไมไดของหนวยงานของแตละประเทศ เชน 

เง่ือนไข กฎเกณฑ เปนตน 

1. จัดทํ าแผนการทํ างาน ให มี ความ

ยืดหยุนมากข้ึน เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอย และไมเกิดผล

กระทบกับการทํางาน 

2. การดําเนินการสนับสนุนผูบริหารและบคุลากรไปปฏิบตัิงานตางประเทศไม

เปนไปตามท่ีวางแผนไว เนื่องจากการดําเนินการมีหลายข้ันตอนและแตละ

ขั้นตอนใชเวลาคอนขางนาน ทําใหเกิดผลกระทบกับการทํางาน เชน จองโรงแรม

ที่เปนสถานที่จัดประชุม/ตั๋วเคร่ืองบินไมทัน หรือลงทะเบียนในอัตราท่ีไมได

สวนลด เปนตน 

2 . กํ า ห น ด เอ ก ส า ร แ ล ะ ข อ มู ล

ประกอบการนํ าเสนอผู บ ริหารเพื่ อ

พิจารณาอยางมีรูปแบบที่ชัดเจนและใช

รู ป แ บ บ ข อ ง เอ ก ส า รห รื อ ข อ มู ล

ประกอบการนําเสนอนี้นี้ใหเหมือนกันทุก

คร้ัง หรือลดข้ันตอนการพิจารณาในบาง

กรณีท่ีจําเปน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  3,675,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 07 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 3,675,000 300,000 - 300,000 - 200,000 - 300,000 - 400,000 200,000 - 1,975,000 

1. การจัดการประชุม 

AQAN ที่ประเทศไทย 
1,675,000          1,675,000 

2. กิจกรรมภายใตบทบาท

การเปนสมาชิกเครือขาย 

เชน Executive 

Committee Meeting, 

Seminar, Global 

Summit และ 

Conference and 

Roundtable Meeting 

2,000,000 300,000  300,000  200,000  300,000  400,000 200,000  300,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 08 

 

โครงการเครือขายนักประกันคุณภาพรุนเยาวของอาเซียน (AYQON)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร งานวิเทศสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 219 E-mail address interonesqa@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

สมศ. ภายใตบทบาทของการรวมกอตั้ง “เครือขายนักประกันคุณภาพรุนเยาวของอาเซียน” หรือ ASEAN 

Young Quality Assurance Officer Network: AYQON โดย สมศ. ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการฯ AYQON และ

มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ AYQON ทั้งนี้เครือขายดังกลาวจะเปนสวน

สําคัญในการผลักดันใหการประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่องและย่ังยืนภายใตกําลังคนรุนใหมของแตละประเทศที่

จะเขามาดําเนินกิจกรรมรวมกัน อาทิ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน การศึกษาเยี่ยมชมดูงานหนวยงานประกันคุณภาพ เปนตน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สมศ. ใหมีบทบาทในการสืบสานงานดานการประกันคุณภาพในเวทีระดับ

นานาชาติ 

2. เพื่อใหบคุลากร สมศ. เขารวมและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับสมาชิกอาเซียน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ไตรมาสที่ 1-4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 08 

 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  โครงการ AYQON                

(1) กิจกรรมภายใตเครือขาย AYQON เชน 

Executive Committee Meeting, 

Seminar, Global Summit แ ล ะ 

Conference and Roundtable Meeting 

100 

 

            500,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 08 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนกิจกรรมภายใตเครือขาย AYQON 

 หนวยนับ: กิจกรรม 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 1          1 2 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

20 40 60        80 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจําป เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดอืน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : - การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สมศ. ใหมีบทบาทในการสืบสานงานดานการประกนัคุณภาพใน

เวทีระดับนานาชาติ 

ไตรมาส 2 : -  

ไตรมาส 3 : -  

ไตรมาส 4 : -  

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากร สมศ. ไดมีโอกาสเขารวมและมีบทบาทสําคัญในการดาํเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับสมาชิกอาเซียน 

2. สามารถนําองคความรูที่ไดรับมา เพ่ือเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและบุคลากร สมศ. 

2 : ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ผูประเมนิภายนอก สถานศึกษา และตนสังกัด 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 08 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การเปล่ียนแปลงที่คาดหมายไมไดของหนวยงานของแตละ

ประเทศ เชน เง่ือนไข กฎเกณฑ เปนตน 

1. จัดทําแผนการทํางานใหมีความยืดหยุนมากข้ึน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และไม

เกิดผลกระทบกับการทํางาน 

2. การดําเนินการสนับสนุนผูบริหารและบคุลากรไปปฏิบตัิงาน

ตางประเทศไมเปนไปตามที่วางแผนไว เน่ืองจากการดําเนินการมี

หลายขั้นตอนและแตละขั้นตอนใชเวลาคอนขางนาน ทําให

เกิดผลกระทบกับการทํางาน เชน จองโรงแรมที่เปนสถานที่จัด

ประชุม/ต๋ัวเคร่ืองบินไมทัน หรือลงทะเบียนในอัตราที่ไมได

สวนลด เปนตน 

2. กําหนดเอกสารและขอมูลประกอบการนําเสนอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาอยางมีรูปแบบที่ชัดเจนและใช

รูปแบบของเอกสารหรือขอมูลประกอบการนําเสนอนี้นี้

ใหเหมือนกันทุกคร้ัง หรือลดขั้นตอนการพิจารณาในบาง

กรณีที่จําเปน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  500,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 08 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 500,000 - 200,000 - - - - - - - - - 300,000 

1. กิจกรรมภายใตเครือขาย 

AYQON เชน 

Executive Committee 

Meeting, Seminar, 

Global Summit และ 

Conference and 

Roundtable Meeting 

500,000  200,000          300,000 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.1 01 

 

โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนยพัฒนาเด็ก 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก : สํานักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ : ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ : นายกีรติ ฆารเจริญ  

โทรศัพท 02 2163955 ตอ 250  E-mail address : keerati.k@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

      ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) มีพันธกิจในการจัดประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีวัตถุประสงคพิเศษ โดยดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภปพ.1 ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนยพัฒนาเด็ก (ศพด.) 

จํานวน 1,376 แหง  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและพิจารณารับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 

1,376 แหง 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ : ศูนยพัฒนาเดก็ทั่วประเทศ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
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5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

1.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก               23,454,000 

1.1 จัดทําแผนการประเมินคุณภายนอก                

1.2 ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใหได

รายชื่อสถานศึกษาท่ีพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รายงานการประเมินตนเอง 

และประเด็นการประเมินเพ่ือติดตามและ

ตรวจสอบ (ถามี) 

               

1.3 จัดคณะผูประเมินพรอมขออนุมัติจาก

ผูอํานวยการ 
               

1.4 ผูประเมนิดําเนินการวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน (Pre-Analysis) 

    344 344   688       

1.5 เสนอใหคณะกรรมการ กพพ. เห็นชอบ

ผลการ Pre Analysis และรูปแบบการลง

พ้ืนท่ีประเมิน 

     344 344   688      

2. การดําเนินการรับรองรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอ

หนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษา  

              23,454,000 

2.1 กํากับติดตามใหคณะผูประเมิน 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามรูปแบบ

การประเมินท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

เห็นชอบ 

      344 344  344 344     

2.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสงรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกมายังสํานักงาน

ตามกําหนดระยะเวลา 

       344 344  344 344    

2.3 กลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของผล

การประเมินคุณภาพภายนอกเสนอ

คณะกรรมการ กพพ. ใหความเห็นชอบผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 

        344 344  344 344   
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

2.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอมนําเสนอ

คณะกรรมการ สมศ. ใหการรับรองผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

        344 344  344 344   

2.5 แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกให

หนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษารับทราบ 

ไดครบตามจํานวนของแผนการดําเนินงาน 

         344 344  344 344  

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        (Pre-analysis) 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   344 344   688     1,376 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   25 50   100     100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 : การดําเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอหนวยงานตน      

                       สงักัดและสถานศึกษา 

 หนวยนับ : แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

      344 344  344 344  1,376 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.1 01 

 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

      25 50  75 100  100% 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผูประเมินภายนอก 

ไตรมาส 2 : ผลการ Pre Analysis รูปแบบการลงพ้ืนที่ และกําหนดการลงพื้นที่ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : การแจงผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัดไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ 

    ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ศูนยพัฒนาเด็ก 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3 : ผูมีสวนเก่ียวของ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดไมสามารถสงรายงานการ

ประเมินตนเองไดตามกําหนดระยะเวลา 

ประสานหนวยงานตนสังกัดใหจัดสงรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกใหตรงตามระยะเวลา 

2. จํานวนผูประเมินไมเพียงพอตอการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผูประเมินให

ครอบคลุมกับจํานวนและประเภทของสถานศึกษา 
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10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  46,908,000 บาท  

 

หมายเหตุ  1. คาตอบแทนการประเมิน ศพด. ละ 33,000 บาท  จํานวน 1,376 แหง 

              2. คาเส่ียงภัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา แหงละ 15,000 บาท จํานวน  100 แหง  
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 46,908,000 - - - - - - - - - - - - 

1. คาตอบแทนการประเมิน  

งวดที่ 1 
23,454,0000     5,863,500 5,863,500   5,863,500 5,863,500   

2. คาตอบแทนการประเมิน 

งวดที่ 2 
23,454,000        5,863,500 5,863,500  5,863,500 5,863,500 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก : สํานักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ : ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ : นายกีรติ ฆารเจริญ  

โทรศัพท 02 2163955 ตอ 250  E-mail address : keerati.k@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

       ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 (ภปพ.1) มีพันธกิจในการจัดประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็ก และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงคพิเศษ โดยดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภปพ.1 ไดรับมอบหมายใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี

วัตถุประสงคพิเศษ จํานวน 89 แหง ไดแก 

 1. โรงเรียนนานาชาติ  จํานวน 10 แหง 

 2. โรงเรียนเตรียมทหาร  จํานวน 1 แหง 

 3. วิทยาลัยนาฎศิลป  จํานวน 3 แหง  

 4. โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 25 แหง 

 5. โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร จํานวน 6 แหง 

 6. โรงเรียนสงเสริมความสามารถพิเศษดานกีฬา จํานวน 11 แหง 

7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน 9 แหง 

8. ศูนยการศกึษาพิเศษ จํานวน 24 แหง 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

      เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกและพิจารณารับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีวัตถปุระสงคพิเศษ จํานวน 89 แหง  

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ : สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษทุกประเภททั่วประเทศ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.1 02 

 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

1.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก 50              765,000 

1.1 จัดทําแผนการประเมินคุณภายนอก  20              

1.2 ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใหได

รายชื่อสถานศึกษาท่ีพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รายงานการประเมินตนเอง 

และประเด็นการประเมินเพ่ือติดตามและ

ตรวจสอบ (ถามี) 

 20              

1.3 จัดคณะผูประเมินพรอมขออนุมัติจาก

ผูอํานวยการ 

 20              

1.4 ผูประเมนิดําเนินการวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน (Pre-Analysis) 

 20  1  6 21 16  22  23        

1.5 เสนอใหคณะกรรมการ กพพ. เห็นชอบ

ผลการ Pre Analysis และรูปแบบการลง

 20   1   6 21 16  22  23        
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รหัสโครงการ : ภปพ.1 02 

 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

พ้ืนท่ีประเมิน 

2. การดําเนินการรับรองรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอ

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา  

50              765,000 

2.1 กํากับติดตามใหคณะผูประเมิน 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามรูปแบบ

การประเมินท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

เห็นชอบ 

 20    1  6 25    26   31       

2.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสงรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกมายังสํานักงาน

ตามกําหนดระยะเวลา 

 20      1  6   25     26  31    

2.3 กลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของผล

การประเมินคุณภาพภายนอกเสนอ

คณะกรรมการ กพพ. ใหความเห็นชอบผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 

 40      1  6  25     26  31   

2.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอมนําเสนอ

คณะกรรมการ สมศ. ใหการรับรองผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 40      1   6  25    26  31    

2.5 แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอกให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษารับทราบ 

ไดครบตามจํานวนของแผนการดําเนินงาน 

 20       1  6  25    26  31  

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        (Pre-analysis) 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 1 6 21 16 22 23      89 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 1.12 7.86 31.46 49.44 74.15 100      100% 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.1 02 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 : การดําเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอหนวยงานตน      

                       สงักัดและสถานศึกษา 

 หนวยนับ : แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

    1 6 25   26 31  89 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

    1.12 7.86 35.95   65.16 100  100% 
 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผูประเมินภายนอก 

ไตรมาส 2 : ผลการ Pre Analysis รูปแบบการลงพ้ืนที่ และกําหนดการลงพื้นที่ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : การแจงผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัดไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ 

    ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตัถุประสงคพิเศษ 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3 : ผูมีสวนเก่ียวของ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดไมสามารถสงรายงานการ

ประเมินตนเองไดตามกําหนดระยะเวลา 

ประสานหนวยงานตนสังกัดใหจัดสงรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกใหตรงตามระยะเวลา 

2. จํานวนผูประเมินไมเพียงพอตอการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผูประเมินให

ครอบคลุมกับจํานวนและประเภทของสถานศึกษา 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  4,539,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 4,539,000 - - - - - - - - - - - - 

1. คาตอบแทนการประเมิน  

งวดที่ 1 
2,269,500   25,500 153,000 229,500 510,000 663,000 688,500     

2. คาตอบแทนการประเมิน 

งวดที่ 2 
2,269,500      25,500 153,000 637,500   510,000 943,500 
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รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

ช่ือโครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: ประเมนิและรับรอง 

ภารกิจ: ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 2 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวภารดี เจียรนัยกูร 

โทรศัพท : 02-216-3955 ตอ 260  E-mail address: paradee@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือสรางความความมั่นใจใหกับผูมีสวนเก่ียวของวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพใกลเคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 

เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สํานักงานไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกไดตามที่กําหนดไว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ และตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจึงมีความจําเปนตองมีการจดัทําโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ํา 

หนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (แหง) 
งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด 

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

1.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก 

(ยกจากปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

50              127,732,000  

1.1 จั ด ทํ าแผนการประเมิ น คุ ณ

ภายนอก 

 10              

1.2 จัดคณะผูประเมินพรอมขออนุมัติ

จากผูอํานวยการ สมศ. 

 10              

1.3 ผู ป ระ เมิ น ดํ า เนิ น การ   Pre 

Analysis 

 10 2903             

1.4 เสนอให คณะกรรมการ กพพ. 

เห็นชอบผลการ Pre Analysis และ

รูปแบบการลงพ้ืนที่ประเมิน 

 10 2903             

2. การดําเนินการรับรองรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผล

การประเมินตอหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษา 

               

2.1 กํากับติดตามใหคณะผูประเมิน 

ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมสถานศึกษาตาม

 10  1450 1453           
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ํา 

หนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (แหง) 
งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด 

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

รูปแบบการประเมินที่คณะกรรมการ

พัฒนาระบบเห็นชอบ 

2.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสง

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

มายังสํานักงานตามกําหนดระยะเวลา 

 10   1450 1453          

2.3 กล่ันกรองความถูกตองสมบูรณ

ของผลการประเมินคุณภาพภายนอก

เสนอคณะกรรมการ กพศ. ใหความ

เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 15    1450 1453         

2.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอม

นําเสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหการ

รับ รองผลการประเมิ น คุณ ภาพ

ภายนอก 

 15     1450 1453        

2.5 แจ งผลการประเมิ น คุณ ภาพ

ภายนอกใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษารับทราบ ไดครบตาม

จํานวนของแผนการดําเนินงาน 

 10       1450 1453      

3.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

50              73,920,000 

3.1 จั ด ทํ าแผนการประเมิ น คุ ณ

ภายนอก 

 5              

3.2 ประสานกับหนวยงานตนสังกัด

เพื่อใหไดรายชื่อสถานศึกษาที่พรอม

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

รายงานการประเมินตนเอง และ

ประเด็นการประเมินเพ่ือติดตามและ

ตรวจสอบ (ถามี) 

 5              

3.3 จัดคณะผูประเมินพรอมขออนุมัติ

จากทานผูอาํนวยการ 

 10   560 560 560         

3.4 ผูประเมินดําเนินการ Pre 

Analysis 

 10    560 560 560        

3.5 เสนอใหคณะกรรมการ กพพ. 

เห็นชอบผลการ Pre Analysis และ

รูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

 

 10      560 560 560      
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รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ํา 

หนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (แหง) 
งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด 

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

4. การดําเนินการรับรองรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผล

การประเมินตอหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษา 

               

4.1 กํากับติดตามใหคณะผูประเมิน 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตาม

รูปแบบการประเมินท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาระบบเห็นชอบ 

 10         560 560 560   

4.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสง

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

มายังสํานักงานตามกําหนดระยะเวลา 

 10          840 840   

4.3 กล่ันกรองความถูกตองสมบูรณ

ของผลการประเมินคณุภาพภายนอก

เสนอคณะกรรมการ กพพ. ใหความ

เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 15          840 840   

4.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอม

นําเสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหการ

รับรองผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 15            1680  

4.5 แจงผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษารับทราบ ไดครบตาม

จํานวนของแผนการดําเนินงาน 

 10              
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        (Pre-analysis) 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   1450 1453     840 840  4,583 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   10 10 10 10 10 10 10 10 20 100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: การดําเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอหนวยงานตน      

                       สังกัดและสถานศึกษา 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   1450 1453     840 840  4,583 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   10 10 10 10 10 10 10 10 20 100% 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผูประเมินภายนอก 

ไตรมาส 2 : ผลการ Pre Analysis รูปแบบการลงพ้ืนที่ และกําหนดการลงพื้นที่ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : การแจงผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัดไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ 

    ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3 : ผูมีสวนเก่ียวของ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดไมสามารถสงรายงานการ

ประเมินตนเองไดตามกําหนดระยะเวลา 

ประสานหนวยงานตนสังกัดใหจัดสงรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกใหตรงตามระยะเวลา 

2. จํานวนผูประเมินไมเพียงพอตอการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผูประเมินให

ครอบคลุมกับจํานวนและประเภทของสถานศึกษา 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  201,652,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปพ.2 01 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 201,652,000 - - - - - - - - - - - - 

1. จัดการประเมินคุณภาพ

ภ า ย น อ ก  (ย ก จ า ก

ป งบ ประมาณ  พ .ศ .

2562) 

127,732,000  31,933,000 31,933,000          

2. ก า ร รั บ ร อ งผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

ภ า ย น อ ก  (ย ก จ า ก

ป งบ ประมาณ  พ .ศ .

2562) 

       31,933,000 31,933,000     

3. จัดการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

73,920,000       12,320,000 12,320,000 12,320,000    

4. ก า ร รั บ ร อ งผ ล ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

ภายนอก ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

            36,960,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภปศ. 01 

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกดานอาชีวศึกษา 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: ประเมนิและรับรอง 

ภารกิจ: ประเมินและรับรองสถานศึกษาดานการอาชวีศึกษา 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายณัฐพล ธิตินานันทกูล  

โทรศัพท : 02-216-3955 ตอ 270  E-mail address: nuttaphol@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือสรางความความมั่นใจใหกับผูมีสวนเก่ียวของวาผูเรียนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพใกลเคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 

เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพื่อให

สํานักงานไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกไดตามที่กําหนดไว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ และตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจึงมีความจําเปนตองมีการจดัทําโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (แหง) งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

1.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก 50 100             6,375,000 บาท 

1.1 จัดทําแผนการประเมินคุณภายนอก  15              

1.2 ประสานกับหนวยงานตนสังกัด

เพื่อใหไดรายชื่อสถานศึกษาที่พรอมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก รายงาน

การประเมินตนเอง และประเด็นการ

ประเมินเพื่อติดตามและตรวจสอบ (ถามี) 

 15              

1.3 จัดคณะผูประเมินพรอมขออนุมัติ

จากทานผูอาํนวยการ 

 35              

1.4 ผูประเมินดําเนินการ Pre Analysis  20   50 50 50 64        

1.5 เสนอใหคณะกรรมการ กพศ. 

เห็นชอบผลการ Pre Analysisและ

รูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

 15    50 50 50 64       

2. การดําเนินการรับรองรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการ

ประเมินตอหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษา 

50 100             6,375,000 บาท 

2.1 กํากับติดตามใหคณะผูประเมิน  20        25 75 65 49   
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รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (แหง) งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตาม

รูปแบบการประเมินท่ีคณะกรรมการ

พัฒนาระบบเห็นชอบ 

2.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสง

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

มายังสํานักงานตามกําหนดระยะเวลา 

 20         25 100 89 

 
  

2.3 กล่ันกรองความถูกตองสมบูรณของ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอ

คณะกรรมการ กพศ. ใหความเห็นชอบ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 30          25 100 89  

2.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอม

นําเสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหการ

รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 15          25 100 89  

2.5 แจงผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา

รับทราบ ไดครบตามจํานวนของแผนการ

ดําเนินงาน 

 15           100 114  
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        (Pre-analysis) 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  50 50 50 64       214 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  25 50 75 100       100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: จํานวนการดําเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอ 

                     หนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษา 

       หนวยนับ : แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

        25 50 50 89 214 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

        25 50 75 100 100% 
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7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผูประเมินภายนอก 

ไตรมาส 2 : ผลการ Pre Analysis รูปแบบการลงพ้ืนที่ และกําหนดการลงพื้นที่ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : การแจงผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัดไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ 

    ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3 : ผูมีสวนเก่ียวของ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดไมสามารถสงรายงานการ

ประเมินตนเองไดตามกําหนดระยะเวลา 

ประสานหนวยงานตนสังกัดใหจัดสงรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกใหตรงตามระยะเวลา 

2. จํานวนผูประเมินไมเพียงพอตอการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผูประเมินให

ครอบคลุมกับจํานวนและประเภทของสถานศึกษา 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  13,642,500  บาท 
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รหัสโครงการ : ภปศ. 01 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 13,642,500 - - - - - - - - - - - - 

1. ดําเนินการ             

Pre Analysis 
6,821,250 บาท    1,593,750 1,593,750 1,593,750 2,040,000      

2. รับรองผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
6,821,250 บาท           3,187,500 3,633,750 

100
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ช่ือโครงการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

สํานัก: สาํนักประเมินและรับรอง 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจประเมนิและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ  

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.สชุญา สังขจรูญ 

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 280-284 E-mail address: highered@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สํานักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในการจัดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อันหมายถึง สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาหลังระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โดยแบงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันเฉพาะ

ทางที่สังกัดกระทรวงอื่น โดยดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

มาตรา 64 “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  

หรืออาจประเมินโดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาประกาศกําหนด” ภปอ. จึงไดจัดทําโครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรอง

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ข้ึนเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

ระดับอดุมศึกษาตามที่หนวยงานตนสังกดัเสนอรายชื่อ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาตามที่หนวยงานตนสังกัดเสนอรายชื่อเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีสะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทาง 

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ปงบประมาณ 2563 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

 1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอก                

     1.1 จัดทาํแผนการประเมินคุณ

ภายนอก 

              (ราง) แผนการ

ประเมิน 

     1.2 ประสานกับหนวยงานตน

สังกัดเพื่อใหไดรายชื่อสถานศึกษาที่

พรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รายงานการประเมินตนเอง 

และประเด็นการประเมินเพื่อติดตาม

และตรวจสอบ (ถามี) 

              จดหมายถึง

หนวยงานตน

สังกัด/การ

ประชุมรวมกับ

หนวยงานตน

สังกัด 

    1.3 จัดคณะผูประเมินตามท่ีไดรับ

การเสนอรายช่ือจากหนวยงานตน

สังกัด 

              การจัดคณะผู

ประเมินตาม

จํานวนสภาน
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

ศึกษา 

     1.4 ผูประเมินดําเนินการ Pre 

Analysis 

              ผูประเมิน Pre 

Analysis ได

ครบถวนทุกทีม 

     1.5 เสนอใหคณะกรรมการ กพอ. 

เห็นชอบผลการ Pre Analysisและ

รูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

              เสนอผล Pre 

Analysis ตอ

คณะกรรมการ 

กพอ. พิจารณา 

  2. การดําเนินการรับรองรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกและ

แจงผลการประเมินตอหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษา 

               

     2.1 กํากับติดตามใหคณะ 

ผูประเมินลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม

สถานศึกษาตามรูปแบบการประเมิน 

ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบเห็นชอบ 

              คณะผูประเมิน

ลงพ้ืนท่ี

ครบถวนตาม

แผน 

     2.2 ประสานคณะผูประเมินจัดสง

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

มายังสํานักงานตามกําหนดระยะเวลา 

              ผูประเมินจัดสง

รายงานตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

     2.3 กล่ันกรองความถูกตอง

สมบูรณของผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเสนอคณะกรรมการ กพอ. 

ใหความเห็นชอบผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

              ผลการประเมิน

ไดรับการ

กล่ันกรองกอน

เสนอคณะ 

กรรมการ กพอ. 

    2.4 ตรวจสอบความถูกตองพรอม

นําเสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหการ

รับรองผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

              นําเสนอผลการ

ประเมินตอ

คณะกรรมการ 

สมศ. ใหการ

รับรอง 

    2.5 แจงผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษารับทราบ ไดครบตาม

จาํนวนของแผนการดําเนินงาน 

              แจงผลการ

ประเมินตอ

ผูเก่ียวของได

ครบถวน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

                        (Pre-analysis) 

        หนวยนับ : แหง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     5 5      10 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     50 50      100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: การดําเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจงผลการประเมินตอหนวยงาน 

                        ตนสังกดัและสถานศึกษา 

       หนวยนับ : แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

       5 5    10 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

       50 50    100% 
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7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 
 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผูประเมินภายนอก 

ไตรมาส 2 : ผลการ Pre Analysis รูปแบบการลงพ้ืนที่ และกําหนดการลงพื้นที่ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : การแจงผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะทอนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัดไดรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ 

    ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษาระดับศึกษา 

2 : หนวยงานตนสังกัด 

3 : ผูประเมินและผูมีสวนเก่ียวของ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. หนวยงานตนสังกดัไมจัดสงรายชื่อสถานศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ประชุมหารือรวมกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใหจัดสง

รายชื่อสถานศึกษาและประเด็นการประเมินเพ่ิมเติม (ถา

มี) ภายใน 30 มิถุนายน 2563 

 

10. งบประมาณ  

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  1,192,500  บาท  

  

 

 

 

 

105
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รหัสโครงการ : ภปอ. 01 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,192,500 - - - - - - - - - - - - 

1. เบิกจายงวด 1 หลังจาก

ผลการ Pre Analysis 

ไดรับความเห็นชอบ 

596,250 บาท        596,250     

2. เบิกจายงวด 2 หลังจาก

รับรองรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

596,250 บาท            596,250 
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ชื่อโครงการ: สรรหา คัดเลือก และรับรองผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางมณีรัตน จันทนา 

โทรศัพท 02-2163955 ตอ 150 E-mail address maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. มีพันธกิจในการให 

การรับรองผูประเมินภายนอก เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทาง

การจัดการศึกษาในแตละระดับ โดย สมศ. ไดจัดอบรมคัดเลือกผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

และใหการรับรองผูประเมินภายนอกแลว จํานวน 1,508 คน ไดแก ผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จํานวน 319 คน        

ผูประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 630 คน ผูประเมินภายนอก ดานการอาชีวศึกษา จํานวน 198 คน 

และผูประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา จํานวน 361 คน และเพ่ือใหมีจํานวนผูประเมินภายนอกเพียงพอสําหรับการจัด

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี จึงจะดําเนินการสรรหาและจัดอบรมคัดเลือกผูประเมินภายนอก ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 เพิ่มเตมิจํานวน 900 คน รวมจัดอบรม 13 คร้ัง  ดังนี้  

1. ผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จํานวน 400 คน  (5 คร้ัง) 

2. ผูประเมินภายนอก ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 200 คน (3 คร้ัง)  

3. ผูประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวน 200 คน (3 คร้ัง) 

4. ผูประเมินภายนอก ระดบัอุดมศึกษา จํานวน 100 คน (2 คร้ัง)  

ทั้งนี้ ระดับอุดมศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีกฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพื่อจัดหาผูประเมินภายนอกที่มีประสิทธิภาพ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ : จัดอบรมตามภูมิภาคตาง ๆ ตามที่กําหนด 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. พัฒนาระบบการอบรมสัมมนา 

ผู ป ระ เมิ น ภ าย น อ ก  ป ระจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

10              150,000 

 

2. ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติ

ผูสมัคร เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(กพพ. กพศ. กพอ.) 

5              - 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

สัมภาษณและจัดสงรายช่ือใหศูนย

เครือขาย สมศ. จัดสัมภาษณ (เฉพาะ

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน) 

5              360,000 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

4. วางแผนการจัดหาและการจั ด

อบรม/สัมมนาผูประเมินภายนอก 

5              - 

5. ประกาศรายช่ือผู มี สิท ธ์ิ เข ารับ 

การอบรมสัมมนาคัดเลือกผูประเมิน

ภายนอก 

5              - 

6. จั ดห าและ จั ดอบ รม /สั ม มน า

คัดเลือกผูประเมินภายนอก 

50              13,000,000 

 

7. สรุปรายชื่ อ ผู ผ านการอบรม/

สัมมนา เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และ

เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหการ

รับรอง 

10              - 

8. ประกาศรายช่ือผู ได รับรองเปน 

ผูประเมนิภายนอก 

5              - 

9.  ปรับป รุงขอมู ลในระบบ AQA 

จัดทําบัตรและสงมอบบัตรประจําตัว 

ผู ป ระเมินภายนอกให ผู ป ระเมิ น

ภายนอก 

5              90,000 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดท่ี 1:  สรรหาและจัดอบรมสัมมนาคัดเลือกผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั และระดบัอุดมศึกษา จํานวน 900 คน   

 หนวยนับ: จํานวนคนที่เขาอบรม/สัมมนา 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   200 100 100 100 100 100 100 100  900 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   22.22 33.33 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100  100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงคหลัก ผลผลิตที่เกิดข้ึนหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 : - 

ไตรมาส 2 : - 

ไตรมาส 3 : - 

ไตรมาส 4 :  ผูประเมนิภายนอกที่ไดรับการรับรองเปนผูประเมนิภายนอก สมศ. ไมนอยกวารอยละ 40 ของผูเขาอบรม 

                 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมศ. เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. สถานศึกษาท่ีรับการประเมินไดทราบถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ใหบริการแกเด็ก นักเรยีน นักศึกษา 

และนําสารสนเทศที่เกิดจากการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ประเทศไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเทากับสากล 

4. ผูมคีวามรูความสามารถในวัยเกษียณสามารถใชความรูความสามารถของตนใหเปนประโยชนกับสังคม 
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กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน   

1. สมศ.  

2. สถานศึกษา 

3. หนวยงานตนสังกัด และรัฐบาล  

4. ผูปกครอง  

5. ชุมชน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

แนวทางแกไข/ ปองกันลดความเสี่ยง  

ปองกันความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง 

ถายโอนความเส่ียง 

1. จํานวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมินภายนอก 

มีจํานวนนอย และไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ 

- สรรหาและเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนผูประเมินภายนอก

ของ สมศ. เพ่ิมมากขึ้น  

- สรางความรวมมือกับศูนย เครือขาย สมศ. และจัด

อบรมสัมมนาในภูมิภาคตาง ๆ  

2. บุคคลภายนอกยังขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาตอผูประเมิน

ภายนอกของ สมศ.  

-  ทบทวนกระบวนการใหการรับรองเปนผูประเมิน

ภายนอกของ สมศ. และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ  

-  มีการลงโทษผูประเมินภายนอกที่ชัดเจน เด็ดขาด เพื่อ

เปนขอควรระวังสําหรับผูประเมนิภายนอกอ่ืน ๆ 

-  มีการพัฒนาศักยภาพผูประเมินเปนประจําทุกป 

3. กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ ที่ เกี่ ยวของกับผูประเมิน

ภายนอกยังไมมีความเหมาะสม เปนปจจุบัน และสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ  

มีความชัดเจน ถกูตอง เหมาะสม 

4. นโยบายรัฐบาลและแนวทางการดําเนินงานของ สมศ. ยังไมมี

ความชัดเจน 

- สรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

ที่ชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  13,600,000  บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 13,600,000 - - - - - - - - - - - - 

1. สรรหา คัดเลือก และ

รั บ ร อ ง ผู ป ร ะ เ มิ น

ภ าย น อ ก  ป ระ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

   

500,000 

 

 

 

1,000,000 

 

 

 

2,000,000 

 

 

 

2,000,000 

 

 

 

2,000,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

ช่ือโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือการอบรม/สัมมนาผูประเมินภายนอก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางมณีรัตน จันทนา 

โทรศัพท 02-2163955 ตอ 150 E-mail address maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. 

2543 และพระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561 ในมาตรา 8 กําหนดใหสํานักงานฯ มีอํานาจหนาท่ี ในการพัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตร

การฝกอบรม และสนับสนุนใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 

อยางมีประสทิธิภาพ 

เพ่ือใหการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการออกแบบและพัฒนา

ระบบเพ่ือการอบรม/สัมมนาผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

การฝกอบรมผูประเมินภายนอกใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทําคลังขอสอบเพื่อการทดสอบออนไลนวัดความรู 

ความเขาใจเบื้องตน  โดยอาจใหหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบเพ่ือการอบรม/สัมมนาและมีสวนรวม

ในการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม/สัมมนาผูประเมินภายนอก 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานการจัดอบรมสัมมนา การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการอุดมศึกษา  

เขารวมเปนคณะอนุกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการอาชวีศึกษา และระดับอดุมศึกษา 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. การพัฒนาหลักสูตรการอบรม

สัมมนาผูประเมินภายนอก 

              600,000 

1.1 สรรหารายชื่อและเสนอรายชื่อ

ผู ท รง คุณ วุฒิ ให ผู บ ริ หาร สมศ . 

พิ จารณา และเสนอแต งต้ั งคณ ะ 

อ นุ กรรมการพั ฒ นาระบ บ และ

หลักสูตรการอบรมสัมมนา 

10               

1.2 จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิเพื่อการ

ออกแบบและพัฒนาระบบการอบรม

สัมมนาผูประเมินภายนอก 

 

10              200,000 

1.3 รับฟงความคิดเห็นและปรับปรุง 10              200,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

ระบบและหลักสูตรการอบรมสัมมนา 

1.4  ใช ระบบและหลักสูตรอบรม 

สัมนนา 

10               

1.5.  ประเมินผลระบบและหลักสูตร

อบรมสัมมนาและปรับปรุงแกไข 

10               200,000 

2. การจัดทําคลังขอสอบเพ่ือทดสอบ

ความรูความเขาใจเบื้องตน 

              2,200,000 

2.1 ประสาน สทศ. เพ่ือการจัดทํ า

แบบทดสอบและจัดการทดสอบ

ออนไลน 

10              200,000 

2.2 วางแผนการจัดทดสอบ 10               

2.3 จัดการทดสอบวัดความรูความ

เขาใจเบื้องตน กอนการอบรมคัดเลือก

ผูประเมนิภายนอก 

10              2,000,000 

2.4 ส รุปประเมินผลการทดสอบ 

และคัดเลือกผูผานการทดสอบ 

10               

2.5 เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทราบ 

10               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1:  ระบบการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอกมีประสิทธิภาพ   

 หนวยนับ: โครงการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอก 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  4          4 

6..2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

30 60 100          100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 1: การจัดทําคลังขอสอบเพื่อทดสอบความรูความเขาใจเบื้องตน   

 หนวยนับ: จํานวนชุดขอสอบ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 4  4  4  4  4   20 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 20  40  60  80  100   100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงคหลัก ผลผลิตที่เกดิข้ึนหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  - ระบบการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และ

การอุดมศึกษาที่มีประสทิธิภาพ จํานวน 4 ระบบ 

                - จํานวนชุดขอสอบสําหรับการทดสอบออนไลนเพ่ือวัดความรูความเขาใจเบื้องตน การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศกึษา และการอุดมศึกษา จํานวน 4 ชุดขอสอบ 

ไตรมาส 2 :  - จํานวนชุดขอสอบสําหรับการทดสอบออนไลนเพื่อวัดความรูความเขาใจเบื้องตน การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศกึษา และการอุดมศึกษา จํานวน 8 ชุดขอสอบ 

ไตรมาส 3 :  - จํานวนชุดขอสอบสําหรับการทดสอบออนไลนเพื่อวัดความรูความเขาใจเบื้องตน การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศกึษา และการอุดมศึกษา จํานวน 4 ชุดขอสอบ 

ไตรมาส 4 :  - จํานวนชุดขอสอบสําหรับการทดสอบออนไลนเพื่อวัดความรูความเขาใจเบื้องตน การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศกึษา และการอุดมศึกษา จํานวน 4 ชุดขอสอบ 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หลักสตูรการอบรมสัมมนาผูประเมินภายนอกมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. สมศ. มีคลังขอสอบสําหรับการทดสอบออนไลน เพ่ือวดัความรูความเขาใจเบ้ืองตน 

3. ผูประเมินภายนอกมีคุณภาพมาตรฐาน ไดรับการยอมรับ และสรางความเช่ือม่ันใหแกสถานศึกษา   

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน   

1. ผูประเมินภายนอก และ สมศ.  

2. ผูเรยีน ผูบริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
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รหัสโครงการ : ภพป. 02 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

แนวทางแกไข/ ปองกันลดความเสี่ยง  

ปองกันความเส่ียง กระจายความเสี่ยง 

ถายโอนความเส่ียง 

1. การดํ าเนิ นการไม เป น ไปตามแผน ซ่ึ งอาจเนื่ องจาก 

ความไมพรอมของผูประสานงาน ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 

- การประสานสรางความรวมมือกับองคกรภายนอก 

ที่เก่ียวของ 

- การสนับสนุน  ช วยเหลือและแก ไขปญหาอย าง

ทนัทวงที 

 

2. การเปล่ียนแปลงทางนโยบายของรัฐบาลอาจสงผลการตอ

แผนปฏิบัติการของ สมศ. 

- สรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

ที่ ชัดเจน และสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว 

เหมาะสม 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  2,800,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 02 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 2,800,000 - - - - - - - - - - - - 

1. โครงการออกแบบและ

พัฒ นาระบบเพ่ื อการ

อบรม/สัมมนาผูประเมิน

ภ าย น อ ก  ป ระ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

  

200,000 

 

 

 

 

 

600,000 

 

 

 

 

 1,000,000  500,000  500,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพผูประเมินภายนอกและตออายุการรับรองผูประเมินภายนอก   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางมณีรัตน จันทนา 

โทรศัพท 02-2163955 ตอ 150 E-mail address maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามขอกําหนดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วาดวยการขอมีบัตร 

ประจําตัวผูประเมินภายนอก พ.ศ. 2562 ขอ 8 ผูประเมินภายนอกท่ีจะสามารถยื่นคําขอตออายุบัตรประจําตัวผูประเมิน

ภายนอก กรณีบัตรหมดอายุไดนั้น ตองเปนผูที่ผานการอบรมพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่สํานักงานกําหนด จํานวน 

ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ประกอบกับผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรองแลวตองมีการพัฒนาสมรรถนะเพื่อใหการประเมิน

คุณภาพภายนอกมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

สมศ. ไดใหการรับรองผูประเมินภายนอกประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 แลว จํานวน 1,508 คน ไดแก      

ผูประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย จํานวน 319 คน ผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 630 คน       

ผูประเมินภายนอกดานการอาชีวศึกษา จํานวน 198 คน และผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา จํานวน 361 คน จึงจะจัด

ประชุมพัฒนาศักยภาพผูประเมินภายนอกและแลกเปล่ียนเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวขอดังนี้ 

 เทคนิคการใหขอเสนอแนะและการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

โดยจะจัดประชุมแยกตามระดับการศึกษา จํานวน 8 คร้ัง คร้ังละ 100 คน โดยเปดโอกาสใหผูประเมินภายนอกเลือก

ลงทะเบียนเขาอบรมตามความตองการสนใจ รวมจัดอบรม 8 คร้ัง  ดังนี้  

1. ผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จํานวน  200 คน  (2 คร้ัง) 

2. ผูประเมินภายนอก ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  300 คน (3 คร้ัง) 

3. ผูประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  จํานวน  200  คน (2 คร้ัง) 

4. ผูประเมินภายนอก ระดบัอุดมศึกษา จํานวน 100 คน (1 คร้ัง)   

ทั้งนี้ ระดับอุดมศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีกฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประเมินภายนอกและตออายุการรับรองผูประเมินภายนอก 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: ผูประเมินภายนอกทุกระดับทุกประเภท สามารถสมัครเขารวมประชุมไดตามความตองการ

ความสนใจ ตามวัน เวลา และสถานทีจั่ดประชุมท่ี สมศ. กําหนด 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ :  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1.  พั ฒนาหลั ก สู ต รกา รป ร ะ ชุ ม 

สัมมนาผูประเมินภายนอก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

10               200,000 

 

2.  เ สนอ  ( ร า ง )  ห ลั ก สู ต ร แล ะ

กําหนดการประชุมสัมมนาตอคณะ 

กรรมการพัฒนาระบบการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (กพพ. กพศ. กพอ.) 

10              - 

3. ประกาศแจงผูประเมินภายนอก

ทราบ และเปดรับลงทะเบียนเขา

อบรม 

5              - 

4. วางแผนการการจัดประชุมสัมมนา 

ผูประเมนิภายนอก 

10              - 

5.จั ด ประ ชุ ม สั ม มนา ผู ป ร ะ เ มิ น

ภายนอกตามกาํหนดการ 

50              3,360,000 

6. สรุปผลการประชุมและรายชื่อ 

ผู ผ านการประชุ มสั มมนา เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมิน

คุ ณ ภา พ กา ร ศึ กษา  แล ะ เ ส น อ

คณะกรรมการ สมศ. ทราบ 

10              - 

7. ปรับปรุงขอมูลในระบบ AQA  5               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1:  จัดประชุมสัมมนาผูประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา จํานวน 800 คน   

 หนวยนับ: จํานวนคนที่เขาอบรม/สัมมนา 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด (ในเดือนน้ันๆ ตองไดเปาหมายเทาไหร)     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   200  200  200  200   800 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   25  50  75  100   100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงคหลัก ผลผลิตที่เกดิข้ึนหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 : - 

ไตรมาส 2 : - 

ไตรมาส 3 : - 

ไตรมาส 4 :  ผูประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับ     

                การพัฒนาศักยภาพ ไมนอยกวา 800 คน 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประเมินภายนอก มีความมั่นใจในการประเมินคุณภาพภายนอกและสามารถทําการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบส่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับประโยชนจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สมศ. ไดรับความเชื่อมั่นจากสถานศึกษาท่ีรับการประเมินภายนอก 

4. ประเทศไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเทากับสากล  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน   

1. ผูประเมินภายนอก และ สมศ.  

2. ผูเรยีน ผูบริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 

3. หนวยงานตนสังกัด และรัฐบาล  

4. ผูปกครอง  

5. ชุมชน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

แนวทางแกไข/ ปองกันลดความเสี่ยง  

ปองกันความเสี่ยง กระจายความเส่ียง 

ถายโอนความเสี่ยง 

1. การจัดประชุมสัมมนาไมเปนไปตามแผน ซึ่งอาจเนื่องจาก

ความไมพรอมของวิทยากร การพัฒนาหลกัสูตรลาชา ฯลฯ 

- สรรหาและเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ

มารวมพิจารณาหลักสูตรการจัดประชุมสัมมนา และ

รวมเปนวิทยากร 

- กําหนดแผนการประชมุสมัมนาที่ชัดเจน    

2. การเปล่ียนแปลงทางนโยบายของรัฐบาลอาจสงผลตอ

แผนปฏิบัติการของ สมศ. 

- สรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกัน 

ที่ชัดเจน และสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว 

เหมาะสม 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  3,560,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

10.1 แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 3,560,000 - - - - - - - - - - - - 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู ป ร ะ เ มิ นภ า ย นอ ก 

และตออายุการรับรอง 

ผู ป ร ะ เ มิ นภ า ย นอ ก 

ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.2563 

   

20,000 

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

 1,000,000  1,500,000  540,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

ช่ือโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: พัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: สงเสริมและพัฒนาสัมพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาววิมล ทวีคูณ 

โทรศัพท 02-2163955 ตอ 151    E-mail address: vimol.t@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักพัฒนาและสงเสริม โดยภารกิจสงเสริมและ

พัฒนาสัมพันธ (ภสส.) กําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก (QC100) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือติดตามผลการปฏิบตัิงานและจรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปน

ผูแทนของ สมศ. ทําหนาที่ในการตรวจสอบและสะทอนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทํา

พันธกิจหลักของ สมศ. กาวไปสูความสําเร็จได  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูประเมินภายนอกทุกระดับการศึกษา และสามารถจัดกลุม

คุณภาพของผูประเมินภายนอก 

2. เพื่อกระตุนใหผูประเมินปฏิบัติหนาที่ใหเต็มศักยภาพอยางมีคุณธรรม 

3. เพื่อใหผูเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการประเมินผูประเมินภายนอก 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: ทั่วประเทศ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

126



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. คณะทํางานระบบ QC100 

- จัดต้ังคณะทํางานระบบ QC100 

- จัดประชุมคณะทํางานระบบ 

QC100 

50              120,000 

2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูประเมินภายนอก 

  - ตอบแบบประเมินผานระบบ AQA 

  - ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูประเมินภายนอกโดย สมศ. 

  - ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูประเมินภายนอกโดย ศูนยเครือขาย 

สมศ. 

30              3,850,000 

3. สังเคราะหผลการประเมินและ

จดัทํารายงานสรุปผลการประเมิน 

10              360,000 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม

โครงการ 

10              - 

รวม               4,330,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: คณะทํางานระบบ QC100 

- จัดต้ังคณะทํางานระบบ QC100 

- จัดประชุมคณะทํางานระบบ QC100 

 หนวยนับ: 1 คณะ : ประชุม 4 ครั้ง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

ตัวช้ี 

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดต้ัง 1            1 คณะ 

จัดประชุม   1   1   1   1 4 ครั้ง 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวชี ้

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

(รอยละ)  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดต้ัง 100            100 

จัดประชุม   25   50   75   100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: ติดตามผลการปฏิบตัิงานของผูประเมินภายนอก 

 หนวยนับ: 3,296 แหง 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม  

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

  329 329 329 329 329 329 329 329 335  3,600 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม  

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

  20 30 40 50 60 70 80 90 100  100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: สังเคราะหผลการประเมินและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน 

 หนวยนับ: 1 เลม 

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

           1 1 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม  

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

           100 100 

 

6.4 ตัวชี้วัดท่ี 4: สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ : 2 ครั้ง 

6.4.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด   

ตัวช้ีวัด 

ที่ 4 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      1      1 2 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โปรดใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานในแตละเดือน 

6.4.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

ตัวช้ีวัด 

ที่ 4 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

รายงาน      50      100 100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

 

7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดคณะทํางานระบบ QC100 1 คณะ และจัดประชมุคณะทํางานระบบ QC100 ครบทั้ง 4 คร้ัง 

2. ไดรับความคดิเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากคณะทํางานระบบ QC100 ในการกําหนด กํากับติดตาม

การดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงาน 

3. ไดรายงานการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูประเมินภายนอกทุกระดับการศึกษา  

และสามารถจัดกลุมคุณภาพของผูประเมินภายนอก 

4. ไดผูประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

2. สมศ. 

3. ผูประเมินภายนอก 

 

8. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก โดย

การตอบแบบประเมินผานระบบ AQA ไมสามารถควบคุม

ระยะเวลาได เนื่องจากสถานศึกษาไมไดรับจดหมายแจงใหทํา

แบบประเมินผานระบบ AQA 

1. กรณีสถานศึกษาไมไดรับจดหมาย ดําเนินการแจงให

ผูเก่ียวของจัดสงจดหมายใหม 

2. ไมสามารถลงพ้ืนที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานของผูประเมิน

ภายนอกในบางระดับได เน่ืองจากไมมกีารประเมนิสถานศึกษา

ในระดับนั้น เชน ระดับอุดมศึกษา 

2. ไมสามารถควบคุมนโยบายของภาครัฐได 

9. งบประมาณ :  

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  4,330,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 05 

   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 4,330,000  70,000 100,000 70,000 700,000 730,000 70,000 70,000 730,000 700,000 700,000 390,000 

1. คณะทํางานระบบ QC 

100 
120,000   30,000   30,000   30,000   30,000 

2. ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู

ประเมินภายนอก 

3,850,000  70,000 70,000 70,000 700,000 700,000 70,000 70,000 700,000 700,000 700,000  

3. สั ง เค ร า ะ ห ผ ล ก า ร

ป ระ เมิ น และ จั ด ทํ า

ราย งานส รุป ผลการ

ประเมิน 

360,000            360,000 

4. รายงานส รุป ผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ 
             

131



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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งานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ   

สํานัก: สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอํานวยการ งานบริหารท่ัวไป 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสายรุง ประชากูล  

โทรศัพท 0 2216 3955 ตอ 110  E-mail address  sairung@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตรหลัก และพันธกิจดานตาง ๆ ของสํานักงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงที่รับผิดชอบหลัก 

ไดแก งานสารบรรณ งานธุรการ งานพสัดุ งานบริการอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และยานพาหนะ 

ทั้งนี้ งบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการนั้นมี 8 รายการ ไดแก 1) คาเชา 2) คาสาธารณูปโภค 3) คาตอบแทน  

4) คาวัสดุ 5) คาใชสอย 6) คาครุภัณฑสาํนักงาน 7) คาใชจายกิจกรรมของสํานักงาน และ 8) คาใชจายอ่ืนๆ  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหการดําเนินงานในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 

และยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานในการดาํเนินภารกิจตาง ๆ ได 

2. เพื่อใหผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: 1,363.09 ตารางเมตร 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม    

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน   

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

  ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรท่ีเปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน               27,650,000 

1) คาเชาทรัพยสิน               2,000,000 

2) คาสาธารณูปโภค               2,500,000 

3) คาตอบแทน               10,000,000 

4) คาวัสด ุ               1,500,000 

5) คาใชสอย               10,000,000 

6) คาครุภัณฑสํานักงาน               750,000 

7) คาใชจายกิจกรรมสํานักงาน เชน  

ป ใหม  วันสถาปนา วันสงกรานต  

เปนตน  

             500,000 

(กองทุน สมศ.) 

8) คาใชจายอื่นๆ เชน คาของขวัญ 

ของที่ ระลึก เงินชวยเหลือการกุศล 

เปนตน  

             400,000 

(กองทุน สมศ.) 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานสนับสนุนการปฏบิตัิงานของสํานักงาน 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

5 10 25 35 40 50 60 68 76 84 92 100 100 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

5 10 25 35 40 50 60 68 76 84 92 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : สามารถดําเนินการในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการดําเนินภารกิจของสํานักงาน

ไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ และผูรับบริการพึงพอใจ 

ไตรมาส 2 : สามารถดําเนินการในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการดําเนินภารกิจของสํานักงาน

ไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ และผูรับบริการพึงพอใจ 

ไตรมาส 3 : สามารถดําเนินการในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการดําเนินภารกิจของสํานักงาน

ไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ และผูรับบริการพึงพอใจ 

ไตรมาส 4 : สามารถดําเนินการในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการดําเนินภารกิจของสํานักงาน

ไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ และผูรับบริการพึงพอใจ 
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8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : การดําเนินงานในดาน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และ

ยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ได 

อยางรวดเร็ว มีคุณภาพ 

2 : ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและเจาหนาที่ของ สมศ. 

2 : ผูรับบริการจากหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผน ติ ด ตามการ จัด ซ้ื อ จัด จ า งผ าน ระบบ สํ านั ก งาน

อเิล็กทรอนิกสเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

2. การสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสํานักงานไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

- ติดตามใหมีการรายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา

ทุกเดือน 

- ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานประจําป 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  27,650,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 27,650,000 - - - - - - - - - - - - 

1. คาเชาทรัพยสิน 2,000,000 133,333 133,333 133,334 133,333 133,333 133,334 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. คาสาธารณูปโภค 2,500,000 208,330 208,330 208,340 208,330 208,330 208,340 208,330 208,330 208,340 208,330 208,330 208,340 

3. คาตอบแทน 10,000,000 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,337  

4. คาวัสดุ 1,500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

5. คาใชสอย 10,000,000 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,337  

6. คาครุภัณฑสํานักงาน 750,000    500,000 250,000        

7. คาใชจายกิจกรรม

สํานักงาน เชน ปใหม 

วันสถาปนา  

วันสงกรานต เปนตน 

500,000 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

300,000 

 

 

 

  

100,000 

 

 

 

     

8. คาใชจายอื่นๆ เชน  

คาของขวัญ ของที่ระลึก 

เงินชวยเหลือการกุศล 

เปนตน 

400,000 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,340 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,340 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,340 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,330 

 

 

 

33,340 
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โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ   

สํานัก: สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอํานวยการ งานบริหารท่ัวไป 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสายรุง ประชากูล      

โทรศัพท 0 2216 3955 ตอ 110             E-mail address  sairung@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล   

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีที่ต้ัง ณ ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซา 

มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 1,363.09 ตารางเมตร ประกอบดวย พ้ืนที่ปฏิบัติงาน หองประชุม หองเตรียมอาหาร พ้ืนที่สวนกลาง  

หองถายเอกสาร หองจดัเก็บเอกสาร และหองจัดเก็บพัสดุ 

ทั้งนี้ สํานักงานดําเนินการตกแตงสถานที่เพ่ือใชเปนพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้ังแต พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 

15 ปแลว ซึ่งทําใหบางพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานมีสภาพไมพรอมใชงานและเส่ือมสภาพในบางพ้ืนที่  อาทิ บริเวณเคานเตอร

ประชาสัมพันธดานหนาสํานักงาน พ้ืนพรม เปนตน 

นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 

วาดวยเร่ืองการมุงเนนทรัพยากรบุคคล ขอ 16 หัวขอการจัดระบบสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนั้น จึงเห็นควรไดดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานใหนาอยู นาทํางาน และมบีรรยากาศที่ดี 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีสภาพพรอมใชงาน มีบรรยากาศที่ดี และมีภาพลักษณที่ดี 

2. เพื่อดูแลสุขภาวะสถานท่ีปฏิบตัิงาน และสุขอนามัยของเจาหนาที่ สมศ. และผูมารับบริการ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ : 103 ตารางเมตร (ชั้น 24) 

4.2 พ้ืนที่ดําเนินการ : 294 ตารางแมตร (ชั้น 3) 

4.3 ระยะเวลาดําเนินการ: มกราคม - กนัยายน 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 02 

    

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ :   

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน               2,000,000 

1. กิจกรรมปรับปรุงสวนหนาประชาสัมพันธ      

ช้ัน 24 

               

1.1 จัดทํารายละเอียดขอกําหนดการปรับปรุง

สวนหนาประชาสัมพันธ 

20               

1.2 เสนอขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 

และขอกําหนด 

15               

1.3 จัดจางตามกระบวนการ 15               

1.4 ดําเนินการปรับปรงุสวนหนาประชาสัมพันธ 50               

    1.4.1 ผูรับจางสงมอบงานและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานงวด 1 

 20             135,000 

    1.4.2 ผูรับจางสงมอบงานและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานงวด 2 

 30             315,000 

2. กิจกรรมปรับปรุงสวนพื้นที่ช้ัน 3                

2.1 จัดทํารายละเอียดขอกําหนดการปรับปรุง

พ้ืนท่ีชั้น 3 

20               

2.2 เสนอขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 

และขอกําหนด 

15               

2.3 จัดจางตามกระบวนการ 15               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 02 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

2.4 ดําเนินการปรับปรุงสวนหนา

ประชาสัมพันธ 

50               

      2.4.1 ผูรับจางสงมอบงานและ

คณะกรรมการตรวจรับงานงวด 1 

 20             500,000 

       2.4.2 ผูรับจางสงมอบงานและ

คณะกรรมการตรวจรับงานงวด 2 

 30             1,500,000 

  

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: รอยละความสําเร็จของการดําเนินงการปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

            100 100 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     10  20 30 40 50 70 80 90 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : - 

ไตรมาส 2 : -ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานไดครบถวนตามสัญญาและสงมอบงานถูกตองเปนไปตาม

กาํหนดเวลา 

ไตรมาส 3 : ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานไดครบถวนตามสัญญาและสงมอบงานถูกตองเปนไปตาม

กาํหนดเวลา 

ไตรมาส 4 : -ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานไดครบถวนตามสัญญาและสงมอบงานถูกตองเปนไปตาม

กาํหนดเวลา 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 02 

    

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สถานที่ปฏิบัติงานไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหมีสภาพพรอมใชงาน และมีบรรยากาศท่ีดี  

2 : เจาหนาที่ สมศ. ไดรับการดูแลสุขภาวะในสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือใหมีสุขอนามัยที่ดี และมีภาพลักษณที่ดีตอ

ผูรบับริการ ณ สถานท่ีปฏิบัติงานของ สมศ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและเจาหนาที่ของ สมศ. 

2 : ผูรับบริการจากหนวยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไดรับอนุมัติ (ราง) ขอกําหนดลาชากวาแผน ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือจะได

ขอมูลและรายละเอียดในการเสนอขออนุมัติที่ครบถวน

และถูกตอง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได รับอนุมั ติ 

ในหลักการและงบประมาณ 

2. ผูสนใจเสนอราคามีนอยราย ติดตอและทาบทามใหผูประกอบการเขามาย่ืนเสนอราคา

ใหมากกวา 3 ราย เพื่อใหเกิดการแขงขัน และสํานักงาน

มีโอกาสในการตอรอง 

3. งานไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาและไมเปนไปตามที่สัญญา

กาํหนด 

ตรวจสอบและติดตามพรอมกับกํากับดูแลใหมีการ

ดําเนินงานใหครบถวนตามสัญญาทุกระยะ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  2,000,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 02 

    

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 2,000,000 - - - - - - - - - - - - 

1. การปรับปรุงสวนหนา

ประชาสัมพันธ 

500,000 

 
           

140,000 

 
  

360,000 

 

2. การปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 3 1,500,000            500,000   1,000,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 03 

     

งานการตรวจสอบบัญชี ประจาํปงบประมาณ  2562 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ   

สํานัก:  สนับสนุนการปฏิบัติการ 

ภารกิจ/งาน:   อํานวยการ/งานการเงินและบัญชี 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:   ดร.นนัทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวศิริวรรณ แซล้ิม 

โทรศัพท    0-2216-3955 ตอ 130     E-mail address   siriwan.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกา รมหาชน ) 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน

นับแตวนัสิ้นปบัญชีทุกป 

 ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแตงต้ังดวยความเห็นชอบ

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงานตามกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  โดยให

แสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัดและไดผลตามเปาหมาย

เพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ สมศ.และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพื ่อดํา เนินการตรวจสอบบัญชีของสํานักงานใหเปนตามพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพกา รศึกษ า  (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 44 และตามกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)   

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร   

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 03 

     

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการตรวจสอบบั ญชี  ประจํ าป

งบประมาณ  2562 

              350,000 

1.ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ / 

คุณลักษณะเฉพาะ/TOR และกระบวนการ

จดัซื้อจัดจาง/ลงนามสัญญาจาง 

20 

 

  

 
            

2.จัดเตรียมขอมูลและประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอก พรอมรับการ

ตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ

และไดรายงานฉบับสมบูรณ 

   50     

 

          

3.การนําเสนองบการเงินที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี เสนอตอ

คณะทํางานการเงินและคณะกรรมการ สมศ. 

10               

4.การนําสงงบการเงินที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ สมศ.ใหกับ สตง. 

10               

5.บันทึกและสงรายงานการเงินรวมของ

สํานักงานผานระบบรายงานการเงินรวม

ภาครัฐ (CFS) 

10        
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 03 

     

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายอยางครบถวนถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 หนวยนับ :  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

- - - - - 100 - - - - - - 100 

  

 6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

20 35 70 80 90 100 - - - - - - 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  รายงานการเงินฉบบัสมบูรณที่ผานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 2 : 1) นําเสนองบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชี เสนอตอคณะทํางานการเงินและคณะกรรมการ สมศ.  

    และสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน 

               2) บันทึกและสงรายงานการเงินรวมของสํานักงานผานระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      สํานักงานไดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 44 และตามกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงาน

การเงินประจําป ตามพระราชบัญญัตวิินัยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ.2561 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. คณะกรรมการ สมศ. 

2. สาํนักงาน 

3. สาํนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 

4. สาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 03 

     

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

การตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ เพ่ือใหไดรายงานฉบับ

สมบูรณอาจไมทันภายในระยะเวลาไตรมาสที่ 1 

เรงกับกําติดตามการตรวจสอบและการออกรายงานฉบับ

สมบูรณของผูสอบบัญชีใหไดทันภายในกําหนดเวลา 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  350,000   บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 03 

     

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 350,000 - - - - - - - - - - - - 

1. ตรวจสอบบัญชี ประจําป

งบประมาณ  2562 
350,000 

 
     

350,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 04 

 

งานการบริหารทรัพยากรมนษุย 
 

1. หนวยงานและผูรับผดิชอบ  

สํานัก: สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอํานวยการ งานทรัพยากรมนุษย 

รองผูอํานวยการท่ีกํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวชญานิษฐ ดุลยเกษม  

โทรศัพท  02-216 3955 ตอ 123   E-mail address  Chayanit.d@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ผูบริหารใชดําเนินงานดานบุคลากร ตั้งแตการสรรหา คัดเลือก 

และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคกร พรอมทั้งการพัฒนา ธํารงรกัษาใหบุคลากรในองคการ

ไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการ 

ท่ีทําใหสมาชิกในองคกร ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานจึงตระหนัก

เห็นความสําคัญของการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร

ไปสูนโยบายและทิศทางท่ีกําหนด  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

3.1 เพื่อสรรหาบุคลากรที่มทีักษะ ความรูความสามารถ และคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สอดคลองกับภาระงานและ   

วัฒนธรรมองคกร 

3.2 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร โดยพิจารณาจาก 

ผลงานเปนหลัก มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหทํางาน

บรรลุเปาหมาย 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 04 

 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ:  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคม 

5.3 ยุทธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเยี่ยม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยุทธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย               69,340,000 

1. งบบุคลากร                

    1.1เงินเดือนบุคลากร               49,700,000 

1.2 คาลวงเวลา               300,000 

1.3 คาจางลูกจางโครงการและ  

ลูกจางรายวันและคาประกันสังคม 

              2,000,000 

1.4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ               2,000,000 

1.5 เงินรางวัลประจําป               10,000,000 

(กองทุนสมศ.) 

1.6 คาตอบแทนผูอํานวยการ               3,750,000 

1.7 คาตอบแทนที่ปรึกษา/     

     ผูทรงคุณวุฒิ  

              1,000,000 

2. การประชาสัมพันธเพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

              300,000 

3) คาบริการจัดทําเงินเดือน               160,000 

4) คาตอบแทนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป 

              130,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 04 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้ วัดท่ี 1: ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา คาประกันสังคม และเงินรางวัล

ประจําป อื่น ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

       หนวยนับ : รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

8.33 8.33 8.37 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 8.33 8.33 8.37 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  สรรหาและคดัเลือกบุคลากรไดครบถวนตามกรอบอัตราโครงสราง 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   25    25    25    25 100 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   25    50    75    100 100 
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7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 - 4 : สามารถดําเนินการเบิกจายคาตอบแทน เงินเดอืน คาจาง คาลวงเวลา คาประกันสังคม และเงินรางวัล

ประจําป ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไดครบถวนตามกรอบอัตรากําลัง 

 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรไดรับเงินเดือน คาตอบแทน คาจาง คาลวงเวลา คาประกันสังคม และเงินรางวัลประจําป ไดภายใน   

    ระยะเวลาที่กําหนด 

2. สํานักงานสามารถดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู และทักษะความสามารถ ตรงตาม 

   มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ตองการ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

บุคลากร สมศ. 

 

9. ความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สํานักงานไมสามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนไดตรงตามเปาหมายเนื่องจากผูสมัครนอย 

1. เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธรับสมัครงานให 

ตรงตามกลุมเปาหมาย อาทิ สื่อออนไลน หนังสือพิมพ 

วิทยุ ฯลฯ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  69,340,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กจิกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.งบบุคลากร              

1.1 เงินเดือนบุคลากร   49,700,000 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,666 4,141,674 

1.2 คาลวงเวลา 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

1.3 คาจางลูกจางโครงการ

และลูกจางรายวัน และค า

ประกันสังคม 

2,000,000 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,674 

1.4 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2,000,000 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,666 166,674 

1.5 เงินรางวัลประจําป 10,000,000   10,000,000          

1.6 คาตอบแทนผูอํานวยการ 3,750,000 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 312,500 

1.7 คาตอบแทนท่ีปรึกษา/

ผูทรงคุณวุฒิ  

1,000,000 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,333 

 

83,337 

 

2. การประชาสัมพันธ

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

300,000 

 

 

  

75,000 

 

 

  

75,000 

 

 

  

75,000 

 

 

  

75,000 

 

 

3. คาบริการจัดทํา

เงินเดือน 

160,000 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

13,333 

 

4. คาตอบแทนการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตงิาน 

130,000 

 

 

 

 65,000 

 

 

      

65,000 
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โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ   

สํานัก:  สนับสนนุการปฏิบัติงาน                                                                                               . 

ภารกิจ/งาน:  ภารกิจอํานวยการ    งานทรัพยากรมนุษย                                                                   . 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:  ดร.นนัทา หงวนตัด                                                                                       . 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวชญานิษฐ ดุลยเกษม  

โทรศัพท  02-2163955 ตอ 123           E-mail address  chayanit.d@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

คุณภาพของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญในการพาองคกรไปสูเปาหมายและงานทรัพยากรมนุษย เปน

หนวยงานหนึ่งท่ีจะตองดูแลและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและประสบการณที่สอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของโลกรวมทั้งตามขอบังคับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544  หมวด 4  ขอ 26 และขอ 2 ที่ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนา และฝกอบรม 

ผูอยูใตบังคับบัญชาใหเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ ได 

อยางมีประสิทธิภาพท้ังปจจุบันและอนาคต พรอมที่จะปฏิบัติงานที่ทาทายความรู ความสามารถ และสรางความสําเร็จ

ใหแกองคกรใหแกองคกรมากยิ่งขึ้น   

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพ่ือเพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยการพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะและองคความรูในดานวิชาการ และ

ทักษะในดาน Soft Skill  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น  

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร   

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม  

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.               9,650,000 

1. การพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP) 

              1,300,000 

   1.1 การเตรียมการ/สํารวจ/จัดทํา

แผน/ขออนุมัติ 

               

   1.2 เจาหนาที่ เข ารับการอบรม

ตามแผนที่ไดรับอนุมัติ 

               

   1.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู KM                

2. การจั ดห ลั ก สู ต รฝ กอบ รม 

และพัฒนาบุคลากร (In-house 

Training) 

              550,000 

   2.1 การเตรียมการ/สํารวจ/จัดทํา

แผน/ขออนุมัติ 

               

   2.2 จัดการอบรมหลักสูตรตาม

แผนที่ไดรับอนุมัติ 

               

3. การสัมมนาบุคลากรประจําป/

ศึกษาดูงาน 

              7,500,000 

กองทุน สมศ. 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

   3.1 จัดสัมมนาบุคลากร คร้ังที่ 1                

   3.2 จัดสัมมนาบุคลากร คร้ังที่ 2                 

4. การพัฒนาเสริมสรางองคความรู

ในหลักสูตรที่มีความจําเปนใหกับ

บุคลากร 

              300,000 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนบุคลากรเขารวมการฝกอบรม IDP ตามแผนที่ไดรับอนุมัติมากกวารอยละ 80 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           80 80 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  25   50   75   100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: จํานวนบุคลากรเขารวมการฝกอบรม In House Training ในแตละหลักสูตรมากกวารอยละ 80   

 หนวยนับ: รอยละ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           80 80 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  25   50   75   100 100 
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6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละ 80 ของบุคลากรที่รวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           80 80 
 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน     

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  50         100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  - 

ไตรมาส 2 :  สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน : จัดสัมมนาศึกษาดูงาน คร้ังที่ 1/2563  

ไตรมาส 3 :  - 

ไตรมาส 4 :  IDP : ดําเนินการตามแผนรอยละ 100 

  In-House Training: ดําเนินการตามแผนรอยละ 100 

   สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน : เตรียมการเร่ืองการสัมมนาศึกษาดูงาน คร้ังที่ 2/2563 
 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมถึงมีเจตคติที่ดีตอองคกร  

เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากร สมศ. 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

บุคลากร สมศ. 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 05 

     

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. บุคลากรไมเขาอบรมไมครบรอยละ 80 ที่กําหนดไว ประชาสัมพันธชี้แจงวิธีการดําเนินการใหชัดเจน 

2. บุคลากรไมสงเร่ืองเบิกจายคาอบรม IDP ตามหลักเกณฑ/ 

    ตามเวลาที่กําหนด 

ประชาสัมพันธชี้แจงวิธีการดําเนินการใหชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  9,650,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 05 

     

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 9,650,000 - - - - - - - - - - - - 

1. การเรียนรูและพัฒนา

ตนเองของบุคลากร สมศ. 
1,300,000      300,0000   300,0000   700,000 

2. การฝกอบรมและการ

พฒันาบุคลากร  

(In-house Training) 

550,000   137,500   137,500   137,500   137,500 

3. การสัมมนาบุคลากร

ประจําป/ศึกษาดูงาน 
7,500,000      1,500,000      6,000,000 

4. การสงเสริมบุคลากร 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 01 

  

โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 

 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :  สาํนักสนบัสนุนการปฏิบัติงาน      

ภารกิจ/งาน: ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร / งานระบบการประเมิน‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด    

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายธนภัทร สัมพันธรตันชยั    

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 177        E-mail Address    thanaphat@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนาที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ท้ังทางดานฮารดแวร 

และซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยในปงบประมาณ 2563 ภทส. ไดจัดทําโครงการ

พัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) เพื่อพัฒนาโมดูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (AQA) ระยะที่ 2 ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน อันจะ

สงผลใหกระบวนการตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและลดโอกาสขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 

บํารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงและจัดซื้อบริการ SMS สําหรับการแจงขอมูลขาวสารไปยังผูประเมินหรือ 

ผูที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อพัฒนาโมดูลที่ เก่ียวของของระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (AQA)  

ระยะท่ี 2 ใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ัง สามารถรองรับการใชงานบนอุปกรณเคล่ือนที่ได 

2. เพื่อบํารุงรักษาสายสัญญาณความเรว็สูงเชื่อมตอระบบ Uninet และระบบ AQA 

3. เพ่ือจัดซ้ือบริการ SMS สาํหรับการแจงขอมูลขาวสารไปยังผูประเมินหรือผูที่เก่ียวของ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 01 

  

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวดั 

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

โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 

100              3,480,000 

1. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบ AQA สนับสนุน

อุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Application) 

15               1,500,000  

1.1 ขออนุมัติหลักการ งบประมาณและจัดทําขอบเขต

ของงาน รวมทั้ งประสานงานบริห ารท่ั วไปเพื่ อ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง 

 30              

1.2 กํากับ/ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ 

ผูรับจางใหเปนไปตามขอบเขตงานท่ีกําหนด ทดสอบ

ระบบฯ และตรวจรับงาน 

 50              

1.3 ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน  20              

2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมิน 15               500,000  

2.1 ขออนุมัติหลักการ งบประมาณและจัดทําขอบเขต

ของงาน รวมทั้ งประสานงานบริห ารท่ั วไปเพื่ อ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง 

 30              

2.2 กํากับ/ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ 

ผูรับจางใหเปนไปตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 

 50              

2.3 ทดสอบระบบฯ และตรวจรับงาน  20              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 01 

  

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวดั 

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

3. การบํารุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA  

 (ระยะท่ี 1) 

15               600,000  

3.1 ขออนุมัติหลักการ งบประมาณและจัดทําขอบเขต

ของงาน รวมทั้ งประสานงานบริห ารท่ั วไปเพื่ อ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง 

 30              

3.2 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของผูรับจางและ

ตรวจสอบผลดําเนินงาน 

 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

3.3 บริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของระบบฯ 

โดยทําการประสานหรือแกไข กรณีพบปญหาการใชงาน 

 40              

4. การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายและระบบ

เครือขายระบบ AQA (ระยะท่ี 1) 

15               420,000  

4.1 ขออนุมัติหลักการ งบประมาณและจัดทําขอบเขต

ของงาน รวม ท้ั ง ประสานงานบริหารท่ั วไปเพื่ อ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง 

 30              

4.2 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของผูรับจางและ

ตรวจสอบผลดําเนินงาน 

 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

4.3 บริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของระบบฯ 

โดยทําการประสานหรือแกไข กรณีพบปญหาการใชงาน 

 40              

5. การซ้ือประกันดานฮารดแวรเคร่ืองคอมพิวเตอร 

แมขายระบบ AQA (ระยะท่ี 1) 

10               160,000  

5.1 ขออนุ มั ติ ห ลั กการ งบประมาณและจัดทํ า

ขอกําหนดคุณลักษณะ รวมทั้งประสานงานบริหารท่ัวไป

เพ่ือดาํเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 70              

5.2 ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจาง  30              

6. การจดัซื้ออุปกรณระบบเครือขาย 10               150,000  

6.1 ขออนุ มั ติ ห ลั กการ งบประมาณและจัดทํ า

ขอกําหนดคุณลักษณะ รวมทั้งประสานงานบริหารท่ัวไป

เพ่ือดาํเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 70              

6.2 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  30              

7. การบํารุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเช่ือมตอ

ระบบ Uninet และระบบ Automated QA 

10               100,000  

7.1 ขออนุมัติหลักการ งบประมาณและจัดทําขอบเขต

ของงาน รวม ท้ั ง ประสานงานบริหารท่ั วไปเพื่ อ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง 

 30              

7.2 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของผูรับจางและ

ตรวจสอบผลดําเนินงาน 

 30      1      1  

7.3 บริหารจัดการและตรวจสอบการทํางานของระบบฯ 

โดยทําการประสานหรือแกไข กรณีพบปญหาการใชงาน 

 40              

8. การจัดซื้อบริการ Short Message Service (SMS) 

สาํหรับระบบ AQA 

10               50,000  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวดั 

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

8.1 ขออนุ มั ติ ห ลั กการ งบประมาณและจัดทํ า

ขอกําหนดคุณลักษณะ รวมทั้งประสานงานบริหารท่ัวไป

เพ่ือดาํเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 70              

 8.2 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  30              

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: ระดับความสาํเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)  

 หนวยนับ : ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 
 

ระดับคะแนนที่ 1   ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 50 

ระดับคะแนนท่ี 2 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 70 

ระดับคะแนนที่ 3 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 80 

ระดับคะแนนที่ 4 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 90  

ระดับคะแนนที่ 5 ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 100 และทบทวน วิเคราะหผลการดําเนนิงาน  

  เพื่อหาแนวทางพฒันาการดําเนินงานปงบประมาณถัดไปเสนอตอผูอํานวยการ 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

21 34 50 55 62 70 73 77 80 86 90 100 100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 01 

  

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: รอยละความสําเรจ็การดําเนินโครงการฯ 

ไตรมาส 1 : ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 50 

ไตรมาส 2 : ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 70 

ไตรมาส 3 : ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 80 

ไตรมาส 4 : ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน รอยละ 100 และจัดสงรายงานทบทวน/วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

 ไปยังผูอาํนวยการเสร็จสิ้น 
 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ลดระยะเวลาดําเนินการของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

2. ลดโอกาสขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

3. ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถตรวจสอบผลดําเนินงานไดแบบ Real-time 
 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. ผูบริหารและเจาหนาที่ สมศ.  

2. สถานศึกษา 

3. ผูประเมินคุณภาพภายนอก 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการหรือเง่ือนไขการประเมิน

คุณภาพภายนอก ทําใหระบบฯ ไมสามารถสนับสนุน 

การดําเนินงานตามที่ตองการในปจจุบัน 

- กรณี ท่ีผูใชงานปรับเปลี่ยนความตองการใชงานระบบ  

จะเขาสูกระบวนการ Change Requirement 

 โดยผูใชงานกรอกเอกสารแจงความจํานงขอเปล่ียนแปลง

รายละเอียดการใชงานระบบฯ จากนั้นหัวหนาโครงการ

และผูเก่ียวของจะประเมินผลกระทบกอนพิจารณาอนุมัติ

ใหมีการเปล่ียนแปลงหรือไมตอไป 

- ออกแบบระบบฯ ใหมีความยืดหยุน ผู ใชงานสามารถ

ปรับเปล่ียนคาพารามิเตอรได 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  3,480,000  บาท    
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 01 

  

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รรวมงบประมาณ 3,480,000 85,000 85,000 295,000 85,000 85,000 285,000 85,000 85,000 785,000 85,000 85,000 1,435,000 

1. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบ AQA 

สนับสนุนอุปกรณเคล่ือนท่ี (Mobile 

Application) 

1,500,000         500,000 

 

  1,000,000 

2. การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมิน 500,000         200,000   300,000 

3. การบํารุงรักษาระบบแอปพลิเคชัน

ระบบ AQA (ระยะที่ 1) 

600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

4. การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแม

ขายและระบบเครือขายระบบ AQA 

(ระยะที่ 1) 

420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

5. การซื้อประกันดานฮารดแวรเคร่ือง

คอม พิ ว เตอร แม ข าย ระบ บ  AQA  

(ระยะที่ 1) 

160,000   160,000          

6. การจัดซ้ืออปุกรณระบบเครือขาย 150,000      150,000       

7. การบํารุงรักษาสายสัญญาณความเร็ว

สูงเช่ือมตอระบบ Uninet และระบบ 

AQA 

100,000      50,000      50,000 

8. การจัด ซ้ือบ ริการ Short Message 

Service (SMS) สําหรับระบบ AQA 

50,000   50,000          
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 02 

  

 

 

โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาผูประเมิน 

 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :      สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน:     ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบการประเมิน    ‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด     ‘ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายธนภัทร สัมพันธรตันชยั      ‘ 

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 177               E-mail Address thanaphat@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนาที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ท้ังทางดานฮารดแวร 

และซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทําโครงการสนับสนุน

การอบรมพัฒนาผูประเมิน เพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม สําหรับใชในการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลอืกผูประเมินใหสามารถใชงานระบบ AQA ของสํานักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อใหสํานักงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ เครือขายและสัญญาณ

อนิเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและมีความพรอมรองรับการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการคัดเลือกผูประเมิน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สถานที่จัดการประชุมคัดเลือกผูประเมนิ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ในสังคม 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 02 

  

 

 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวดั 

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

โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาผูประเมิน 100              500,000 

1. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ

เครือขาย 

50              250,000 

 1.1 จัดทํา (ราง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

 1.2 ขออนุมัติหลกัการและงบประมาณจัดซ้ือ พรอมท้ัง

ขออนุมัติรายช่ือคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดทํา

รายละเอียดคณุลักษณะ 

 20              

 1.3 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ    20              

  1.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง โดยดําเนินกระบวนการตาม 

พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10              

 1.5 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  30              

2. การเชาอุปกรณคอมพิวเตอรและสัญญาณอินเทอรเน็ต 50              250,000 

 1.1 ขออนุมัติหลกัการและงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง 

พรอมท้ังขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบใน

การจดัทําขอบเขตของงาน 

 25              

 1.2 ขออนุมัติขอบเขตของงาน    40              

  1.3 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 10              

 1.4 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  25              

 

 

 

 

  

 

 

 

             

แผนดําเนินงานข้ึนกับกาํหนดการจัดอบรม

คัดเลือกผูประเมินของสํานักงาน 
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รหัสโครงการ : ภทส. 02 

  

 

 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จของโครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาผูประเมิน 

 หนวยนับ : ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  ระดับ 1 ระดับ 3  ระดับ 5       ระดับ 5 
 

ระดับคะแนนที่ 1   ขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เสร็จสิ้น 

ระดับคะแนนท่ี 2 - 

ระดับคะแนนที่ 3 ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ระดับคะแนนที่ 4 -  

ระดับคะแนนที่ 5 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  60 70  100       100 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการสนับสนุนอุปกรณ IT สําหรับการจัดประชุมนอกสถานที่ 

 หนวยนับ : รอยละความพึงพอใจ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

>80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 02 

  

 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ:  

ไตรมาส 1 : อนมุตัิหลักการ/งบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเสร็จสิ้น 

ไตรมาส 2 : สงมอบและตรวจรบังานเสร็จส้ิน 

ไตรมาส 3 : - 

ไตรมาส 4 : - 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูประเมนิคุณภาพภายนอกสามารถเรียนรู ทดสอบและใชงานระบบ AQA ไดอยางมีประสิทธภิาพ  
 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. ผูประเมินคุณภาพภายนอก 

2. สํานักงาน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. กําหนดการอบรมคัดเลือกผูประเมินบางชวงมีการทับซอนกัน 

ทํ าให เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณคอมพิวเตอร 

และอุปกรณเครือขายไมเพียงพอ 

1. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณ เครือขายชุดสํารอง ในกรณีที่มีการจัด

อบรมทับซอนกัน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  500,000  บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 500,000 - - - - - 250,000 30,000 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 

1. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย

และอุปกรณเครือขาย 

250,000 - - - - - 250,000 - - - - - - 

2. การเช าอุ ปกรณ คอมพิ ว เตอรและ

สัญญาณอินเทอรเน็ต 

250,000 - - - - - - 30,000 30,000 40,000 50,000 50,000 50,000 
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดต้ังภายในศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :      สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน:    ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบสนับสนุน    ‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:    ดร.นันทา หงวนตัด    ‘ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:    นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห    ‘ 

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 172       E-mail Address   pattraporn@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนาที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางดานฮารดแวร

และซอฟตแวรที่ติดต้ังภายในหองศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร ซึ่งทุกระบบจําเปนตองมีการบํารุงรักษา ตรวจสอบ

สภาพการทํางานเพ่ือใหอยูในสภาพใชงานไดเปนปกติ ใหมีการการปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณที่มีการเสื่อมสภาพ

เพื่อปองกันและแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบ อีกทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันใหม

เพื่อใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงและเพื่อภาพลักษณที่ทันสมัยมีความนาเชื่อถือ

ของสํานักงาน  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการทํางานและบํารุงรักษาทุกระบบใหสามารถใชงานไดเปนปกติ 

2. เพื่อปองกันและแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนกับระบบ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ:  หองศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                                    สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบท่ีติดต้ัง

ภายในศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. 

100               5,110,000 

1. การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

แมขาย ระบบเครือขาย ระบบสํารองขอมลู 

ภายในหองศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร 

10               700,000 

1.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน

และราคากลาง 

 20               

1.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซื้อ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงานและ

ราคากลาง 

 10               

1.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงานและราคากลาง  20               

1.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5               

1.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 15  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1.6 บริหารจัดการ และตรวจสอบการทํางานของ

ระบบตาง ๆ ประสานและทําการแกไขกรณีพบ

ขอผิดพลาด 

 30               

2. การซื้อประกันดานฮารดแวรเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

2               120,000 

2.1 จัดทํา (ราง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20               

2.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซื้อ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 

 20               
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

2.3 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  30               

2.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

2.5 ตรวจสอบผลการดําเนินงานและตรวจรับงาน

ตามใบสั่งจาง 

 20               

3. การบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภยัระบบ

เครือขาย (Firewall) 

10               500,000 

3.1 จัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

3.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซื้อ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10               

3.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงาน  20               

3.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

3.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด

สัญญาจาง มกราคม 2564) (6 เดือน/คร้ัง) 

 20           1    

3.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบการทํางาน เพ่ิมเติม 

ปรับปรุง หรือแกไข Policy การใชงานระบบ 

ประสานและทําการแกไขกรณีพบขอผิดพลาด 

 20               

4. การบํารุงรักษาระบบเครือขายไรสายและระบบ

บริหารจัดการ 

5               340,000 

4.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

4.2 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซ้ือ 

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10               

4.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงาน  20               

4.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

4.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

4.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบการทํางานของ

ระบบ ประสานและทําการแกไขกรณีพบ

ขอผิดพลาด 

 20               

5. การบํารุงรักษาระบบ Proxy Server สําหรับ

บริหารจัดการเครือขายอินเทอรเน็ต 

5               400,000 

5.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

5.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซื้อ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

 20               
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

5.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงาน  20               

5.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 20               

5.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

6. การบํารุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัย

ระบบอิเล็กทรอนิกสเมล (Iron Port) 

3               150,000 

6.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

6.2 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซ้ือหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายช่ือคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 20               

6.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงาน  20               

6.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 20               

6.5 บริหารจัดการ และตรวจสอบการทํางานของ

ระบบ และทําการแกไขกรณีพบขอผิดพลาด 

 20               

7. การบํารุงรักษาระบบสาํรองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) 5               60,000 

7.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

7.2 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซ้ือ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายช่ือคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

7.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

7.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงาน

ตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

 10               

7.5 ควบคมุการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

7.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบการทํางานของ

ระบบ ประสานและทําการแกไขกรณีพบ

ขอผิดพลาด 

 20               

8. การบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบ

ควบคุมความชื้น 

5               80,000 

8.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

8.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

8.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

8.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม  10               
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

8.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

8.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบการทํางานของ

ระบบ ประสานและทําการแกไขกรณีพบ

ขอผิดพลาด 

 20               

9. การบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบ

ตรวจจับควันความไวสูง 

5               30,000 

9.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

9.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือ

หรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

9.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

9.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

9.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 10       1      1  

9.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ประสานและ

ทําการแกไขกรณีพบขอผิดพลาด 

 20               

9.7 จัดอบรมใหความรู การปองกันและระงับ

อัคคีภัยในเบื้องตน 

 10       1        

10. การบํารุงรักษาระบบโทรทัศนกลองวงจรปด 5               80,000 

10.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

10.2 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซื้อหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

10.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

10.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

10.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

10.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ประสานและ

ทําการแกไขกรณีพบขอผดิพลาด 

 20               

11. การบํารุงรักษาระบบโทรศัพทตูสาขาอัตโนมัติ 5               140,000 

11.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

11.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

11.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

11.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

11.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

11.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ประสานและ

ทําการแกไขกรณีพบขอผดิพลาด 

 20               

12. การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบสํานักงาน

อเิล็กทรอนิกส (Paperless) 

15               1,300,000 

12.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงานและ

ราคากลาง 

 10               

12.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงานและ 

ราคากลาง 

 5    1   1   1   1  

12.3 ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง  10               

12.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5               

12.5 ควบคุมการเขาทําการบํารุงรักษาของบริษัท 

ผูรับจางและตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 10  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

12.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ทําการ

ประสานหรือแกไขกรณีพบขอผิดพลาด ให

คาํปรึกษา แนะนํา แกไข การใชระบบงาน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกสใหแกเจาหนาที่

สํานักงาน  

 60               

13. การบํารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุม

งบประมาณ (E-CON) 

5               150,000 

13.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

13.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10    1   1   1   1  

13.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

13.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

13.5 ควบคมุการบํารุงรักษาของบริษัทผูรับจาง

และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20       1      1  

13.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ทําการ

ประสานหรือแกไขกรณีพบขอผิดพลาด ให

คาํปรึกษา แนะนํา แกไข การใชระบบงาน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกสใหแกเจาหนาท่ีสํานักงาน  

 20               

14. การบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงาน 10               160,000 
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รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/

ตวัชี้วัด 

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

14.1 ทบทวนและจัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20               

14.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือ

จาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอบเขตของงาน 

 10               

14.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

14.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 10               

14.5 ควบคมุการบํารุงรักษาของบริษัทผูรับจาง

และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

 20    1   1   1   1  

14.6 ตรวจสอบการทํางานของระบบ ทําการ

ประสานหรือแกไขกรณีพบขอผิดพลาด ให

คาํปรึกษา แนะนํา แกไข การใชระบบงาน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกสใหแกเจาหนาท่ีสํานักงาน  

 20               

15. คาใชสอยอ่ืน ๆ ทางคอมพิวเตอร 10               900,000 

15.1 การปรับปรุงระบบเครือขายภายในบริเวณ

สํานักงาน 

3           1    200,000 

15.2 การบํารุงรักษาเคร่ือง Scanner 2     1          50,000 

15.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุค 

2     1          150,000 

15.4 การซอม บํารุง จัดหาเพื่อทดแทนทางดาน

คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

3               500,000 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนคร้ังท่ีระบบทั้งหมด จํานวน 14 ระบบ ไดรับการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

  จากบริษัทผูรับจางตามแผนงาน 

 หนวยนับ :  จํานวนคร้ัง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

2 2 9 2 2 11 2 2 9 3 2 11 57 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

4 8 23 27 30 50 53 57 72 78 81 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: จํานวนระบบที่ไดรับการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

ไตรมาส 1 : จํานวน 14 ระบบ 

ไตรมาส 2 : จํานวน 14 ระบบ 

ไตรมาส 3 : จํานวน 14 ระบบ 

ไตรมาส 4 : จํานวน 14 ระบบ 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ทุกระบบสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา  

2 : สํานักงานมีการสํารองขอมูลอยางเปนระบบ และสามารถ Recovery Data กลับมาใชไดเมื่อเกิดเหตุไมคาดคิด 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : เจาหนาที่ สมศ.  

2 : ผูใชบริการระบบแอปพลิเคชั่นของสํานักงาน 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                                    สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. บริษัทผู รับจางส งเจาหนาที่ ท่ี ไมมีความรูความสามารถ 

ในวิชาชีพที่เพียงพอ 

กําหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่ผูที่ เขามาทําการดูแล

ระบบใหชัดเจน 

2. ความเส่ียงดานระบบไฟฟ าของอาคารไมมีความเสถียร  

ซ่ึงสงผลตอการทํางานของระบบ กรณีเกิดไฟฟาดับ หรือไฟ

กระชาก 

1. เตรียมการเร่ืองการสํารองขอมูลระบบใหมีความถี่มาก

ยิ่งขึ้น และทดสอบการ recovery ขอมูล backupใหมี

ความมั่นใจวาเมื่ อเกิดเหตุ ฉุกเฉินขอมูลที่ สํ ารองไว

สามารถใชงานไดปกต ิ

2. เฝาระวัง และติดตามการทํางานของระบบอยาง

ใกลชิด เพื่อใหทราบโดยเร็วที่สุดกรณีระบบไฟฟาอาคาร

มีปญหา ดับ และติดตามวาระบบไฟฟาเปนปกติเมื่อใด 

เพ่ือใหรูวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป อาทิ การสง 

message จ า ก ร ะ บ บ เพื่ อ ให ท ร า บ ว า ข ณ ะ นี ้

ไฟอาคารดับ , การสง message วาระบบมีการทํางาน

ผิดปกติ, ประสาน รปภ. และนิติบุคคลอาคารเพ่ือให

ทราบสถานะระบบไฟฟาของอาคาร 

3. เตรียมแผนการดําเนินงานกรณีเกิดไฟฟาอาคารดับ 

เพื่อลดปญหาที่อาจจะเกิดกับการทํางานของระบบ

ซอฟตแวรและฮารดแวร 

4. เตรียมแผนสํารอง ข้ันตอนการกูระบบ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  5,110,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                                    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 5,110,000 37,500 37,500 1,542,500 37,500 157,500 1,108,500 187,500 37,500 792,500 37,500 287,500 846,500 

1. การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย 

ระบบสํารองขอมูล ภายในหองศูนย

ขอมูลและคอมพิวเตอร 

700,000 37,500 37,500 287,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 

2. การซ้ือประกันดานฮารดแวร เคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายระบบสนับสนุน

การปฏิบัติงาน  

120,000     120,000        

3. การบํ ารุงรักษาระบบรักษาความ

ปลอดภัยระบบเครือขาย (Firewall) 
500,000   500,000          

4. การบํารุงรักษาระบบเครือขายไรสาย

และระบบบริหารจัดการ 
340,000      170,000      170,000 

5. การบํารุงรักษาระบบ Proxy Server 

สํ าห รับบ ริห ารจั ดการเค รือข าย

อินเทอรเน็ต 

400,000   100,000   100,000   100,000   100,000 

6. การบํารุงรักษาระบบการรักษาความ

ปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส เมล 

(Iron Port) 

150,000       150,000      

7. การบํ ารุงรักษาระบบสํ ารองไฟฟ า

อัตโนมัติ (UPS) 
60,000   15,000   15,000   15,000   15,000 

8. การบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ

แบบควบคุมความชื้น 
80,000   20,000   20,000   20,000   20,000 

9. การบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

และระบบตรวจจับควันความไวสูง 
30,000      21,000      9,000 

10. การบํารุงรักษาระบบโทรทัศนกลอง 80,000   20,000   20,000   20,000   20,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                                    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 03 

    

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

วงจรปด 
11. การบํารุงรักษาระบบโทรศัพทตูสาขา

อัตโนมัติ 
140,000   35,000   35,000   35,000   35,000 

12. การบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Paperless) 
1,300,000   325,000   325,000   325,000   325,000 

13. การบํารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ (E-CON) 
150,000      75,000      75,000 

14. การบํารุงรักษาเว็บไซตสํานักงาน 160,000   40,000   40,000   40,000   40,000 

15. คาใชสอยอ่ืน ๆ ทางคอมพิวเตอร 900,000   200,000   250,000   200,000  250,000  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 04 

    

โครงการเชาสัญญาณระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของสํานักงาน 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :    สํานกัสนบัสนุนการปฏิบัติงาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน:   ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร / งานระบบสนับสนุน    ‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:     ดร.นันทา หงวนตัด    ‘ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:   นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห      ‘ 

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 172                  E-mail Address    pattraporn@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนาที่ในการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สาํนักงานดาน IT จึงดําเนินการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตสําหรับสนับสนนุการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการ

ประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานผานระบบอินเนอรเน็ตสูสาธารณชนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

2. เพื่อใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงาน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 04 

    

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการเชาสัญญาณระบบเครือขาย

อนิเทอรเน็ตของสาํนักงาน 

100               700,000 

1. การเชาสัญญาณระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตของสํานักงาน 

100               700,000 

 1 .1 ทบทวนและจัดทํ า (ร าง) ขอบเขต 

ของงานและราคากลาง 

 20               

 1.2 ขออนุมั ติหลักการและงบประมาณ 

จัดซ้ือหรือจาง พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะ 

กรรมการผู รับผิดชอบในการจัดทําขอบเขต

ของงานและราคากลาง  

 10               

 1.3 ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคากลาง   20               

 1.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินงาน

ตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบที่

เกี่ยวของ 

 5               

 1.5 ควบคุมการเขาทําการติดตั้ งอุปกรณ 

และทดลองการใชงาน ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานและตรวจรับงาน 

 10               

 1.6 ตรวจสอบสัญญาณการใหบริการ และ

ประสานงานกรณี เกิดปญหา ใหสามารถ 

ใชงานไดปกติ 

 35               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 04 

    

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: ดําเนินการเชาสายสัญญาณอินเทอรเน็ตของสํานักงานไดสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

  (ระบบ) 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

1             1 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

100            100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: บริหารจัดการ ตรวจสอบระบบเครือขาย (Network) ใหสามารถใชบริการไดอยางตอเนื่องเปนไป

ตามสัญญาจางมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

>95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

>95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 04 

    

7. ผลผลติสําคัญที่ไดจากโครงการ: สามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง 

ไตรมาส 1 : สํานักงานสามารถใหบริการการใชงานอินเทอรเน็ตและสามารถใชบริการไดอยางตอเน่ือง 

 มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 

ไตรมาส 2 : สามารถใชบริการไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 

ไตรมาส 3 : สามารถใชบริการไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 

ไตรมาส 4 : สามารถใชบรกิารไดอยางตอเน่ืองมากกวารอยละ 95 ข้ึนไป 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการดาํเนินงานของสํานักงานไดอยางตอเนื่อง 

2 : เจาหนาที่ สมศ. ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : เจาหนาที่ สมศ.  

2 : ผูสนใจเขาใชงานระบบ Application และเว็บไซตของสํานักงาน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ระบบลมอนัเนื่องมาจากระบบเครือขายของผูใหบริการ 1. ใช  Link อินเตอรเน็ต 2 เสนทาง โดยผู ใหบริการ 

ตางคายกัน กรณีผู ใหบริการรายหนึ่ งลม สํานักงาน 

ยังสามารถใชอีกเสนทางหนึ่งที่สํารองไวไดทนัท ี

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  700,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 04 

    

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 700,000 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,337 

1. การเช าสัญ ญ าณ ระบบเค รือข าย

อินเตอรเน็ตของสํานักงาน 
700,000 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,333 58,337 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :      สํานักสนบัสนุนการปฏิบัตงิาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน:     ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบสนับสนุน    ‘ 

รองผูอํานวยการที่กํากับ:     ดร.นันทา หงวนตัด    ‘ 

ผูรบัผิดชอบหลักโครงการ:   นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห   ‘ 

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 172               E-mail Address    pattraporn@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลกัการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนาท่ีในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางดานฮารดแวร 

และซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ในปงบประมาณ 2563 ภทส.ไดวางแผนในการจัดหา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี

เส่ือมสภาพจากการใชงาน จัดหาเพ่ิมเติมเพื่อใหสามารถรองรับการใชงานในปจจุบัน ตลอดจนการติดตามเฝาระวัง

และรักษาความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรในการสนบัสนนุการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน 

2. ปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑทดแทนของเดิมที่ไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานปจจุบัน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเยี่ยม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลศิ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรตามแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

100              1,050,000 

1. การติดตั้งและปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

ช้ัน 19 และ 24 

30              350,000 

1.1 จัดทํา (ราง) ขอบเขตของงาน  20              

1.2 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดซ้ือหรือจาง 

พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูรับผดิชอบใน

การจัดทําขอบเขตของงาน 

 10              

1.3 ขออนุมัตขิอบเขตของงาน  20              

1.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ. และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 5              

1.5 ควบคุมการเขาทําการติดต้ังและปรับปรุงระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

 30              

1.6 ตรวจสอบผลการดําเนินงานและตรวจรับงาน  15              

2. การจัดหาอุปกรณสํารองขอมูลชนิด Removable 

Harddisk/คาเชา Cloud Storage  

10              200,000 

2.1 ขออนุมัติหลักการงบประมาณ จัดทําขอกําหนด 

ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินการตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและทําการตรวจรับงานตาม

สัญญาซื้อหรือจาง 

 80              

2.2 เรียกคืนอุปกรณเดิม และสงมอบอุปกรณใหม

ใหกับผูใชงาน 

 20              

3. การจัดหาเคร่ือง LCD Projector 20              200,000 

3.1 จัดทํา (ราง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

3.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจาง 

พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูรับผดิชอบใน

 20              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

3.3 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

3.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 10              

3.5 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  30              

4. การจัดหา Wireless Presenter 10              50,000 

4.1 จัดทํา (ราง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

4.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจาง 

พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูรับผดิชอบใน

การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 20              

4.3 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

4.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 10              

4.5 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือจาง  20              

4.6 เรียกคืนอุปกรณเดิม และสงมอบอุปกรณใหม

ใหกับผูใชงาน 

 10              

5. การจดัหาอุปกรณสนับสนุนระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส 30              250,000 

5.1 จัดทํา (ราง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

5.2 ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจาง 

พรอมขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการผูรับผดิชอบใน

การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 10              

5.3 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  20              

5.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือหรือจาง โดยดําเนินกระบวนการ

ตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 5              

5.5 ควบคุมการเขาทําการติดต้ังอุปกรณสนับสนุน

ระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส 

 30              

5.6 ตรวจสอบผลการดําเนินงานและตรวจรับงาน 

(ทดสอบการใชงานรวมกับระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกสให

สามารถใชงานรวมกันได) 

 15              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จํานวนรายการที่ดาํเนินการสําเร็จ 5 รายการ  

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  2   3       5 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  20   100       100 

 

7. ผลผลิตสําคัญที่ไดจากโครงการ: จํานวนระบบไดรับการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

ไตรมาส 1 : จํานวน 2 รายการ 

ไตรมาส 2 : จํานวน 3 รายการ 

ไตรมาส 3 : - 

ไตรมาส 4 : - 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : ภาพลักษณที่ดีของ สมศ. 

2 : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : เจาหนาที่ สมศ.  

2 : ผูเขารวมประชุมของ สมศ. 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียงของโครงการ: 

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไดรับสินคาที่ไมตรงตามเวลาที่กําหนด 1. กําหนดระยะเวลา และประสานเร่ืองการสงมอบงาน

อยางใกลชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  1,050,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 05 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,050,000 - - 450,000 250,000 - 350,000 - - - - - - 

1. การติ ด ต้ั งและ ป รับ ป รุ งระ บ บ

กลองโทรทัศนวงจรปดชั้น 19 และ 

24 

350,000      350,000       

2. การจัดหาอุปกรณสํารองขอมูลชนิด 

Removable Harddisk/ ค า เ ช า 

Cloud Storage 

200,000   200,000          

3. การจัดหาเคร่ือง LCD Projector 200,000   200,000          

4. การจัดหา Wireless Presenter 50,000   50,000          

5. การจัดหาอุปกรณสนับสนุนระบบ

พัสดุอิเล็กทรอนิกส 
250,000    250,000         
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 01 

 

งานการบริหารจัดการดานงบประมาณ 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก:  สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน:  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร  งานนโยบายและแผน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:   นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสทิธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ  นางวีรนุช  สุขสวาง   

โทรศัพท  02-216-3955 ตอ 191             E-mail address puntip_jb@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4  พ.ศ.2562  หมวด 6 มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ตามความในมาตรา 49 ความวา ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีฐานะ

เปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาท่ี

มิใชการจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวง

อ่ืน  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ มุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน

แตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทกุแหงอยางนอยหนึ่ง

คร้ังในทุกหาป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกาํหนด  

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตองนํายุทธศาสตรของรัฐบาล 

มาวางแผนจัดทําคําของบประมาณ โดยผานความเห็นชอบของผูอํานวยการ และเสนอตอคณะกรรมการ สมศ. เพ่ือนํา

งบประมาณท่ีไดมาสนบัสนุนการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กฎหมายกําหนดตอไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. จัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ   

2. ไดรับงบประมาณในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบตัิงานประจําป 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 01 

 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

60 
 

             

(1) จัดทําขอเสนองบประมาณฯ เบื้องตน 

Pre Ceiling ตามแบบฟอรมที่กําหนด เสนอ

ผูอาํนวยการใหความเห็นชอบ 

 25 

 

 

 

             

 (2) จัดทํารายละเอียดงบประมาณฯ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด (ตามปฏิทินของสํานัก

งบประมาณ) 

 25 

 

 

 

             

 ( 3)  จั ด ส ง เ อ กสา ร สํ า ห รั บก า ร ช้ี แ จ ง

งบประมาณตอคณะกรรมาธิการชุดตางๆ 

ครบถวนและถูกตอง (ตามปฏิทินของสํานัก

งบประมาณ)  

 20 
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รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ( 4)  แจ ง งบประมาณที่ ไ ด รั บประ จําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหทุกสํานักและ

ภารกิจรับทราบและดําเนินการ (โดยแจง

ภายใน 1 สัปดาหหลังจากกรรมาธิการ

พิจารณาแลว) พรอมประสานการพิจารณา

ตนทุนตอหนวยเพ่ือปรับปรุงงานใหมตามที่

ไดรับจากสํานักงบประมาณ 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

             

 (5) นําเสนองบประมาณที่ไดรับจากสํานัก

งบประมาณใหคณะกรรมการ สมศ. รับทราบ 

 10 

 

             

 (6) กําหนดรหัสงบประมาณ และเวียนให 

ทุกสํานัก/ภารกิจ รับทราบและถอืปฏิบัติ 

 10 

 

             

1.2 กิจกรรมการบนัทึกขอมูลลงในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

40 
 

             

 (1) กรอก e-Bud  (3 คร้ัง) (Pre-ceiling/ 

คําขอ/พ.ร.บ.) 

 40 

 

             

 (2) กรอก BB EvMis (ป 62 จํานวน 4 คร้ัง/

ป 63 จํานวน 3 คร้ัง) 

 40 

 

             

 (3) บันทึกรหัสงบประมาณในระบบ E-con 

(2 คร้ัง) 

 20 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: คําของบประมาณประจําป (ฉบับ)  

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 1 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

    70       100 100 

 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจําป เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดอืน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : -   

ไตรมาส 2 : - คําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  

ไตรมาส 3 : - เอกสารคําขอกรรมาธิการงบประมาณ   

ไตรมาส 4 : -  

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเปนประจําทุกป  

2. มีการติดตาม ทบทวนและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ เพื่อแกไขปญหาปริมาณและ

ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณท่ีไดรับ 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหาร สมศ.  ทุกระดับ  

2 : เจาหนาที่ สมศ.  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สภาวการณภายนอกท่ีเขามากระทบตอองคกรสงผลให

สาํนักงานฯ ปรับตัวไมทันในการทํางาน 

1. การคาดการณลวงหนาและเตรียมแผนสํารองในการ

ต้ังรับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที   

2. สาํนัก/ภารกิจใชงบประมาณไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด 1. ติดตามสถานการณเปนประจําอยางใกลชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  -  บาท  
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งานการจัดทํายทุธศาสตร แผนปฏิบัติงานและการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก:  สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน:  พัฒนานโยบายและยทุธศาสตร  งานนโยบายและแผน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ นางวีรนุช  สุขสวาง   

โทรศัพท  02-216-3955 ตอ 191            E-mail address  puntip_jb@hotmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดเห็นความสําคัญของการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ เพื่อใหสํานักงานมีการวางแผนเปาหมายของ 

การปฏิบัติงานและมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมีความสอดคลองกับกรอบงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากสํานักงบประมาณ รวมทั้งมีแผนในการกํากับติดตามการทํางานของสํานักงานใหเปนไปตามที่กําหนด จึงตอง 

มีการวางแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงานประจําปกอนส้ินปงบประมาณ เพ่ือทบทวนการดําเนินงานในปที่ผานมา 

และนําประสบการณการทํางาน อุปสรรค ปญหา รวมถึงการดําเนินการที่ สําเร็จมากําหนดเปนยุทธศาสตรของ 

การดําเนินงานและแผนการปฏิบัติงานในปตอไป  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร ของ สมศ. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเปนประจําทุกป  

2. ติดตามและจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรของ  

สมศ. 

40 
 

            700,000 

 (1) ทบทวนและวิเคราะหขอมูลองคกรและ

บริบทเปลี่ยนไป (ยุทธศาสตร 20 ปและ

ยุทธศาสตร 5 ป) 

 30 

 

 

 

             

 (2) วิเคราะหและทบทวนแผนยุทธศาสตร

เสนอผูอํานวยการใหความเห็นชอบ 

 40 

 

 

             

 (3) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหความ

เห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

 20 

 

 

             

 (4) เผยแพรในเว็บไซตประชาสัมพันธของ 

สมศ. 

 10 

 

             

2. การติดตามและจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ  

40 

 

             

2.1 การติดตามและเรงรัดการดําเนินงาน

ตามแผนฯ ประจําปงบฯ 2563 

 40 

 

 

             

1) ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานและ  20              
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รายการกิจกรรม 
นํ้าหนัก 

(%) 

นํ้าหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

/ ตัวช้ีวัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การใชจายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ 

สมศ.พิจารณา รายเดือน/ไตรมาส 

 

 

2) ทบทวนแผนการปฏิบั ติงานประจําป

งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  

 10 

 

             

(3) สรุปผลการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ

บริหารใหความเห็นชอบ 

 10 

 

             

2.2 จั ด ทํ า แผ น ป ฏิ บั ติ ง าน ป ระ จํ า ป

งบประมาณ 2564 

 40 

 

             

1) ดําเนินการจัดทํารางแผนการปฏิบัติงาน

ประจําป 2564  

 10 

 

             

2) เสนอใหทุกสํานัก/ภารกิจใหความเห็น  10              

 3) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ

จัดทาํรูปเลมแผนฯ 

 5 

 

             

4) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหความ

เห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

 10 

 

             

5) เผยแพรในเว็บไซตประชาสัมพันธของ  

สมศ. 

 5 

 

             

2.3 การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน 

และรายไตรมาส 

 20 

 

             

 (1) แจ งไป ยังสํานัก/ภารกิจ เพื่ อ จัดทํา

ปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน/รายไตรมาส 

 5 

 

             

 (2) รวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง 

(สัปดาหที่ 4) 

 5 

 

             

 (3) ปฏิทินรายเดือนเสนอผูบริหารรับทราบ  5              

 (4) เวียนใหทุ ก สํานัก/ภารกิจรับทราบ 

รายเดือน/เผยแพรในเว็บไซตรายไตรมาส 

 5 

 

             

2.4 การติดตามการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ของสํานักงาน  

10 100 
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6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรของ สมศ. (ฉบับ)  

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 1 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

         70  100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: ติดตามผลการปฏิบตัิงาน จัดทําปฏิทินประจําเดือน ประจําไตรมาส (ครั้ง)   

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  25   50   75   100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป เอกสารแผนปฏิบัติการ

ประจําป เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดอืน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : - เอกสารรายงานผลการตดิตามผลการดําเนินงานประจําเดือน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 2 : - เอกสารรายงานผลการตดิตามผลการดําเนินงานประจําเดือน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม 

ไตรมาส 3 : - เอกสารรายงานผลการตดิตามผลการดําเนินงานประจําเดือน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม 

ไตรมาส 4 : - เอกสารรายงานผลการตดิตามผลการดําเนินงานประจําเดือน ประจําไตรมาส ปฏิทินกิจกรรม  

                 พรอมเอกสารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการประจําป  เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป 
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8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แผนยทุธศาสตร ของ สมศ. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานของสํานักงานเปนประจําทุกป  

2. มีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ เพ่ือ

แกไขปญหาปริมาณและประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณท่ีไดรับ 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหาร สมศ.  ทุกระดับ  

2 : เจาหนาที่ สมศ.  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. สภาวการณภายนอกที่ เขามากระทบตอองคกรสงผลให

สํานกังานฯ ปรับตัวไมทันในการทาํงาน 

1. การคาดการณลวงหนาและเตรียมแผนสํารองในการ

ต้ังรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที   

2. สํานัก/ภารกิจใชงบประมาณไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด 1. ติดตามสถานการณเปนประจําอยางใกลชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด 700,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 02 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 700,000 - - - - - - 400,000 - 300,000 - - - 

1. ก า รท บ ท ว น / จั ด ทํ า แ ผ น

ยุทธศาสตรของ สมศ. 

700,000 

 

 

      

  400,000 

 

 

 

  300,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 03 

 

งานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

(ONESQA Corporate Governance : ONESQA CG) 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางวีรนุช สุขสวาง   

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 222            E-mail address weeranuch@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ไดกําหนดแผนงานสําหรับสงเสริมและ

ผลักดันการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานของการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

องคการมหาชน ซ่ึงประกอบไปดวย 4 กิจกรรมสําคัญ ไดแก กิจกรรมการจัดทําตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ประจําป 2563 (ก.พ.ร.) กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําป 2562 กิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

และกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของสํานักงาน 

 ทั้งนี้ เพื่อใหสํานักงานมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑของการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี สามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผนยุทธศาสตรระดับตางๆ 

ตลอดจนแผนยุทธศาสตรชาติ พรอมท้ังมีภาพลักษณท่ีดีและไดรับความเชื่อมั่นในทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน

และภายนอกองคกรอยางตอเนื่องสืบไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการของสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพตามสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดไว 

2. เพื่อเสริมสรางกลไกการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักงานใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

3. เพื่อเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานและสารสนเทศของสาํนักงานประจําปสูสาธารณชน  

4. เพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมสุจริตในการทํางานของสํานักงานบนพ้ืนฐานหลักคุณธรรมและความโปรงใส 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: 12 เดือน 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 03 

 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมูลดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1 . ก ารจั ด ทํ า ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานประจําป 2563 (ก.พ.ร.) 

และติดตามการดําเนินงาน 

25               

   (1) จัดทํา (ราง) ขอเสนอตัวช้ี วัด

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. กอน

นําสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

 10              

   (2) เจรจาพิจารณาความเหมาะสม

ของตัวชี้ วัดป  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 กับ อ.กพม. 

 20              

   (3) นําแบบประเมินองคการมหาชน 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 20              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. เพ่ือ

ทราบ 

(4) จัดประชุมชี้แจงสรุปตัวชี้วัดการ

ประเมินองคการมหาชน ใหทุกสํานัก/

ภารกิจทีรั่บผิดชอบทราบ 

 20              

   (5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแบบประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ

6 , 9 ,12 รายงานในระบบ e-SAR 

ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 20              

(6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ตามแบบประเมินองคการมหาชนและ

ผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอ

คณะกรรมการ สมศ. ก อนนํ าส ง

สํานักงาน ก.พ.ร.  

 10              

2. การจดัทํารายงานประจําป 2562 25               

   (1) รางประเด็นท่ีจะบรรจุลงใน

รายงานประจําป 2562 

 20              

   (2) ประสานและรวบรวมขอมูลจาก

สํานัก/ภารกิจ ที่เก่ียวของ 

 10              

   (3) รางรายงานประจําป 2562  20              

   (4) ประสานภารกิจ ภสส.เพื่ อ

บั นทึ กภาพกรรมการ สมศ. และ

รวบรวมประวัติเพื่อจัดพิมพรายงาน

ประจําป 

 30              

  (5)  เส น อ ผู อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะ

คณะกรรมการ สมศ. พิจารณา 

 10              

  (6) ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง

สํานักพมิพและเผยแพร 

 10              

3. การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง 

25              100,000 

   (1) จัดอบรมเร่ืองการควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียง 

              100,000 

   (2) จัดทํารายงานการควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียงป 2562 รอบ 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

12 เดือน เสนอตอคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ (ภายใน 30 วันหลังส้ิน

ปงบประมาณ) 

   (3) เสนอผู อํ านวยการให ความ

เห็ นชอบ  ผู ตรวจสอบ ภายในให

ข อ เส น อ แน ะ  แล ะส รุป ผล การ

ดําเนินงานและเสนอแนวทางการ

ป รับปรุงแผนการควบคุมภายใน 

และบริหารความเส่ียงสําหรับปตอไป 

               

   (4) เสนอรายงานการควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยงประจําป 2562 

ตอกระทรวงศึกษาธิการ (ภายใน 90 

วันหลังส้ินปงบประมาณ) 

               

  (5) ทบทวนและจัดทํ าแผนการ

ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 

ป 2563 

               

  (6) จัดประชุมคณะทํางานควบคุม

ภ าย ใน แล ะบ ริ ห ารค ว าม เสี่ ย ง 

ทุกไตรมาส 

               

  (7) เสนอรายงานผลการดําเนินงาน

ต าม แ ผ น ฯ  รอ บ  6  เดื อ น  ต อ

ผูอาํนวยการและตรวจสอบภายใน 

               

4. การสงเสริมคุณธรรม และความ

โปรงใสของสํานกังาน 

25              500,000 

   (1) จั ดประชุ มแผนการสํ ารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ  สําหรับการ

ประเมิ นและความโปร งใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําปงบประมาณ 2563 

               

   (2) จัดกิจกรรมภายใต โครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

              500,000 

   (3) เสนอจํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในและผู มี ส วนเสี ยภายนอก 

เขาสูระบบ ITAS 

               

   (4) สรุปผลคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร งใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอ

ผูอาํนวยการทราบ 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน ตามแบบประเมินองคการมหาชน (ก.พ.ร.)  

 หนวยนับ:  คร้ัง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

   1   1   1  1 4 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําป 2562 

 หนวยนับ:  รอยละ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

 10 20 40 50 60 80   100   100 

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: จํานวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน 

 หนวยนับ:  คร้ัง 

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

1   1   1   1   4 

 

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 4: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 หนวยนับ:  รอยละ 
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6.4.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           ไมตํ่ากวา

รอยละ 85 
ไมตํ่ากวา

รอยละ 85 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 (ราง) ขอเสนอตัวชี้วัดขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

               แผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2563 

ไตรมาส 2 : รายงานผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2563 ประจําไตรมาสที่ 2 

               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2563 ประจําไตรมาสท่ี 2  

ไตรมาส 3 : รายงานประจําป 2562  

               รายงานผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2563 ประจําไตรมาสที่ 3 

               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2563 ประจําไตรมาสท่ี 3 

ไตรมาส 4 : รายงานผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2563  

               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2563 ประจําไตรมาสท่ี 4  

               รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2563 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานมีผลการดําเนินงานตามแบบประเมินองคการมหาชนอยูในระดับคุณภาพ อันจะสงผลตอการประเมินการ 

     มีอยูขององคการมหาชน ที่ดําเนินการโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

2 : สํานักงานมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3 : สํานักงานสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผนยทุธศาสตร 

4 : สํานักงานมีภาพลักษณที่ดีและไดรับความเชื่อมั่นในทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : คณะกรรมการ สมศ. และคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

2 : ผูบริหารและบุคลากร สมศ. 

207



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 03 

 

3 : องคกรกํากับกิจการของสํานักงาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)      

    สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง และองคกรพันธมิตร 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนและเปาหมายของคํารับรอง

การปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.)  

1) ติดตามและประเมินสภาพการดําเนินงานตาม 

คํารับรองการปฏิ บั ติ งาน (ก.พ.ร.) เป นประจําทุ ก 

ไตรมาสอยางใกลชิด 

2) กําหนดแผนและเปาหมายการดําเนินงานประจําปโดย

มี วิ เคราะหและคาดการณ สภาพและปจจัยต าง ๆ 

ที่มีผลตอการดําเนินงานอยางรอบคอบ 

2. แผนการบริหารความเสี่ยงไมสามารถนําไปสูแนวทางจัดการ

ความเสี่ยงขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) วิเคราะหประเด็นความเสี่ยงรอบดานโดยคํานึงถึง

ปจจัยภายในและภายนอกองคกรทั้งในบริบทปจจุบัน

และการคาดการณอนาคต 

2) ติดตามผลการบริหารความเส่ียงโดยใชกลไกของ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหแผนและกิจกรรม

จัดการความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. รายงานประจําปไมแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว 1 ) จั ด ทํ าแผน การจั ด ทํ ารายงาน ประจํ าป แล ะ

ประสานงานกับผูที่เก่ียวของในการจัดทําขอมูลลวงหนา 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลประกอบการ 

จัดทํารายงานประจําป 

3) จัดจางบริษัทที่พิมพรายงานประจําปที่มีประสบการณ 

ผลงานที่มีคุณภาพ และคุมคา 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของสํานกังานตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด 

1) จัดทําแผนการดําเนินงานเร่ืองการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

2) ติดตามการดําเนินงานตามแผนการประเมินและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปน

ประจําทุกเดือน 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  600,000  บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 600,000 - - - - - - - - - - - - 

1.  การจัดทําตัวช้ีวัดผลการ

ป ฏิ บั ติ งาน ป ระ จํ าป 

25 63  (ก .พ .ร .) แ ละ

ติดตามการดําเนินงาน 

             

2. ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น

ประจําป 2562 

350,000 

ใชงบฯ ภสส. 
            

3. การควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียง 
100,000   100,000          

4. การส งเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสของ

สํานักงาน 

500,000      500,000       
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งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท 02-216-3955 (169)           E-mail address Somyos.c@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะใชโมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปน

ประเทศไทย 4.0 สงผลใหระบบราชการจึงตองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดรับกบับริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเปนประเทศ

ไทย 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกลไกการขับเคล่ือนการนําเคร่ืองมือประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) ไปใชในการยกระดับการบริหารจัดการองคการไปสูระบบราชการ 4.0 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถ 

นําเคร่ืองมือไปวิเคราะหองคการดวยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองคการ และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองคการ นําไปสูการยกระดับองคการใหเปนระบบราชการ 4.0  

 ในการน้ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเคร่ืองมือ PMQA มาเปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงานของ สมศ. ซ่ึงสอดคลองกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2556 และการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

เพื่อมุงสูการเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง อีกทั้ง PMQA จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการผลักดันให สมศ. เปนองคการ 

ที่มีการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง และกาวเขาสูการเปนองคการระบบราชการ 4.0 ตอไป 

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือพัฒนาดานระบบปฏิบัติการภายในสํานักงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางของเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (หมวด 6) 

2. เพื่อจดัทํารายงานผลการพัฒนาองคกรตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  

3. เพื่อจัดทําแผนการยกระดับขีดความสามารถขององคการตามแนวทางของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA 4.0 
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4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ไตรมาสที่ 2/2563 – สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 เดือน) 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมูลดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. อบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อพัฒนา

พัฒนาดานระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) 

30              300,000 

2. จัดทํ ารายงานผลการวิเคราะห

องคการและสภาวการณขององคการ 

ที่ จะนําไป สูกรอบและทิศทางการ

ดําเนินการ 

30               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 04 

 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

3. รับการประเมินตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 

4.0)  

10               

4. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องคการจากผลการประเมิน 

10               

5. ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใน

ภาพรวมและดานระบบปฏิบัติการให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

20              50,000 

  

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จํานวนหมวดที่ไดคะแนนการประเมิน PMQA 4.0 ไมนอยกวา 300 (ระดบัพ้ืนฐาน) 

 หนวยนับ:  หมวด 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

       4     4 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาดานระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) 

ไตรมาส 2 : รายงานผลการวิเคราะหองคการและสภาวการณขององคการที่จะนําไปสูกรอบและทิศทางการดาํเนินการ  

ไตรมาส 3 : ผลการประเมินตามขอกําหนดของเกณฑ PMQA 4.0 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ไตรมาส 4 : ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกิจกรรมยกระดับขีด

ความสามารถองคกรตามเกณฑ PMQA 4.0 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 04 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : พัฒนาดานระบบปฏิบัติการที่สําคัญของสํานักงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2 : นําผลการวิเคราะหแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ในรายหมวด มาจัดทําแผนการยกระดับขีดความสามารถองคกรตามเกณฑ PMQA 4.0 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : ผูบริหารและบุคลากร สมศ. 

2 : ผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ผูประเมินภายนอก สถานศึกษา และตนสังกัด 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ผลการประเมินตํ่ากวาระดับพ้ืนฐาน 300 คะแนน  1) พัฒนากระบวนการภายในตามรายหมวดใหเปนไป

ตามขอกําหนดของเกณฑ PMQA 

2) จัดทํากระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลรายหมวด 

PMQA อยางเปนระบบโดยส่ือสารกับผูรับผิดชอบภายใน

องคกร 

3) สื่อสารภายในองคกรใหเขาใจเปาหมายของการพัฒนา

องคการตามเกณฑ PMQA 4.0 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  350,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 04 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 350,000 - - - - - - - - - - - - 

1.  อบรมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือ

พัฒนาการวิเคราะหผล

ก าร ดํ า เนิ น งาน ข อ ง

อ งค การและ จั ดการ

ความรู (หมวด 4) และ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

(หมวด 5) 

300,000 

 

 

 

 

 

 

   

150,000 

 

 

 

 

 

 

150,000 

 

 

 

 

 

 

       

2. จัดทํ ารายงานผลการ

วิเคราะหองคการและ

สภาวการณขององคการ

ที่ จะนําไปสูกรอบและ

ทิศทางการดําเนินการใน

หมวดที่  4 และหมวดท่ี 

5 

             

3. รั บ การป ระเมิ น ตาม

เกณ ฑ คุ ณ ภ า พ ก าร

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) หมวดท่ี 4 และ

หมวดที่ 5 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 04 

 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

4. จัดทําขอเสนอแนะเชิง

น โยบ าย เพ่ื อ พั ฒ นา

คุ ณ ภ าพ การบ ริห าร

จัดการภาครัฐ 

             

5. ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานขององคการ

แ ล ะ จั ด ก า ร ค ว า ม รู 

(หมวด 4) และบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  

(ห ม ว ด  5 )  ให เ กิ ด

ประสิทธิภาพ 

50,000 

 

 

 

 

 

 

          

50,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

โครงการพัฒนาเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  
 

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจสงเสริมและพัฒนาสมัพันธ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายภูมิพัฒน ศรีวชิรพัฒน 

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 152  E-mail address poomipat.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สมศ. ในฐานะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ 

หลังจากการประเมินแลวจะจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อันจะเปนประโยชนในการกําหนด 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายนอกเปนเคร่ืองมือสรางวัฒนธรรมคุณภาพใน 

ทุกภาคสวนทางการศึกษา ตามวิสัยทัศนของ สมศ. คือเปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ไดมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสะทอนคุณภาพการศึกษา และใหขอเสนอแนะที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงท่ีเก่ียวของ ผานโครงการพัฒนาเครือขายประเมิน

คุณภาพภายนอก 7 เครือขาย โดยมีเปาหมายรวมกันคือเพื่อเปนสวนกระตุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน 

การประเมินคณุภาพภายนอก 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   
 

1. เพื่อสรางเครือขายประเมนิคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 

2. เพ่ือกระตุ นและสรางความตระหนักใหแกทุกฝ ายที่ มี สวน เกี่ย วของถึงความสําคัญของการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 

3. เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมคุณภาพดานการประเมนิคุณภาพภายนอก 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ: ทั่วทุกภูมิภาค 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ 15              - 

2. จัดประชมุสมาชิกเครือขายประเมิน

คุณภาพภายนอก 
20              700,000 

3. การขับเคลื่อนเครือขายการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
30              3,000,000 

4. ถอดบทเรียน 20              400,000 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 15              - 

รวม               4,100,000 
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รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: อนุมัติโครงการและงบประมาณ    

6.1.1  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

6.1.2  คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการไดรับการอนมุติัภายในเดือนธันวาคม 2562 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

            15 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: มีการประชุมสมาชิกเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก  

6.2.1  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

6.2.2  คาเปาหมายตัวชี้วัด มีการจัดประชุมสมาชิกเครือขายไมนอยกวา 1 คร้ัง 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

            35 

 

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: การขับเคล่ือนเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 

6.3.1  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

6.3.2  คาเปาหมายตัวชี้วัด โครงการขับเคล่ือนเครือขายมีการดําเนินโครงการไมนอยกวา 1 โครงการ  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

            65 

 

6.4  ตัวช้ีวัดที่ 4: การถอดบทเรียนเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 

6.4.1  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

6.4.2  คาเปาหมายตัวชี้วัด มีการถอดบทเรียนเครือขายอยางนอย 1 คร้ัง 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

            85 
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รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

6.5  ตัวช้ีวัดที่ 5: การสรุปผลการดําเนินโครงการ 

6.5.1  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

6.5.2  คาเปาหมายตัวชี้วัด มีการสรุปผลการดําเนนิโครงการเสนอตอผูอํานวยการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม 

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

            100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : มีโครงการพัฒนาเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 

ไตรมาส 2 : มีการจัดประชุมสมาชิกเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 

ไตรมาส 3 : มีการขับเคล่ือนเครือขายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย 

ไตรมาส 4 : มีการถอดบทเรียนเครือขาย และสรุปผลโครงการเสนอตอผูอํานวยการ 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 :  เกิดภาคีและมีสมาชิกเครือขายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย เพ่ิมขึ้น 

2 : ผูมีสวนเก่ียวของเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกและต่ืนตวัเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3 : เกิดความสัมพันธและการพัฒนาเครือขายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือขาย อยางยั่งยืน 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

   เครือขายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือขาย ไดแก 

1)  เครือขายพอแม ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา  

2)  เครือขายนิสติ นักศึกษา 

3)  เครือขายนักคดิ ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น 

4)  เครือขายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5)  เครือขายเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ 

6)  เครือขายนักวิจัยทางการศึกษา และ  

7)  เครือขายส่ือมวลชน 
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รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไมมี - 

 

10. งบประมาณ :  

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 4,100,000 บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภสส. 06 

   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 4,100,000     700,000    3,000,000  400,000  

1. เสนออนุมั ติ โครงการและ

งบประมาณ 
             

2. จัดประชุมสมาชิกเครือขาย

ประเมินคุณภาพภายนอก 
700,000     700,000        

3. การขับเคล่ือนเครือขายการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
3,000,000         3,000,000    

4. ถอดบทเรียน 400,000           400,000  

5. สรุปผลการดําเนินงาน              
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รหัสโครงการ : ภวจ. 01 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก:     นโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน:  วิจัยและจัดการความรู 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:  นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  ดร.กติติกันตพงศ  ศรีบัวนํา 

โทรศัพท  02-2163955 ตอ 226  E-mail address    kittikantaphong.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ดวยอํานาจหน าที่ และความรับผิดชอบของ สมศ. ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ ผนวกกับ 

พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ ท่ี  5) มาตรา 3/1 การปฏิบั ติหน าที่ ของผูป ฏิบั ติงาน 

โดย สํานักงานคณ ะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก .พ .ร.) ไดมี การจัดทํ าคํ ารับรองการป ฏิบั ติ งานและ 

การประเมินผลการปฏิบั ติงานขององคการมหาชน โดยป งบประมาณ พ .ศ. 2563 กําหนดใหมีการสํารวจ 

ความพึงพอใจในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกของผูรับบริการ เพ่ือสะทอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพของการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินงานดานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. เพื่ อ จัดทํ าแนวทางการพัฒนาการดําเนิ น งาน และการใหบ ริการในการประเมิ น คุณ ภาพภายนอก 

รอบส่ี ของ สมศ. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  -  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  1 ป 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. จัดทํา TOR การสํารวจความพึง

พอใจในการบริการตามขอบเขต

ขอกําหนดของ ก.พ.ร. 

10               

2. เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพ่ือ

อนุมัติขอบเขตการดําเนินงาน และ

อนุมัติการจางหนวยงานอิสระ

ภายนอกเพ่ือดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจฯ 

10               

3. ดําเนินการจางหนวยงานอิสระ

ภายนอกตามที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ สมศ. 

40              500,000 

4. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน

การใหบริการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

30               

5. เสนอรายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

ผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ

10               
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รหัสโครงการ : ภวจ. 01 

 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

คณะกรรมการ สมศ. สํานัก/ภารกิจที่

เก่ียวของ 

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: สาํนักงานไดรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการของ สมศ. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ตามมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด เสนอตอคณะกรรมการ สมศ. ตามเวลาท่ีกาํหนด 

 หนวยนับ:  ฉบับ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 1 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  30  50    70   100 100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: สาํนักงานไดรายงานผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอตอ

คณะกรรมการ สมศ. ตามเวลาที่กําหนด 

 หนวยนับ:  ฉบับ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 1 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     50      100 100% 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 01 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : TOR การสํารวจความพึงพอใจในการบริการตามขอบเขตขอกําหนดของ ก.พ.ร. 

ไตรมาส 2 : ไดหนวยงานอิสระภายนอกตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ.มาดําเนินการสาํรวจความพึงพอใจ 

ไตรมาส 3 :  - 

ไตรมาส 4 : ไดรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการปรับปรุงตามผลการสํารวจ

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานไดรับผลการสํารวจความพงึพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ จากการสํารวจของ

หนวยงานภายนอก เพ่ือนาํผลการสาํรวจเสนอตอ กพร. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน 

2 : สํานักงานมแีนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน และการใหบริการในการประเมินคุณภาพภายนอกใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สมศ. 

2 : สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ผูประเมินภายนอก  

3 : ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ไดผลการสํารวจไมทันตามเวลา 1. กํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด   500,000  บาท 
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รหัสโครงการ : ภวจ. 01 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 500,000 - - - - - - - - - - - - 

1. จัดทํา TOR การสํารวจความ

พึ งพ อใจ ใน ก ารบ ริ ก ารตาม

ขอบเขตขอกําหนดของ ก.พ.ร. 

             

2. เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพ่ือ

อนุ มัติขอบเขตการดําเนินงาน 

และอนุ มั ติการจางหน วยงาน

อิสระภายนอกเพ่ือดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจ 

             

3. ดําเนินการจางหนวยงานอิสระ

ภายนอกตามที่ได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ สมศ. 

    500,000         

4. ดําเนิ นการสํารวจความพึ ง

พอใจในการใหบริการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

             

5. เสนอรายงานผลการสํารวจ

ความพึงพอใจฯ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และผลการปรับปรุง

ต า ม ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ ข อ ง

ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ

คณะกรรมการ สมศ. สํานั ก/

ภารกิจท่ีเก่ียวของ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 02 

   

โครงการใหทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก:   นโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน:   วิจัยและจัดการความรู 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  ดร.กติติกันตพงศ  ศรีบัวนํา 

โทรศัพท   02-2163955 ตอ 226  E-mail address    kittikantaphong.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

สาํนักงานฯ มีแนวคิดที่จะขับเคล่ือนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย โดยใชขอมูลจากผลการประเมนิ

คุณภาพภายนอกทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงประสานความรวมมือและ

ใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยรวมกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการการใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

สําหรับนักวิจัย/นักวิชาการท่ีมีความสนใจเร่ืองการประเมินคุณภาพการศึกษาและมีความมุงมั่นในการพัฒนางานทางดาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการวิจัยท่ีสรางองคความรูในดานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น จึงใหการสนบัสนุนทุนวิจัยดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อเปนการสรางบุคลากรทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหมีการทําวิจัยในดานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักวิชาการ วิจัย และนิสิต นักศึกษา หันมาสนใจการทําวิจัยทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:   - 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:   1  ป 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 02 

   

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. จัดทําแผนการดําเนินงาน

โครงการวิจัย กําหนดประเด็น

วิจัย/หัวขอวิจัย 

30               

2. จัดทําประกาศการใหทุนอุดหนุน

การวิจัย และเสนอประกาศเพื่อให

คณะอนุกรรมการพิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

10               

3. เสนอโครงการวิจัย (Proposal) 

ของผูรับทุนใหคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 

พิจารณาคัดเลือก 

40               

4. ดําเนินการจัดทําสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

10              1,800,000   

5. ประสานติดตามใหผูรับทุน

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดและ

จัดสงรายงานตามสัญญา 

10               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 02 

   

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ   

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: สาํนักงานสามารถใหทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนาใหมีการทําวิจยัในดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาได จํานวนไมตํ่ากวา 6 ทุน ตามเวลาท่ีกาํหนด 

 หนวยนับ:  ทุน 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  6          6 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  30      60   100 100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: ไดผูรับทุนมีคุณภาพและจัดสงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณครบถวนภายใน

กาํหนดเวลาตามสัญญา 

 หนวยนับ:  ทุน 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  6          6 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  30      60   100 100% 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 02 

   

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  1) แผนการดําเนินงานโครงการวิจัย  ประเดน็วิจัย/หัวขอวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

                2) ประกาศการใหทุนอดุหนุนการวิจัย 

                3) ขอเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของผูเสนอขอรับทุน 

                4) ผูรับทุน สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั  

ไตรมาส 2 :   - 

ไตรมาส 3 :  รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย จํานวน 6 โครงการ 

ไตรมาส 4 :   - 

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานไดรับรายงานผลการวิจัยทางการประเมินคณุภาพการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนตอการ

ดําเนินงานของสํานักงานได 

2 : สํานักงานไดสนับสนุนนักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ใหหนัมาสนใจการทําวิจยัทางดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาใหมีการทําวิจัยในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สมศ. 

2 : นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา หรือผูที่สนใจทําวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 : บุคคลท่ัวไปที่ตองการใชผลวิจัย 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ผูรับทุนสงรายงานไมตรงตามเวลาตามสัญญา 1. กํากับติดตามอยางใกลชดิ และมีคณะทํางานกํากับ

ติดตามโครงการใหทุนฯ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  1,800,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 02 

   

10.1 แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,800,000 - - - - - - - - - - - - 

1. จัดทําแผนการดําเนินงาน

โครงการวิจัย  กําหนด

ประเด็นวิจัย/หัวขอวิจัย 

             

2. จั ดทํ าประกาศการให

ทุนอุดหนุนการวิจัย และ

เสนอประกาศ เพื่ อ ให

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

พิจารณาทุนอุดหนุนการ

วิจัยฯ พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

             

3. เส น อ โค ร ง ก า ร วิ จั ย 

(Proposal) ของผู รับทุน

ให คณ ะอนุ กรรมการ

พิจารณาทุนอุดหนุนการ

วิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก 

             

4. ดําเนินการจัดทําสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
   1,800,000          

5. ประสานติดตามให ผู รับ

ทุนดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนดและจัดสงรายงาน

ตามสัญญา 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

โครงการจัดการความรู (Knowledge Management) 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก:   นโยบายและยุทธศาสตร 

ภารกิจ/งาน:  วิจัยและจัดการความรู 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวปุญญิศา ภูมิผล 

โทรศัพท  02-2163955 ตอ 229  E-mail address  Punyisa.p@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

การจัดการความรูเปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูภายในองคกรจากการคนหา สราง

และแสวงหาความรู จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ ประมวลผลและกล่ันกรองความรู  เขาถึงความรู แบงปนแลกเปล่ียน

เรียนรู และการเรียนรู  อันจะทําใหไดองคความรูท่ีพัฒนาเปนระบบเพื่อใหทุกคนในสํานักงานสามารถเขาถึงความรูได

ตลอดเวลาและใชพัฒนาการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหสํานักงานสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน/

ยุทธศาสตรขององคกร 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหไดองคความรูมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสํานักงานสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน/

ยุทธศาสตรขององคกร 

2. เพื่อเผยแพรองคความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูใหกับบุคลากรภายในสํานักงาน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:   ภายในสํานักงาน 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  1  ป  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

(1) จดัทําโครงการ/แผนการจัดการ

ความรู 

25               

(2) จดักิจกรรมการจัดการความรู 

จํานวน 2 คร้ัง  ดังน้ี 

25              250,000 

   (2.1) กําหนดกลุมเปาหมายในการ

เขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรู 

 10              

  (2.2) จัดกิจกรรมการบงชี้ความรู 

(ระบุปญหาหรือความรูท่ี

ตองการ) 

 10              

  (2.3) จัดกิจกรรมสรางและแสวงหา

ความรู โดย 1) แสวงหา

ความรูจากบุคลากรภายใน  

และ 2) แสวงหาความรูจาก

บุคลากรภายนอก 

 10              

  (2.4) สรุปประเด็นที่ไดจากการ

แสวงหาความรู 

 10              

  (2.5) กํากับและติดตามการนํา

ความรูที่ไดไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

 10              

  (2.6) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

(Knowledge Sharing) 

 

 40              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

  (2.7) เผยแพรและจัดเก็บความรูให

เปนระบบ 

 10              

(3) ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรู(Knowledge 

Management) 

25               

(4) สรุปผลการจัดกิจกรรมการ

จัดการความรู (Knowledge 

Management) 

25               

  

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: จัดกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) ไดจํานวน 2 คร้ัง และมีผูเขารวม

กจิกรรมไมนอยกวารอยละ 50 

 หนวยนับ:  คร้ัง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     1      1 2 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     50      100 100% 

 

6.2  ตัวช้ีวัดที่ 2: สรุปผลรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) จํานวน 2 คร้ัง 

 หนวยนับ:  ฉบับ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     1      1 2 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     50      50 100% 

 

 

6.3  ตัวช้ีวัดที่ 3: ไดเผยแพรองคความรูการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) จํานวน 2 คร้ัง 

 หนวยนับ:  คร้ัง 

6.3.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     1      1 2 

 

6.3.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     50      50 100% 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  ไดโครงการ/แผนการจัดการความรู 

ไตรมาส 2 :  1) ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรู  คร้ังท่ี 1 

                2) ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู(Knowledge Management) คร้ังที่ 1 

                3) สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) คร้ังที่ 1 

ไตรมาส 3 :  - 

ไตรมาส 4 : 1) ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรู  คร้ังที่ 2 

                2) ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู(Knowledge Management) คร้ังที่ 2 

                3) สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) คร้ังที่ 2 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานไดองคความรูที่พัฒนาเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในสํานักงานสามารถเขาถึงความรูและใชพัฒนาการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2 : ทําใหเกิดการเรียนเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของ สมศ. 

3 : การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม 

4 : สํานักงานสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน/ยุทธศาสตรของ สมศ. 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : บุคลากร สมศ. 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นไมคอยมากนัก 1. กําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน ลดจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมไมใหกลุมใหญมากจนเกินไป 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  250,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 250,000 125,000 - - - - 125,000 - - - - - - 

1.จัดทําโครงการ/แผนการ

จัดการความรู 
             

2. จัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู จํานวน 2 คร้ัง  ดังน้ี 
250,000 125,000     125,000       

    2. 1 กํ า ห น ด

กลุมเปาหมายในการเขารวม

กิจกรรมการจัดการความรู 

             

    2.2 จัดกิจกรรมการบงชี้

ความ รู  (ระบุปญหาหรือ

ความรูที่ตองการ) 

             

    2.3 จัด กิจกรรมสร า ง

และแสวงหาความรู โดย 1) 

แสวงหาความรูจากบุคลากร

ภายใน  และ 2) แสวงหา

ค ว า ม รู จ า ก บุ ค ล า ก ร

ภายนอก 

             

    2.4 ส รุป ประเด็นที่ ได

จากการแสวงหาความรู 
             

    2.5 กํา กับและติดตาม

การนําความรูที่ ได ไปใชใน

การปฏิบัติงาน 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภวจ. 03 

   

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

    2. 6 จั ด กิ จ ก ร ร ม

แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู 

(Knowledge Sharing) 

 

             

     2.7 เผยแพรและจัดเก็บ

ความรูใหเปนระบบ 
             

3. ประเมินผลความพงึพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรมการ

จัดการความรู(Knowledge 

Management) 

             

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม

การจัดการความรู 

(Knowledge 

Management) 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 01 

 

ชื่อโครงการ: การพัฒนาองคความรูการดําเนินการประเมินคุณภาพเพ่ือรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  
 

สํานัก: สาํนักประเมินและรับรอง 

ภารกิจ: ภปพ. ภปพ. ภปศ. และ ภปอ. 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:   ดร.วรวิชช ภาสาวสวุัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.นภาภร สงแสง  

โทรศัพท: 02 216 3955 ตอ 290   E-mail address: napaporn@onesqa.or.th 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประเด็นยุทธศาสตรปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท กําหนดใหมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน สงผลกระทบตอ

การดําเนินงานของสํานักงาน และสํานักประเมินและรับรอง ซ่ึงมีความจําเปนตองพัฒนาองคความรูดานการประกันคุณภาพ

และการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาแผนการศึกษา

แหงชาติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   
 

1. เพื่อดําเนินการพัฒนาองคความรูการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษารองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในแตละ

ระดบั และประเภท ในรูปแบบตางๆ  

2. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการจัดการประเมนิคุณภาพภายนอกในแตละระดับ และประเภท  

3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขระเบียบ หลักเกณฑ ขอกําหนด หรือประกาศที่เก่ียวของกับการดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  
 

4.1 พ้ืนที่ดาํเนินการ: สํานักงานฯ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาที่เก่ียวของ  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  
 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 01 

 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห 

เพื่อกําหนดประเด็นในการพัฒนา 

20              1,000,000 

2. พัฒนาแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี/

นวัตกรรม 

30               

3. ทดลองใชแนวทางการปฏิบัติที่ดี/

นวัตกรรม 

20               

4. สรุปผลการทดลอง 15               

5 นําเสนอผลการดําเนินงานตอผูที่

เก่ียวของ 

15               
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 01 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: แนวทางการปฏิบตัิที่ดี/นวตักรรม 

 หนวยนับ: เร่ือง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

            อยางนอย 

2 เรื่อง 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 100% 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : ไดองคความรูในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ไตรมาส 2 : แนวทางการปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมในการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ไตรมาส 3 : ไดผลการทดลองแนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

ไตรมาส 4 : ไดนาํเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา ตอผูที่เก่ียวของ 
 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมใน

การดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 

2 : ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดรับประโยชนจากการมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

2 : ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 01 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. ในระยะแรก (ตนปงบประมาณ) อาจจะยังไมมีความชัดเจน

เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอก เน่ืองจากอยูระหวาง

การเร่ิมตนขับเคลื่อนนโยบายปฏรูปการศึกษาของรัฐบาล 

และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอาจใหความสําคัญกับงาน

หลักของตนเองกอน (ความเส่ียงขององคกรและโครงการ) 

การทํางานเชิงรุกเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ

และถูกตองเหมาะสม เพื่ อเสนอตอผูบ ริหาร และ

คณะกรรมการ สมศ. พจิารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  1,000,000  บาท 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 01 

 

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 

1. รวบรวมขอมูล ศึกษา 

วิเคราะห เพ่ือกําหนด

ประเด็นในการพัฒนา 

150,000  150,000          

2. พัฒนาแนวทางการ

ปฏบิัติที่ดี/นวัตกรรม 
300,000    300,000      

3. ทดลองใชแนวทางการ

ปฏบิัติที่ดี/นวัตกรรม 
400,000        400,000   

4. สรุปผลการทดลอง 50,000          50,000  

5. นําเสนอผลการ

ดําเนินงานตอผูที่

เก่ียวของ 

100,000           100,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 04 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สาํนักพัฒนาและสงเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: นางสาวขนิษฐา ต้ังวรสิทธิชัย 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางมณีรัตน จันทนา 

โทรศัพท 02-2163955 ตอ 150 E-mail address maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. 

2543 และพระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2561 ในมาตรา 8 กําหนดใหสํานักงานฯ มีอํานาจหนาที่หลัก ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  

กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ 

ของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด พัฒนามาตรฐานและเกณฑ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 49 กําหนดให สมศ.พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมิใชการจัดการอุดมศึกษาซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง

อยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและ

สาธารณชน ดังนั้น  เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สําหรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบหา (พ.ศ. 2564-2568) จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  

พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา  

(พ.ศ.2564-2568) 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ดานการอาชวีศึกษา และระดับอุดมศึกษา  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกจิกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือการ

กําหนดแนวคิดทิศทางสําหรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

10              200,000 

2. (ราง) ระบบการประเมินคุณภาพ

ภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและ

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 

20               

3. รับฟงความคิดเห็นและปรับปรุง

แกไข คร้ังท่ี 1 

10              300,000 

4. (ราง) มาตรฐานและเกณฑสําหรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

20              - 

5.  รับฟงความคิดเห็นและปรับปรุง

แกไข คร้ังท่ี 2 

10              300,000 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

6. ทดลองใช ระบบการประเมิ น

คุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑ

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

20              200,000 

7.  เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การประเมินคุณภาพภายนอกและ

คณะกรรมการ สมศ. เปนระยะ ๆ 

10               

  

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1:  ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 หนวยนับ:  จํานวน 4 ระบบ (การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา) 

6.1.1 คาเปาหมายตัวช้ีวัด    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 1 

6..2 รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           100 100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภพป. 04 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงคหลัก ผลผลิตที่เกดิข้ึนหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 : -  

ไตรมาส 2 :  - (ราง) ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบหา 

ไตรมาส 3 : -  (ราง) มาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา 

ไตรมาส 4 :  -  

 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สมศ. มีระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน

และเกณฑสําหรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบหา 

2. ผูประเมินภายนอกมีคุณภาพมาตรฐาน ไดรับการยอมรับและสรางความเชื่อมั่นใหแกสถานศึกษา   

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน   

1. ผูประเมินภายนอก และ สมศ. 

2. สมศ.  

3. สถานศึกษา 

4. รัฐบาล ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

แนวทางแกไข/ ปองกันลดความเสี่ยง  

ปองกันความเส่ียง กระจายความเสี่ยง 

ถายโอนความเส่ียง 

1. ความชัดเจนเชิ งนโยบายสําหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบหา (พ.ศ. 2564-2568) 

- การหารือหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอม

สาํหรับการดําเนินการตอไป 

2. กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบหา (พ.ศ. 2564-2568) 

- ทบทวนและยกรางระเบียบสําหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบหา (พ.ศ. 2564-2568)  

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  1,000,000    บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,000,000 - - - - - - - - - - - - 

1. พัฒนาระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบหา 

ประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

  

200,000 

 

 

 

 

  

300,000   300,000  200,000 
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โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมการประเมินรูปแบบดิจิทัล 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ   

สํานัก: สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายกมล  อุนชู   

โทรศัพท 0 2216 3955 ตอ 160               E-mail address  kamol.u@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสูความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน ไดระบุไวชัดเจนวา 

วัฒ นธรรมของการเรียน รู ชุ ด ใหม  โลกในศตวรรษที่  21 มีการเป ล่ียนแปลงใน  3 กระแสหลัก คือ 1 ) เกิด 

Demonopolization of Knowledge ไมมีการผูกขาดความรู 2) เกิด Democratization of Information ไมมีการ

ผูกขาดขอมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหมๆ จากการ

รวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา  

จากนโยบายดังกลาว การเตรียมคนไทยเพื่อกาวไปสูโลกในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาสูแรงงาน 4.0 ที่มี

ความรูและทักษะสูง จึงเปนวาระระดับชาติที่สําคัญมาก ซ่ึงแนนอนวาระบบการศึกษาทั้งระบบกําลังจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางมหาศาล เพื่อใหสามารถรองรับกระแสของโลกอนาคต วัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตอง

ประกอบไปดวย 3 องคประกอบสําคัญคือ Learn, Unlearn และ Relearn โดยโจทยท่ีสาคัญในศตวรรษที่ 21 คือ  

จะเรียนรูอยางไรใหมีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในฐานะหนวยงานที่เปนสวนสําคัญ

ในระบบการศึกษาไทย จึงจําเปนตองขับเคล่ือนและพัฒนานวัตกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาใหสอดรับและตอบโจทย

วัฒนธรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อพฒันานวัตกรรมระบบการประเมินในรูปแบบดิจิทัล 

2. เพื่อแสวงหาแนวทางนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในเร่ืองของ Big Data , Data Analytic และ AI มาประยุกตใชใน

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พื้นท่ีดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 ถงึ กันยายน 2563 
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5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม    

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน   

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1) การพัฒนาระบบนวัตกรรมการ

ประเมินดิจิตอล 

100              3,000,000 

 จัดทํา TOR / ขออนุมัติ

จัดจาง / ลงนามสัญญา 

               

 ออกแบบสถาปตยกรรม

ของระบบ / พัฒนา 

Phototype ของระบบ /

ทดสอบ Phototype กบั

กลุมเปาหมายตางๆ / 

ปรับแก Phototype 
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รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

 พัฒนาระบบและติดตั้ง

ระบบซอฟตแวร 

               

 ทดสอบระบบกับ

กลุมเปาหมายตางๆ / 

ปรับแกระบบ / ตรวจรับงาน 

               

 

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานสนับสนุนการปฏบิตัิงานของสํานักงาน 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

           1 

ระบบ 

 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน   

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  25%   50%   75%   100% 100% 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : จัดทํา TOR / ขออนุมัติจัดจาง / ลงนามสัญญา 

ไตรมาส 2 : ออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ / พัฒนา Phototype ของระบบ /ทดสอบ Phototype กับ

กลุมเปาหมายตางๆ / ปรับแก Phototype  

ไตรมาส 3 : พัฒนาระบบและติดตั้งระบบซอฟตแวร ตามท่ีไดออกแบบและจัดทํา Phototype ไว 

ไตรมาส 4 : ทดสอบระบบกับกลุมเปาหมายตางๆ / ปรับแกระบบ / ตรวจรับงาน  
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8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นวัตกรรมระบบการประเมินในรูปแบบดิจิทัล สามารถเปล่ียนแปลง และทลายขอจํากัดในดานกําลังคน เวลา 

คาใชจายที่เกิดขึ้นในรูปแบบการประเมินแบบด่ังเดิม สามารถทาํใหการประเมินตุณภาพสถานศึกษาเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็ว ไมตองอาศยัผูประเมินจํานวนมากในการลงพื้นท่ีประเมิน  ทําใหสามารถลดงบประมาณในการลงพ้ืนที่ประเมินลงได  

 นอกจากนี้ นวัตกรรมระบบการประเมินในรูปแบบดิจิทัลซ่ึงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเร่ืองของ Big Data , 

Data Analytic และ AI มาประยุกตใชในการประเมินคุณภาพการศึกษานั้น ยังจะมคีวามสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห

ฐานขอมูลอันนําไปสูการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับผูบริหารระดับสูงและรัฐบาลในการขับเคล่ือนระบบ

การศึกษาของประเทศไทยใหรองรับวัฒนธรรมของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. สมศ. 

2. สถานศึกษา 

3. ตนสังกัด  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การบริหารโครงการอาจเกิดความลาชากวาแผนงานที่

กําหนดไว ดวยสาเหตุตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางลาชา / 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฝายตางๆ ของ สมศ. อาจมีภารกิจ

มากและไมมี เวลาพอในการมีสวนรวมกับโครงการ

เทาที่ควร 

1. จัดทําแผนบริหารโครงการอยางละเอียด 

2. กาํกับ ติดตาม การดําเนินโครงการอยางใกลชิด 

 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  3,000,000 บาท  
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แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 3,000,000 - - 200,000 - - 300,000 - - 1,250,000 - - 1,250,000 

1. คาพฒันาระบบ

นวัตกรรมการประเมิน

ดิจิตอล 

3,000,000   200,000   300,000   1,250,000   1,250,000 
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ช่ือโครงการ: การบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  
 

สํานัก: สาํนักประเมินและรับรอง 

ภารกิจ: ภปพ. ภปพ. ภปศ. และ ภปอ. 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ:   ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.นภาภร สงแสง                                   

โทรศัพท: 02 216 3955 ตอ 290   E-mail address: napaporn@onesqa.or.th 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประเด็นยุทธศาสตรปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษา

ในทุกระดับ ทุกประเภท กําหนดใหมีการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน สงผลกระทบตอ

การดําเนินงานของสํานักงาน และสํานักประเมินและรับรอง ซ่ึงมีความจําเปนตองพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ

รายงานผลการประเมิน เพ่ือรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาแผนการศึกษาแหงชาติท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต พรอมท้ังไดแนวทางการพัฒนาหลักสตูรการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   
 

1. เพื่อใหไดคูมือในการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพรายงานการประเมนิ 

2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 
 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  
 

4.1 พ้ืนที่ดาํเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  
 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

1. จัดทําแผนการดําเนินโครงการ 25              3,296,000 

2. พัฒนาคูมือในการตรวจสอบและ

ยกระดับคุณภาพรายงานการ

ประเมิน 

35               

3. ประชุมช้ีแจงผูที่เก่ียวของกับการ

ตรวจสอบคุณภาพรายงาน 

25               

4. จัดทําขอสรุปแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรการฝ กอบรม 

ผูประเมินภายนอก 

15 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 02 

  

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1: การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

        หนวยนับ : เร่ือง 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

     5 5     1 เร่ือง 1 เรื่อง 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 100% 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : จัดทําแผนการดําเนินโครงการ 

ไตรมาส 2 : ราง รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 

ไตรมาส 3 : รูปแบบการตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ไตรมาส 4 : ไดขอสรุปแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 
 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1: รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกมีมาตรฐานตามที่สํานักงานกําหนด 

2: สถานศึกษาไดรบัรายงานที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดรับการสงเสริมพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสมจากขอมูลสารสนเทศ 

ที่เพียงพอและมีความครอบคลุม 

3: หนวยงานของรัฐ และหนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาที่เกี่ยวของไดรับประโยชนจากขอมูลสารสนเทศของการ

รายงานผลการประเมินเพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ ตามบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของ 

4: ผูเรียนทุกระดับ และประเภท รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปไดรับขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินในเลือก

รับบริการทางการศึกษาอยางรอบดาน 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 02 

  

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1 : สถานศึกษา 

2 : หนวยงานของรัฐ หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาที่เก่ียวของ 

3 : ผูเรียนทุกระดับ และประเภท รวมทั้งประชาชนโดยท่ัวไป 

4 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. กลุมผูทรงคุณวุฒิและผูตรวจอานจะตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ มีประสบการณและเขาใจในวัตถุประสงคของ

การตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

การกําหนดหลักเกณฑในการสรรหา และคัดเลือกผูที่มา

ทาํหนาท่ีตรวจอานคุณภาพรายงาน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  3,296,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : สปร. 02 

  

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 3,296,000 - - - - - - - - - - - - 

1. จัดทําแผนการดําเนิน

โครงการ 
-           

2. พัฒนาคูมือในการ

ตรวจสอบและยกระดับ

คุณภาพรายงานการ

ประเมิน 

1,600,000    1,600,000    

3. ประชุมช้ีแจงผูที่

เก่ียวของกับการ

ตรวจสอบคุณภาพ

รายงาน 

1,000,000          1,000,000  

4. จัดทําขอสรุปแนว

ทางการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรม 

ผูประเมินภายนอก 

696,000           696,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 

   

โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานขอมูลการประเมิน 

 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :  สาํนักสนบัสนุนการปฏิบัติงาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร / งานระบบการประเมิน    ‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด    ‘ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายสมพล จารุธนศักด์ิกูร       ‘   ‘ 

โทรศัพท  02-2163955 ตอ 170                 E-mail Address sompol@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนาท่ีในการดูแลระบบสารสนเทศ ทัง้ทางดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทําโครงการพัฒนา 

ศูนยความเปนเลิศดานขอมูลการประเมินขึ้น เพ่ือเปนศูนยกลางในการจัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการขอมูลดานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ อันจะทําใหสํานักงานเปนองคกรท่ีสามารถฉายภาพแนวโนมตาง ๆ  

ดานคุณภาพการศึกษา สําหรับเปนขอมูลใหคณะรัฐมนตรีและผูบริหารที่เก่ียวของตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้ง 

ประชาชนทั่วไปรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่เกิดขึ้น 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหสํานักงานมีศูนยกลางขอมูลดานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ ที่จัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการ

ขอมูลแกเจาหนาที่ สมศ. ผูประเมิน ตนสังกัดและประชาชนทั่วไปอยางมีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกตอง รวดเร็วและ 

ทันตอสถานการณปจจุบนั โดยศูนยดังกลาวบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีฯ ที่มมีาตรฐานและความปลอดภัย 

2. เพื่อใหสํานักงานเปนองคกรที่สามารถฉายภาพแนวโนมตาง ๆ ดานคุณภาพการศึกษา สําหรับเปนขอมูลให

คณะรัฐมนตรีและผูบริหารท่ีเก่ียวของตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งประชาชนท่ัวไปรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 

ดานการศึกษาที่เกิดขึ้น 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 

   

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

โครงการพั ฒ นาศู นย ความเป น เลิ ศด านข อ มู ล 

การประเมิน 

100              3,400,000 

1. การจัดหาระบบฮารดแวร  โปรแกรมซอฟตแวรและ

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน 

100              3,400,000 

1.1 ทบทวนความตองการใชงานและจัดทํา (ราง) 

ขอบเขตของงานเสร็จส้ิน 

 15              

1.2 ขออนุมั ติห ลักการและงบประมาณ จัดจาง  

พรอมท้ังขออนุมัติรายช่ือคณะกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวของ 

 15              

1.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน    20              

1.4 ประสานงานบริหารท่ัวไปเพื่อดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 10              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 

   

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

1.5 กํากับ/ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ

ผูรับจางใหเปนไปตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 

 20              

1.6  ต รวจ รับ งานการส งม อบ ระบบฮารด แวร  

โปรแกรมซอฟตแวรและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 10              

1.7 ทดสอบระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงาน  10              

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานขอมูลการประเมิน 

 หนวยนับ : ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

  ระดับ 1  ระดับ 2   ระดับ 3   ระดับ 4 ระดับ 5  
 

ระดับคะแนนที่ 1   ขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น 

ระดับคะแนนท่ี 2 ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ระดับคะแนนที่ 3 สงมอบระบบฮารดแวร  โปรแกรมซอฟตแวรและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

  และตรวจรับงานแลวเสร็จตามสญัญาฯ 

ระดับคะแนนที่ 4 สงมอบระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงานแลวเสร็จตามสัญญาฯ  

ระดับคะแนนที่ 5 ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานปงบประมาณถัดไป 

  เสนอตอผูอํานวยการ 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน (นับสะสม ทบไปแตละเดือน)    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

10 15 20 30 35 45 50 55 60 70 80 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ:  

ไตรมาส 1 : อนมุตัิหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จส้ิน 

ไตรมาส 2 : ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ไตรมาส 3 : ระบบฮารดแวร  โปรแกรมซอฟตแวรและเอกสารที่เกี่ยวของ 

ไตรมาส 4 : ระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงานแลวเสร็จตามสัญญาฯ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 

   

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานมีศูนยกลางขอมูลดานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ ที่จัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการ

ขอมูลแกเจาหนาที่ สมศ. ผูประเมิน ตนสังกัดและประชาชนท่ัวไปอยางมีคุณภาพ ครอบคลุม ถูกตอง รวดเร็วและ 

ทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. ผูบริหารและเจาหนาที่ สมศ.  

2. สถานศึกษา 

3. ผูประเมินคุณภาพภายนอก 

4. ตนสังกัด 

5. ประชาชนท่ัวไป 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. บริบทที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงจากชวงเก็บความตองการ

ใชงาน ทําใหระบบแอปพลิเคชั่นไมสามารถรองรับการใชงาน

บางสวนได 

- กรณีที่ผูใชงานปรับเปล่ียนความตองการใชงานระบบ 

จะเขาสูกระบวนการ Change Requirement 

 โดยผู ใช งาน กรอก เอกสารแจ งความ จํ าน งขอ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดการใชงานระบบฯ จากนั้น

หัวหนาโครงการและผูเก่ียวของจะประเมินผลกระทบ

กอนพิจารณาอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมตอไป 

- ออกแบบระบบฯ ใหมีความยืดหยุน เพื่อใหผูดูแลระบบ

ส าม ารถป รับ เป ล่ี ยน รูป แบ บ การใช งาน ห รือ

คาพารามิเตอรไดตามที่ตองการ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  3,400,000  บาท  ‘ 

 

262



 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 

   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงิน 

รวม (บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1. โครงการพฒันาศูนยความเปนเลิศ 

ดานขอมูลการประเมิน 

3,400,000 - - - - - 500,000 - - 500,000 - - 2,400,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 07 

   

โครงการพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ :  

สํานัก :  สาํนักสนบัสนุนการปฏิบัติงาน       ‘ 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร / งานระบบสนับสนุน    ‘ 

รองผูอาํนวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด     ‘ 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นายสมพล จารุธนศักด์ิกูร       ‘    

โทรศัพท  02-2163955 ตอ 170             E-mail Address  sompol@onesqa.or.th    ‘ 

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีหนาท่ีในการดูแลระบบสารสนเทศ ทัง้ทางดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยในปงบประมาณ 2563 ไดจัดทําโครงการพัฒนา

สํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เพ่ือยกระดับคุณภาพการดําเนินงานที่ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดยนําระบบดิจิทัลเขามาสนับสนุน ทําใหองคกรประหยัดคาใชจายในระยะยาวและสามารถทํางานรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบส่ือสารระหวางเจาหนาที่ภายในสํานักงานและผูประเมินภายนอกใหสามารถรับรู

ขาวสารและองคความรูท่ีไดจากการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางรวดเร็วในลักษณะส่ือสาร แบบ 2 ทาง  

(Two-way Communication) 

2. เพ่ือปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยนําระบบดิจิทัลเขามาสนับสนุน ทําใหองคกรประหยัดคาใชจาย 

ในระยะยาวและสามารถทํางานรวมกนัไดอยางมีประสทิธิภาพมากข้ึน (Digital Workplace) 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดําเนินการ:  สาํนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ:  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563  

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร 

5.1 ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 07 

   

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต:ิ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเย่ียม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยทุธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence)  

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

นํ้าหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตวัช้ีวัด 

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

โครงการพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ  

(Office Automation) 

100              1,500,000 

1. ทบทวนความตองการใช งานและ จัดทํา (ร าง) 

ขอบเขตของงานเสร็จส้ิน 

 15              

2. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดจาง พรอมท้ัง

ขออนุมัตริายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวของ 

 15              

3. ขออนุมัติขอบเขตของงาน    20              

4. ประสานงานบริหารทั่ วไป เพ่ือ ดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 10              

5. กํากับ/ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ 

ผูรับจางใหเปนไปตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 

 30              

6. ทดสอบระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงาน  10              
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 07 

   

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความสําเร็จการดําเนินโครงการพัฒนาสํานักงานอตัโนมัติ (Office Automation) 

 หนวยนับ : ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3      ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 
 

 

ระดับคะแนนที่ 1   ทบทวนความตองการใชงานและจัดทาํ (ราง) ขอบเขตของงานเสร็จสิ้น 

ระดับคะแนนท่ี 2 ขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้น 

ระดับคะแนนที่ 3 ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ระดับคะแนนที่ 4 สงมอบระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงานแลวเสร็จตามสัญญาฯ  

ระดับคะแนนที่ 5 ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานปงบประมาณถัดไป 

  เสนอตอผูอํานวยการ 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

10 15 20 30 35 45 50 55 60 70 80 100 100 

 

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ:  

ไตรมาส 1 : อนมุตัิหลักการ/งบประมาณ และขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จส้ิน 

ไตรมาส 2 : ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ 

ไตรมาส 3 : หนาจอตนแบบ (Wireframe) 

ไตรมาส 4 : ระบบแอปพลิเคชั่นและตรวจรับงานแลวเสร็จตามสัญญาฯ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 07 

   

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สํานักงานมีระบบส่ือสารระหวางเจาหนาที่ภายในสํานักงานและผูประเมินภายนอกใหสามารถรับรู

ขาวสารและองคความรูที่ไดจากการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางรวดเร็วในลักษณะสื่อสารแบบ 2 ทาง  

(Two-way Communication) 

8.2 สํานักงานมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยการนําระบบดิจิทัลเขามาสนับสนุน เพื่อใหการทํางาน

บรรลุเปาหมายอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. ผูบริหารและเจาหนาที่ สมศ.  

2. ผูประเมินคุณภาพภายนอก 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดข้ึน แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. บริบทท่ีเก่ียวของมีการเปลี่ยนแปลงจากชวงเก็บความ

ตองการใชงาน ทําใหระบบแอปพลิเคชั่นไมสามารถ

รองรับการใชงานบางสวนได 

- กรณี ท่ีผู ใชงานปรับเปล่ียนความตองการใชงานระบบ  

จะเขาสูกระบวนการ Change Requirement โดยผูใชงาน

กรอกเอกสารแจงความจํานงขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด

การใชงานระบบฯ จากนั้นหัวหนาโครงการและผูเกี่ยวของ

จะประเมินผลกระทบกอนพิจารณาอนุ มั ติ ให มี การ

เปลี่ยนแปลงหรือไมตอไป 

- ออกแบบระบบฯ ใหมีความยืดหยุน เพ่ือใหผูดูแลระบบ

สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใชงานหรือคาพารามิเตอร

ไดตามที่ตองการ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังหมด  1,500,000  บาท  
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 07 

   

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(ลานบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 

1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

สํ า นั ก งา น อั ต โน มั ติ 

(Office Automation) 

1,500,000 - - - - - 200,000 - - 300,000 - - 1,000,000 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 06 

    

งานการสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 
 

1. หนวยงานและผูรับผิดชอบ  

สํานัก: สนบัสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอํานวยการ งานทรัพยากรมนุษย 

รองผูอํานวยการที่กํากับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผูรับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวชญานิษฐ ดุลยเกษม  

โทรศัพท 02-216-3955 ตอ 123    E-mail address chayanit.d@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

      สวัสดิการภายในองคกรหรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนถือเปนผลตอบแทนการทํางานแกบุคลากรรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิต สามารถสรางขวัญกําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากร   

อันจะเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป รวมทั้งยังเปนการสรางแรงจูงใจที่ดี ทําใหบุคลากรรูสึกถึง

ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตสงผลใหอยากรวมงานกับองคกรและอยูกับองคกรไดในระยะยาว สามารถทํางานได

อยางราบรื่นซึ่งสอดคลองกับระเบียบสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วาดวย

สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลอ่ืนสําหรับเจาหนาที่หรือลูกจาง พ.ศ.2550 หมวด 1 สวัสดิการ ขอ 7 และขอ 8 

เจาหนาที่หรือลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการจากสํานักงาน 

3. วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและชวยอํานวยความสะดวกสบายในชีวิต 

2. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูปฏิบัติงาน 

4. รายละเอียดการดําเนินงาน  

4.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

4.2 ระยะเวลาดําเนินการ: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

5. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตร  

5.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป:  

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 06 

    

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ:  

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคม 

5.3 ยุทธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 20 ป 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ยุคใหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2: ยอดเยี่ยม 

 ยุทธศาสตรที่ 3: ยอมรับ 

 ยุทธศาสตรที่ 4: ยั่งยืน 

5.4 ยุทธศาสตร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะ 3 ป (2563 - 2565) 

 ยุทธศาสตรที่ 1: ระบบการประเมินมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดรับการยอมรับ (Modern & Acceptable) 

 ยุทธศาสตรที่ 2: เปนศูนยขอมลูดานคุณภาพการศึกษา (Think Tank) 

 ยุทธศาสตรที่ 3: องคกรที่เปนเลิศ (Excellence) 

5.5 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ําหนัก 

(%) 

น้ําหนัก

ยอย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 

ตัวช้ีวัด 

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

โครงการสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล               12,800,000 

1) คาประกันสุขภาพหมู               4,500,000 

2) สวัสดิการสําหรับเจาหนาที่และ

ครอบครัว 

              6,000,000 

(กองทุน สมศ.) 

3) การตรวจสุขภาพประจําป               1,200,000 

(กองทุน สมศ.) 

4) การสรางเสริมสุขภาพกายและใจ               250,000 

(กองทุน สมศ.) 

5) สวัสดิการเครื่องแตงกายบุคลากร               350,000 

(กองทุน สมศ.) 

6) เงินชดเชยหรือคาบําเหน็จ กรณีพน

สภาพจากการเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง 

              500,000 

(กองทุน สมศ.) 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 06 

    

6. รายละเอียดตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  สามารถดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพหมูใหกับบุคลากรไดในระยะเวลาที่กําหนด 

 หนวยนับ: รอยละ 

6.1.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

50          50 100 100 

6.1.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 80 100 100 

 

6.2  ตัวช้ีวัดท่ี 2: สามารถดําเนินการเบิกจายสวัสดิการของบุคลากร สมศ. และครอบครัว ไดครบถวนสมบูรณภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  

       หนวยนับ: รอยละ 

6.2.1  คาเปาหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

10 15 25 35 40 50 60 65 75 80 90 100 100 

 

6.2.2  รอยละความกาวหนาของงานในแตละเดือน    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

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

10 20 25 30 35 45 50 60 65 75 90 100 100 
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 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 06 

    

7. ผลผลิตสําคัญท่ีไดจากโครงการ: 

ไตรมาส 1 - 4 : เจาหนาที่และลูกจางไดรับความคุมครองจากประกันสุขภาพหมู สวัสดิการคารักษาพยาบาลและคา 

เลาเรียนบุตร สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป สถานที่ออกกําลังกาย และสวัสดิการเครื่องแตงกาย 

 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ: 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากร สมศ. ไดรับสวัสดกิารเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

1. บุคลากร สมศ. 

2. สมาชิกในครอบครัวของบุคลากร  

 

9. ความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น แนวทางแกไข/ ปองกัน 

1. การเบิกจายสวัสดิการไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด เนื่องจาก

การสงขอมูลหลักฐานการเบิกไมถูกตอง ครบถวนตามประกาศ

ของสํานักงาน 

1. สรางความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนในการ

เบิกจายสวัสดิการ รวมทั้งเนนย้ําเก่ียวกับขอมูลหลักฐาน

ในการเบิก 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด  12,800,000 บาท  
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 แผนปฏิบัตกิาร พ.ศ. 2563 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภอก. 06 

    

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน (หนวย: บาท) 

กิจกรรม 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

รวมงบประมาณ 12,800,000 - - - - - - - - - - - - 

1. คาใชจายดานการ

ประกันสุขภาพหมู 

4,500,000 

 

4,200,000 

 
          

300,000 

 

2. สวัสดิการสําหรับ

เจาหนาท่ีและครอบครัว 

6,000,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

3. การตรวจสุขภาพ

ประจําป 

1,200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 
      

4. การเสริมสรางสุขภาพ

กายและใจ 

250,000 

 

90,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

80,000 

 

10,000 

 

5,000 

 

10,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5. สวัสดิการเคร่ืองแตงกาย

บุคลากร 

350,000 

 

50,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

6. เงินชดเชยหรือคา

บําเหน็จ กรณพนสภาพ

จากการเปนเจาหนาที่

หรือลูกจาง 

500,000 

 

 

 

    

500,000 
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งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  

 
รหัสกิจกรรม/รหัสโครงการ/รหัสค่าใช้จ่าย ตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัส 
ผลผลิต 

รหัส
กิจกรรม

หลัก 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

รหัส
โครงการ/
ค่าใช้จ่าย 

ประเภท
แผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

631 ผลผลิตที่ 1  การเสรมิสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 56,378,250 -  

 6311 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้กบัสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรบัการประเมนิภายนอกให้กับสถานศึกษา 50,556,250 -  

  63A1 กิจกรรมการอบรม 50,556,250 -  

   

63110701 โครงการ 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานต้นสังกัด 
เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

26,371,250  ภสส. 

   
63110702 โครงการ 

โครงการประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานตามภารกจิหลักของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

16,850,000  ภสส. 

   63110703 โครงการ โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 5,635,000  ภสส. 

   63110704 โครงการ โครงการการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 1,700,000  ภสส. 

 6312 กิจกรรมหลักที่ 2 ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหวา่งประเทศในระดับนานาชาติ 5,822,000 -  

  63A2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหวา่งประเทศในระดับนานาชาติ 5,822,000 -  

   
63120801 โครงการ 

โครงการสร้างความร่วมมือด้าน QA ภายใต้ MOU (TWAEA, JUAA, 
ONESQA) และ MOU (QAA-ONESQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1,647,000  ภนย. 

   
63120802 โครงการ 

โครงการด าเนินกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย (AQAN, APQN, 
INQAAHE, CIQG, CBQAN, EU-SHARE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3,675,000  ภนย. 

 
 

  63120803 โครงการ โครงการเครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ของอาเซียน (AYQON)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

500,000  ภนย. 
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งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  

รหัส 
ผลผลิต 

รหัส
กิจกรรม

หลัก 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

รหัส
โครงการ/
ค่าใช้จ่าย 

ประเภท
แผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

632 ผลผลิตที่ 2  การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 243,122,000 -  

 6321 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 140,202,000 -  

  63B1 กิจกรรมจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 140,202,000 -  

   63210101 โครงการ โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก 46,908,000  ภปพ.1 

   
63210102 

โครงการ โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มวีัตถุประสงค์
พิเศษ 

4,539,000  ภปพ.1 

   63210201 โครงการ โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  73,920,000  ภปพ.2 

   63210301 โครงการ โครงการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา  13,642,500  ภปศ. 

   63210401 โครงการ โครงการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา  1,192,500  ภปอ. 

 6322 กิจกรรมหลักที่ 2 คัดเลือก พัฒนา รบัรองและต่ออายุผู้ประเมิน 19,960,000 -  

  63B2 กิจกรรมคัดเลือก พัฒนา รับรองและตอ่อายุผู้ประเมิน 19,960,000 -  

   
63220901 โครงการ 

โครงการสรรหา คัดเลือก และรับรองผูป้ระเมินภายนอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

13,600,000  ภพป. 

   
63220902 โครงการ 

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2,800,000  ภพป. 

   
63220903 โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกและต่ออายุการรับรองผู้ประเมิน
ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3,560,000  ภพป. 

 6323 กิจกรรมหลักที่ 3 ตดิตามประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประเมิน 55,960,000 -  

  63B3 การติดตามและประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประเมิน 4,330,000 -  

   63230701 โครงการ โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 4,330,000  ภสส. 

  63B4 การสนับสนุนการด าเนินงาน 51,630,000 -  

   63230501 ฟังก์ชั่น ค่าเช่าทรัพย์สิน (รายจ่ายประจ าขั้นต่ า) 2,000,000  งบท./ภอก. 

   63230502 ฟังก์ชั่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 2,500,000  งบท./ภอก. 
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รหัส 
ผลผลิต 

รหัส
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กิจกรรม

ย่อย 

รหัส
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ประเภท
แผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

   63230503 ฟังก์ชั่น ค่าตอบแทน 10,000,000  งบท./ภอก. 

   63230504 ฟังก์ชั่น ค่าวัสดุ 1,500,000  งบท./ภอก. 

   63230505 ฟังก์ชั่น ค่าใช้สอย 10,000,000  งบท./ภอก. 

   63230506 ฟังก์ชั่น ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 750,000  งบท./ภอก. 

   63230507 โครงการ โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏบิัติงาน  2,000,000  งบท./ภอก. 

   63230508 ฟังก์ชั่น ค่าตรวจสอบบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 350,000  งงบ./ภอก. 

   63230509 บุคลากร ค่าล่วงเวลา 300,000  งทบ./ภอก. 

   63230510 บุคลากร ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลกูจ้างรายวนั และค่าประกันสังคม 2,000,000  งทบ./ภอก. 

   63230511 บุคลากร ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 1,000,000  งทบ./ภอก. 

   63230512 ฟังก์ชั่น ค่าประชาสัมพันธ์เพือ่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 300,000  งทบ./ภอก. 

   63230513 ฟังก์ชั่น ค่าบริการจัดท าเงินเดือน 160,000  งทบ./ภอก. 

   63230514 ฟังก์ชั่น ค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปี 130,000  งทบ./ภอก. 

   63230515 บุคลากร ค่าประกันสุขภาพหมู ่ 4,500,000  งทบ./ภอก. 

   63230516 โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. 2,150,000  งทบ./ภอก. 

   
63230601 โครงการ 

โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (AQA) 

2,980,000  ภทส. 

   63230602 โครงการ โครงการสนับสนุนการอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก 500,000  ภทส. 

   
63230603 โครงการ 

โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดต้ังภายในศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ สมศ. 

5,110,000  ภทส. 

   63230604 โครงการ โครงการเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงาน 700,000  ภทส. 

   
63230605 โครงการ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1,050,000  ภทส. 

276



 
 

งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  

รหัส 
ผลผลิต 

รหัส
กิจกรรม

หลัก 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

รหัส
โครงการ/
ค่าใช้จ่าย 

ประเภท
แผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

   
63230801 ฟังก์ชั่น 

ค่าจัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและการติดตามผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

700,000  ภนย. 

   63230802 โครงการ โครงการก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 600,000  ภนย. 

   63230803 โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 350,000  ภนย. 

 6324 กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ 4,100,000 -  

  63B5 กิจกรรมสร้างเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ 4,100,000 -  

   63240701 โครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 4,100,000  ภสส. 

 6325 กิจกรรมหลักที่ 5 สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธท์างการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ

19,604,000 -  

  63B6 การวิจัยและพัฒนานโยบายและกลยทุธ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 19,604,000 -  

   63251001 โครงการ โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

500,000  ภวจ. 

   63251002 โครงการ โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 1,800,000  ภวจ. 

   63251003 โครงการ โครงการจัดการความรู ้(KM) 250,000  ภวจ. 

   63251004 โครงการ โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาองค์กร 350,000  ภวจ. 

   63251201 โครงการ โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การด าเนนิการประเมินคุณภาพเพื่อรองรับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

1,000,000  สปร. 

   63250901 โครงการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1,000,000  ภพป. 

   63250801 โครงการ โครงการติดตามและประเมินผล “โครงการส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)”  

11,704,000  ภนย. 

   63250601 โครงการ โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมการประเมินรูปแบบดิจิทัล 3,000,000 
 

ภทส. 
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ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

 6326 กิจกรรมหลักที่ 6 พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 3,296,000 -  

  63B7 กิจกรรมพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 3,296,000 -  

   63261201 โครงการ โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน 3,296,000  สปร. 

633 โครงการที่ 1 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีตามแผนแม่บท   5,400,000 -  

 6331 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีตามแผนแม่บท   5,400,000 -  

  63C1 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีตามแผนแม่บท   5,400,000 -  

   63310601 โครงการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมิน 500,000  ภทส. 

   63310602 โครงการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านขอ้มูลการประเมิน 3,400,000  ภทส. 

   63310603 โครงการ โครงการพัฒนาส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 1,500,000  ภทส. 

634 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 55,450,000 -  

 6341 รายการบุคลากรภาครัฐ 55,450,000 -  

  63D1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 55,450,000 -  

   63410501 บุคลากร เงินเดือนบุคลากร  49,700,000   งทบ./ภอก. 

   63410502 บุคลากร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  2,000,000   งทบ./ภอก. 

   63410503 บุคลากร ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ  3,750,000   งทบ./ภอก. 

ยอดรวม 360,350,250 -  
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งานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  

รหัสกิจกรรม/รหัสโครงการ/รหัสค่าใช้จ่าย ตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบกองทุน สมศ.) 

รหัส 
ผลผลิต 

รหัส
กิจกรรม

หลัก 

รหัส
กิจกรรม

ย่อย 

รหัส
โครงการ/
ค่าใช้จ่าย 

ประเภท
แผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณปี 63 งบกองทุน สมศ. ผู้รับผิดชอบ 

635 กองทุน สมศ. - 26,700,000  

 6351 กองทุน สมศ. - 26,700,000  

  63E1 งานทรัพยากรมนุษย ์ - 26,700,000  

   63510501 ฟังก์ชั่น ค่าใช้จ่ายกจิกรรมส านักงาน เช่น ปีใหม/่วันสถาปนา/สงกรานต์ เป็นต้น          500,000  งทม./ภอก. 

   63510502 ฟังก์ชั่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล เป็นต้น          400,000  งทม./ภอก. 

   63510503 บุคลากร ค่าเงินรางวัลประจ าปี       10,000,000  งทม./ภอก. 

   63510504 โครงการ โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี/ ศึกษาดูงาน        7,500,000  งทม./ภอก. 

   63510505 บุคลากร ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัว       6,000,000  งทม./ภอก. 

   63510506 บุคลากร ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี       1,200,000  งทม./ภอก. 

   63510507 บุคลากร ค่าสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ          250,000  งทม./ภอก. 

   63510508 บุคลากร ค่าสวัสดิการเครื่องแต่งกายบุคลากร          350,000  งทม./ภอก. 

   63510509 บุคลากร ค่าชดเชยหรือค่าบ าเหนจ็ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่หรือลกูจ้าง           500,000  งทม./ภอก. 

ยอดรวม - 26,700,000  
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซา
ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท 0 2216 3955
โทรสาร 0 2216 5044-6
อีเมล info@onesqa.or.th

WWW.ONESQA.OR.TH


