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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติ

งานประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้การดำเนินงานสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจและอำนาจหน้าที่ของ สมศ. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เป็น

กรอบแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องดำเนินการประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง

อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำปีดังกล่าว 

ครอบคลุมการดำเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

และประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา และนำไปสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอ่ไป  
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ซึ ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ว ันที่           

20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49    

ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดย ย่อว่า สมศ. มีฐานะเป็น

องค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99 ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 

ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหาร

หรือดำเนินกิจการต่างๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งคือ 

การประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมาย     

ที่กำหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการ

ดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

หน่วยงานที่เป็นกลาง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   

เพราะจะทำให้เกิดกลไกในการตรวจสอบอย่างจริงจัง รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั ้งแต่

ระดับชาติ  ถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในห้องเรียนต้องมีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา              

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

1.1 สมศ. กับการเป็นองค์การมหาชน 

การจัดการศึกษาถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที ่ร ัฐจะต้องจัดให้อย่างทั ่วถึง          

และ       มีคุณภาพ โดยรัฐได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรมต้นสังกัดและสถานศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่

ให้บริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้แก่ผู ้รับบริการ คือผู้เรียน    

และผู้ปกครอง    ซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้งผู ้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน    

และสังคมโดยรวม  จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐต้องตรวจสอบประเมินผลว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นไปตาม

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐและสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ เพียงใด 

 การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก จำเป็นต้องเป็นองค์การมหาชนซึ่งเป็น

หน่วยงานของรัฐประเภทหนึ ่ง ที ่ ไม่ใช่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั ้น ก็เพื ่อให้การทำงาน               

มีประสิทธิภาพ เพราะมีความเป็นอิสระและมีอำนาจตัดสินใจได้ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ และการเงิน
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ของสำนักงาน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานให้ลุล่วงตามภารกิจที ่ได้รับมอบหมายได้อย่าง          

มีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารตามสายการบังคับบัญชาของระบบราชการนอกจากนี้ การที่ไม่ต้องขึ้นกับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทำให้มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดัน      

ที่จะทำให้ผลการประเมินภายนอกเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

อย่างแท้จริง และจะทำให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นบริการสาธารณะที่เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ    

ในการสร้างความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า การจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่นั้นได้ “ให้” สิ่งที่ผู้เรียน สังคม และรัฐ

ต้องการด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงใด 

1.2 วิสัยทัศน์  

 องค์กรที่เป็นเลิศในการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ  
 

1.3 พันธกิจ   

1. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   
และหน่วยงานต้นสังกัด 

2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
3. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
4. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับ

มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4 วัตถุประสงค์ (Objective) 

 เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา    

และมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัด

การศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายพระราชกฤษฎีกาจั ดตั ้งสำนักงานรับรองมาตรฐาน      

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 หมวด 1 มาตรา 7  
 

1.5 นโยบายการดำเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว สมศ. จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้ 
- มีการบริหารงานที ่คล่องตัว อิสระ เที ่ยงตรง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบที ่ตรวจสอบได้         

และถ่วงดุล อย่างจริงจัง 
- มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน 
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- ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- จัดวางระบบข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน คือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นการตัดสิน   

ให้คุณให้โทษ 
- สมศ. ไม่ทำการประเมินเอง  ยกเว้นกรณีเพ่ือการพัฒนาระบบและวิธีการ 
- การประเมินภายนอกจะต้องทำงานโปร่งใสมีหลักฐาน 
- สน ับสน ุนองค ์กรเอกชน องค ์กรว ิชาช ีพหร ือว ิชาการ ให ้ม ีส ่วนร ่วมในการอบรม                       

ผู้ประเมินภายนอก 
- สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ความสามารถ เพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียน  

ผู้ประเมินพร้อมทั้งตรวจสอบผู้ประเมินเป็นระยะๆ  
- ทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” กับฝ่ายต่างๆ   เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาร่วมกัน  ไม่ทำงานในลักษณะมอีำนาจเหนือฝ่ายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา 
 

1.6 ตัวบ่งช้ีการดำเนินงานของ สมศ. 

- มีระบบ เกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
การศึกษา   

- สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
- มีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี 
- มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
- มีรายงานการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกส่วนของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา จากองค์กร         

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมาคมวิชาการ วิชาชีพ และความร่วมมือจากต่างประเทศ 
 

1.7  รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 - 51 

 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งนั ้นมีวัตถุประสงค์ที ่สำคัญ เพื ่อกระตุ ้นให้

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการบริหารจั ดการศึกษาที่ดี 

รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย เงื่อนไขความสำเร็จ
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ของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา      

และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไปด้วย  

 ดังนั้น สมศ.จึงได้กำหนดรูปแบบกัลยาณมิตรประเมินขึ้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก    

เป็นการประเมินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามนัยของความเกื้อกูลกัน     

สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

- ขั ้นที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา คือ การสร้างเจตคติที ่ด ีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาพร้อมพัฒนา          
สู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
จาก สมศ. 

- ขั ้นท ี ่  2 สร ้างศร ัทธาต ่อหมอโรงเร ียน ค ือ การพัฒนาค ัดสรรผ ู ้ประเม ินภายนอก                     
ที ่มีความสามารถและมีความเป็นกัลยาณมิตรเพื ่อให้สถานศึกษาเกิดศรัทธาและไว้วางใจ        
ต่อผู้ประเมินภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อกันในการปฏิบัติภารกิจการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  

- ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร คือ การประเมินสภาพจริงเพื่อยืนยันผลประเมินจาก
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาสู ่มาตรฐานโดยการบูรณาการ          
การประเมินตนเอง การประเมินเชิงประจักษ์ การประเมินเสริมพลัง การประเมินเชิงคุณภาพ 
และการประเมินเทียบมาตรฐานด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงเข้าประเมิน” 

- ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนา คือ การรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา ต้นสังกัด 
และสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั ้งร่วมมือกับต้นสังกัดในการให้แรงเสริมเพื ่อให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

1.8 รายนามคณะกรรมการ สมศ.  

คณะกรรมการ สมศ.  

1 นายจรูญ ชูลาภ  
(รักษาการประธานกรรมการการอาชีวศึกษา)                  

รักษาการประธานกรรมการ 
 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์  
(ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

3 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 
(ประธานกรรมการการอุดมศึกษา) 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

4 ดร.นันทา หงวนตัด 
(รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง 
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1.9 โครงสร้างการบริหาร 
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1.10 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ  

1) เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากรในการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ผลผลิตกิจกรรมล่วงหน้า  

2) เพื่อกระจายความรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์สู่สำนักและภารกิจต่าง ๆ 
3) เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการดำเนินงาน และมีแผนสำรองป้องกันในการดำเนินงานจาก

ปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้  
4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์และ

กิจกรรมด้านต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2 
กลยุทธ์ของ สมศ. (กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)  

                  กลยุทธ์ที่ 1 QA Smart Organization 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 

1.ระบบการทำงานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ (Digitization) มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ
ตั ้งแต่ต ้นจนจบกระบวนการอย่างมี
คุณภาพ  

1.1 ร้อยละของระบบงานของ สมศ. ทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนที่ปรับเปลี่ยน
เป็น Digitization 

   

1.1.1 การประเมินคุณภาพภายนอก  70 % 80 % 100 % 

1.1.2 การสรรหา พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ประเมินภายนอก 70 % 80 % 100 % 

1.1.3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน  80 % 100 % 100 % 
1.2 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีการเชื่อมโยงไฟล์รายงานประเมินตนเอง (SAR) กับ

หน่วยงานต้นสังกัดแล้วเสร็จ 
   

1.2.1 ระดับปฐมวัย 60 % 65 % 70 % 

1.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 85 % 90 % 100 % 

1.2.3 ด้านการอาชีวศึกษา 60 % 65 % 70 % 
1.3 ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผู้ประเมินสามารถทำการประเมินผ่านระบบ Mobile 

Application 
60 % 70% 80% 
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                กลยุทธ์ที่ 2 Co-creation  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 
2.  การ ให ้บร ิ การของ  สมศ .         

มีความเชื ่อมโยง สอดคล้อง
และบ ู รณากา รก ั บ ค ว า ม
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ     

2.1.1 ระบบ Joint Accreditation ระหว่าง ONESQA-JUAA (Japan) และมีการนำไปใช้ ระบบ 
แล้วเสร็จ 

ทดลองและ
นำไปใช้จริง 

นำไปใช้
จริง 

2.2.2  ระบบ Joint Accreditation ระหว่าง ONESQA-TWAEA (Taiwan) และมีการ
นำไปใช้ 

ระบบ 
แล้วเสร็จ 

ทดลองและ
นำไปใช้จริง 

นำไปใช้ 
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                   กลยุทธ์ที่ 3 Reputation 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 

3.  เ พ ื ่ อ ส ื ่ อ ส า ร เ ช ิ ง ร ุ ก ไ ป ยั ง
ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องและสาธารณชน 
เกี ่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบเก ี ่ยวก ับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 

3.1 การรายงานผลกระทบด้านคุณภาพการศึกษาและการให้ข ้อเสนอแนะ           
เชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.2 การเผยแพร่ Good practice เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา   
ทุก 2 

 ไตรมาส 
ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส 

4.  ระบบงานหลัก (Core Business) 
มีมาตรฐานของการดำเนินงานที่
ได้รับการยอมรับ 

4.1 ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด
สำหรับการตรวจประเมินและรับรอง (ISO 17021)  

- Preparation Reference 

4.2 ระบบการสรรหา พัฒนาผู้ประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด
ทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผู้ประเมิน (ISO 17024)  

- Preparation Reference 

5.  องค์กร สมศ. ดำเนินการเป็นไป
ตามข้อกำหนด/แนวทางด้าน
การประกันคุณภาพในระดับ
สากล 

5.1 ได ้ร ับการร ับรองค ุณภาพจากเคร ือข ่ายประกันคุณภาพในระดับสากล           
(The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education(INQAAHE) 
 

Preparation 
Submit 
paper / 

Visitation 
Recognized 
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ส่วนที่ 3 
แผนการดำเนนิงานประจำปีและงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 งบประมาณท่ี สมศ.นำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงาน มี ดังนี้  

ลำดับ ผลผลิต/โครงการ 

ประมาณการรายรับจากงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประมาณประจำป ี งบตั้งเพ่ิม  

แผนงานพ้ืนฐาน 232,553,200 111,403,550 
1. ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก   
28,596,200 2,704,050 

2. ผลผลิตที ่ 2 จัดการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

201,025,800 108,470,700 

3. งบลงทนุในลักษณะของครุภณัฑ์ กิจกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2,931,200 228,800 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 50,179,800 - 
รวมทั้งสิ้น 282,733,000 111,403,550 

งบกองทุน สมศ. งบประมาณ (บาท) 
1. แผนงานสนับสนุนการปฏบิตัิงาน 600,000 
2. โครงการสมัมนาบุคลากรประจำป ี 2,000,000 
3. แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12,000,000 
4. แผนงานสวัสดกิารเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจา้งรายปี 6,950,000 

รวมทั้งสิ้น 21,550,000 
 
 



  

- 11 - 
 

 
 

 
 

จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49,061 แห่ง 28,596,200    2,704,050        - 31,300,250     16,892,250    10,188,000    3,443,750    776,250        31,300,250     

49,061 แห่ง 28,596,200    2,204,050        - 30,800,250     16,892,250    9,938,000      3,193,750    776,250        30,800,250     

ภสส.01 1 โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือสร้ำง

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ . และ

กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก) 

ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ)

47,449 แห่ง       9,033,750                    -   -               9,033,750              3,186,000        5,847,750                 -                    -          9,033,750 ภสส.

1.1 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็ก)

- ศูนย์พัฒนาเด็ก (3,744 แห่ง)

- หน่วยงานต้นสังกัด (3 แห่ง)

17,337

3

แห่ง

ต้นสังกัด

2,810,250      -               2,810,250       1,111,500       1,698,750       -              -               2,810,250       

1.2 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- สถานศึกษา (8,087 แห่ง)

- หน่วยงานต้นสังกัด (3 แห่ง)

145,571 แห่ง

ต้นสังกัด

6,067,500      -                  -               6,067,500       2,007,000       4,060,500       -              -               6,067,500       

1.3 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

สถานศึกษา (203 แห่ง)

 1. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 2. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา   

 3. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง 

 4. โรงเรียนเตรียมทหาร 

 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 6. โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

 9. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

1,173

5

แห่ง

ต้นสังกัด

156,000         -               156,000         67,500           88,500           -              -               156,000          

ภสส.02 2 โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือสร้ำง

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ . และ

กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

1,472 แห่ง 556,500         -                 -               556,500         50,000           506,500         -              -               556,500         ภสส.

2.1 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

- สถานศึกษา (188 แห่ง)

- หน่วยงานต้นสังกัด (1 แห่ง)

742

1

แห่ง

ต้นสังกัด 

283,500         -               283,500         -                283,500         -              -               283,500          742 

2.2 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำฯ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

- สถานศึกษา (182 แห่ง)

- หน่วยงานต้นสังกัด (1 แห่ง)

730

1

แห่ง

ต้นสังกัด

273,000         -                  -               273,000         50,000           223,000         -              -               273,000          730 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

ผลผลิตท่ี 1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้กับสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกให้กับสถำนศึกษำ

12,397 7,235 7,236

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ

3,634                20,112              11,819              11,884              

1,482 7,183 4,334 4,338

3,634.00           21,584.00          11,959.00          11,884.00          

-                   1,472                -                   -                   

81 532 250 310

2,071

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภปอ.01 3 โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือ

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ 

สมศ. และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ

60

1

แห่ง

ต้นสังกัด

300,000         -               300,000         -                -                300,000       -               300,000          60   ภปอ.

ภปอ.02 4 โครงกำรส่ือสำรกำรประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษำ 80 แห่ง 465,000         -                  -               465,000         -                -                465,000       -               465,000          80   ภปอ.

ภสส.03 5 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564

1 โครงกำร 11,400,000 -                 -               11,400,000     10,600,000    300,000         250,000       250,000        11,400,000     ภสส.

5.1 กิจกรรมด ำเนินงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำสัมพันธ์

1) กฤตภาคข่าวออนไลน์ (250,000)

2) ด าเนินการด้านการข่าวผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook Business และ Line Official) 

(550,000)

3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ

3 กิจกรรม       4,350,000                    -   -               4,350,000       4,350,000       -                -              -               4,350,000       1    1    1    

5.2 กิจกรรมด ำเนินกำรด้ำนเอกสำร – ส่ิงพิมพ์ - ส่ือ

1) การผลิตจุลสาร สมศ. (1,000,000)

2) การผลิตปฏิทินและไดอาร่ี (800,000.-)

3) การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ ส่ืออ่ืน Backdrop ชุดไฟ ป้ายค าขวัญ ฯลฯ 

(100,000)

4) รายงานประจ าปี (200,000)

5 กิจกรรม       2,400,000                    -   -               2,400,000       2,000,000       100,000         100,000       200,000        2,400,000       2    1    1    1    

5.3 กิจกรรมส่ือมัลติมีเดีย

1) ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย

1 กิจกรรม          450,000                    -   -               450,000         250,000         100,000         100,000       -               450,000          1    

5.4 กิจกรรมส่ือประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ 

1) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (3,700,000)

2) จัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (300,000 บาท)

3) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ (200,000)

3 กิจกรรม       4,200,000                    -   -               4,200,000       4,000,000       100,000         50,000         50,000          4,200,000       1    1    1    

ภสส.04 6 โครงกำรบริหำรศูนย์เครือข่ำย สมศ. 

1) การบริหารจัดการศูนย์

2) ติดตามการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ.

3) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เครือข่าย

1 โครงกำร 5,045,000      -                 -               5,045,000       1,780,000       1,455,000       1,455,000    355,000        5,045,000       ภสส.

ภสส.05 7 โครงกำรส่งเสริมกำรน ำผลประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

1) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการน าผลประเมินไปใช้

2) การส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือน าผลประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

3) ถอดบทเรียนของสถานศึกษาท่ีมีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้มี

คุณภาพเพ่ิมข้ึน

4) สรุปผลการด าเนินงานการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

1 โครงกำร 1,795,950 2,204,050 4,000,000       1,276,250       1,828,750       723,750       171,250        4,000,000       ภสส.

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                500,000          - 500,000         -                250,000         250,000       -               500,000         

ภนย.01 8 โครงกำรควำมร่วมมือด้ำน QA กับหน่วยงำนและเครือข่ำยในต่ำงประเทศ 1 โครงการ -                500,000          -               500,000         -                250,000         250,000       -               500,000         งวท.

1.1 กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ JUAA ประเทศญ่ีปุ่น และ TWAEA 

ประเทศไต้หวัน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - การแลกเปล่ียนบุคลากรและ/หรือการจัดอบรมสัมมนา (การประชุมแบบออนไลน)์ 2 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

 -  การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา (International Survey) 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

  - การจัดท าระบบการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation) 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.2  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AQAN)

1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.3  การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย  INQAAHE, APQN, AQAN,

 AYQON, EU SHARE (การประชุมแบบออนไลน)์

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - เครือข่าย  INQAAHE 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - เครือข่าย  APQN 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - เครือข่าย  AQAN 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - เครือข่าย  AYQON 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

 - เครือข่าย EU SHARE 1 กิจกรรม -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.4  สังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกยุค New Normal ในต่างประเทศ 1 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

203,957,000  108,699,500    21,550,000   334,206,500   19,805,800    25,273,950    ######## 152,084,000 334,206,500   

   17,000 แห่ง 149,198,300  96,015,700      -               245,214,000   -                -                ######## 125,233,500 245,214,000   

ภปพ.1 01 9 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็ก 6,000     แห่ง 73,737,000    65,500,000      -               139,237,000   -                43,737,000    45,500,000  50,000,000   139,237,000   ภปพ.1

ไม่รวมในงบ 64 งานทีด่ าเนินการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,482     แห่ง 43,737,000     -               43,737,000     -                43,737,000     -              -               43,737,000     

งบประมำณปี 2564 4,518     แห่ง 30,000,000    65,500,000      95,500,000     -                45,500,000 50,000,000 95,500,000     

ภปพ.2 01 10 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 10,118   แห่ง 177,995,300  13,312,700      191,308,000   -                70,460,000     60,424,000   60,424,000    191,308,000   ภปพ.2

ไม่รวมในงบ 64 งานทีด่ าเนินการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,070     แห่ง 70,460,000     70,460,000     -                70,460,000     -              -               70,460,000     

งบประมำณปี 2564 8,048     แห่ง 107,535,300  13,312,700      120,848,000   60,424,000  60,424,000   120,848,000   

ภปพ.1 02 11 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ

276       แห่ง 7,420,000      2,810,000        10,230,000     -                3,420,000      3,360,000    3,450,000     10,230,000        80 ภปพ.1

ไม่รวมในงบ 64 งานทีด่ าเนินการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 80          แห่ง 3,420,000      3,420,000       -                3,420,000       -              -               3,420,000       

งบประมำณปี 2564 196       แห่ง 4,000,000      2,810,000        6,810,000       -                -                3,360,000    3,450,000     6,810,000       

- โรงเรียนเตรียมทหาร 1           แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- วิทยาลัยนาฎศิลป์ 12          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ 35          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- โรงเรียนส่งเสริมความสามาถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 7           แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 22          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 55          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 40          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

-ศูนย์การศึกษาพิเศษ 24          แห่ง -                -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงประเทศ

ผลผลิตท่ี 2  จดักำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

กิจกรรมท่ี  2 กำรจดักำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ

1,482       4,518                

2,070                                  

                   196

8,048                                                    

80                    3,748                4,905                8,267                
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภปอ.03 12 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ

37 แห่ง 1,020,000      -                 1,020,000       -                -                -              1,020,000     1,020,000       20   17   ภปอ.

ไม่รวมในงบ 64 งานทีด่ าเนินการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 แห่ง 357,000         357,000         -                -                -              357,000        357,000         

งบประมำณปี 2564 30 แห่ง 663,000         -                 663,000         -                -                -              663,000        663,000         

ภปศ.01 13 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย

188 แห่ง 3,000,000      6,400,000        9,400,000       -                -                4,700,000    4,700,000     9,400,000       94   94   ภปศ.

 ด าเนินการ Pre Analysis และ ลงพ้ืนทีป่ระเมิน -                -                 -                -                4,700,000    -               4,700,000       

 การจัดท ารายงานและรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก -                -                 -                -                -              4,700,000     4,700,000       

ภปศ.02 14 โครงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 381       แห่ง 13,203,750    7,993,000        21,196,750     -                -                15,200,250  5,996,500     21,196,750     99      60    40  120 62   ภปศ. 

ไม่รวมในงบ 64 งานทีด่ าเนินการต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 199        แห่ง 9,203,750      9,203,750       -                -                9,203,750    -               9,203,750       

การจัดท ารายงานและรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก -                -                 -                -                9,203,750    -               9,203,750       

งบประมำณปี 2564 182       แห่ง 4,000,000      7,993,000        11,993,000     -                -                5,996,500    5,996,500     11,993,000     

ด าเนินการ Pre Analysis และ ลงพ้ืนทีป่ระเมิน -                -                 -                -                5,996,500    -               5,996,500       

การจัดท ารายงานและรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก -                -               -                 -                -                -              5,996,500     5,996,500       

-                9,055,000        - 9,055,000       1,683,300      2,879,200      4,115,000    377,500        9,055,000       

โครงกำรคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภำยนอก 1,410      คน -                4,555,000        -               4,555,000       1,225,800      1,686,700      1,642,500    -               4,555,000       

ภพป.01 15 โครงกำรคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

1,010      คน 1,900,000        1,900,000       1,125,800      774,200         -              -               1,900,000       ภพป.

1. ระดับปฐมวัย 500         คน -                610,000 -               610,000          400,000         210,000         -              -               610,000          

2. ระดับข้ันพ้ืนฐาน 500         คน -                1,225,800 -               1,225,800       725,800 500,000         -              -               1,225,800       

3. ระดับข้ันพ้ืนฐาน: วัตถุประสงค์พิเศษ 10           คน -                64,200 -               64,200            -                64,200           -              -               64,200            

ภปอ.04 16 โครงกำรคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ

20 คน -                370,000          -               370,000         -                112,500         257,500       -               370,000         20   ภปอ.

ภพป.02 17 โครงกำรคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

350        คน -                1,700,000        -               1,700,000       100,000         800,000         800,000       -               1,700,000       150 200 ภพป.

ภปอ.05 18 โครงกำรคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ 30         คน -                585,000          -               585,000         -                -                585,000       -               585,000         ภปอ.

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก 2,640      คน -                4,500,000        -               4,500,000       457,500         1,192,500      2,472,500    377,500        4,500,000       

ภพป.03 19 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน  และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ

2,200      คน 2,700,000        2,700,000       457,500         992,500         952,500       297,500        2,700,000       
ภพป.

1) ระดับปฐมวัย 650         คน -                800,000           -               800,000          100,000         300,000         400,000       800,000          

2) ระดับข้ันพ้ืนฐาน 1,300      คน -                1,600,000        -               1,600,000       250,000         500,000         552,500       297,500        1,600,000       

3 ระดับข้ันพ้ืนฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ 250         คน -                300,000           -               300,000          107,500         192,500         300,000          

ภปอ.06 20 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ

40 คน -                380,000          -               380,000         -                -                380,000       -               380,000         40   ภปอ.

ภพป.04 21 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 300        คน -                480,000          -               480,000         -                200,000         200,000       80,000         480,000         100 100 100 ภพป.

ภปอ.07 22 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประเมินภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ 100 คน -                940,000          -               940,000         -                -                940,000       -               940,000         50   50   ภปอ.

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

กิจกรรมท่ี  3 กำรคัดเลือก พัฒนำและรับรองและต่ออำยุผู้ประเมินภำยนอก

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ

500          500                   800                   400                   

30                                       

505                   505                   
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39,522,500    2,550,000        21,550,000   63,622,500     15,407,250    12,682,000    10,687,250  24,846,000   63,622,500     

ภสส.06 23 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก 1 โครงกำร -                2,100,000        -               2,100,000       237,500         895,500         27,500        939,500        2,100,000       ภสส.

17,800,000    -                 600,000        18,400,000     4,850,000      4,550,000      4,550,000    4,450,000     18,400,000     งบท.

ภอก.01 24 แผนงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 17,800,000    -                 600,000        18,400,000     4,850,000      4,550,000      4,550,000    4,450,000     18,400,000     งบท.

  - ค่าเช่าทรัพย์สิน  - - 2,000,000      -               2,000,000       500,000         500,000         500,000       500,000        2,000,000       

   - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์) - - 2,500,000      -               2,500,000       625,000         625,000         625,000       625,000        2,500,000       

 - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 5,000,000      -               5,000,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000    1,250,000     5,000,000       

 - ค่าวัสดุ 2,000,000      -               2,000,000       500,000         500,000         500,000       500,000        2,000,000       

 - ค่าใช้สอย 6,000,000      -               6,000,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000    1,500,000     6,000,000       

 - ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 300,000         -                  -               300,000         300,000         -                -              -               300,000         

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส านักงาน (ปีใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์ เป็นต้น) -                300,000        300,000         100,000         100,000         100,000       -               300,000         

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ค่าของขวัญ/ของท่ีระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล) -                300,000        300,000         75,000           75,000           75,000         75,000          300,000         

180,000         -                 -               180,000         -                180,000         -              -               180,000         งงบ.

ภอก.02 25 โครงกำรตรวจสอบบัญชีประจ ำปีงบประมำณ 1           คร้ัง 180,000         -                 -               180,000         -                180,000         -              -               180,000         งงบ.

11,460,000    450,000          20,950,000   32,860,000     7,202,500      4,452,500      3,752,500    17,452,500   32,860,000     

ภอก.03 26 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สมศ. 3,500,000      -                 -               3,500,000       200,000         800,000         1,100,000    1,400,000     3,500,000       งทม.

1)  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP)   2,000,000      -                  -               2,000,000       100,000         400,000         600,000       900,000        2,000,000       

2) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In House Training) จ านวน 4 

หลักสูตร ได้แก่ 

     1. Core Competency 

     2. Functional Competency 

     3. อบรมภาษาอังกฤษ

     4. อ่ืน ๆ

4           หลักสูตร 1,500,000      -                  -               1,500,000       100,000         400,000         500,000       500,000        1,500,000       

ภอก.04 27 โครงกำรสัมมนำบุคลำกรประจ ำปี 2           คร้ัง -                -                  2,000,000     2,000,000       1,000,000       -              1,000,000     2,000,000       งทม.

ภอก.05 28 แผนงำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ 3,460,000      450,000          12,000,000   15,910,000     977,500         977,500         977,500       12,977,500   15,910,000     งทม.

- ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 คน 12 เดือน -                450,000           -               450,000          112,500         112,500         112,500       112,500        450,000          งทม.

- ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน ลูกจ้างชัว่คราวรายวัน และค่าประกันสังคม 12 เดือน 3,300,000      -                  -               3,300,000       825,000         825,000         825,000       825,000        3,300,000       งทม.

- เงินรางวัลประจ าปี 1 คร้ัง   12,000,000    12,000,000     -                -                -              12,000,000    12,000,000     งทม.

  -ค่าบริการจัดท าเงินเดือน 12 เดือน 160,000         -                  -               160,000          40,000           40,000           40,000         40,000          160,000          งทม.

ภอก.06 29 แผนงำนสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงรำยปี 4,500,000      -                 6,950,000     11,450,000     6,025,000      1,675,000      1,675,000    2,075,000     11,450,000     

 - การประกันสุขภาพหมู่ 1           กิจกรรม 4,500,000      -                  -               4,500,000       4,100,000       -                -              400,000        4,500,000       งทม.

 - สวัสดิการเจ้าหน้าท่ีและครอบครัว  (ครอบครัวละ 100,000 บาท) 1           กิจกรรม 5,000,000 5,000,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000    1,250,000     5,000,000       งทม.

 -  การตรวจสุขภาพประจ าปี 1           กิจกรรม 1,200,000 1,200,000       300,000         300,000         300,000       300,000        1,200,000       งทม.

 - การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ  (สถานท่ีออกก าลังกาย เช่าคอร์ทแบท) 1           กิจกรรม 200,000 200,000          50,000           50,000           50,000         50,000          200,000          งทม.

 - สวัสดิการเคร่ืองแต่งกาย 1           กิจกรรม 300,000 300,000          75,000           75,000           75,000         75,000          300,000          งทม.

 - เงินชดเชยหรือค่าบ าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง 1 คน 1           คน 250,000 250,000          250,000         -                -              -               250,000          งทม.

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

กิจกรรมท่ี  4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอก

งำนบริหำรท่ัวไป

งำนทรัพยำกรมนุษย์

งำนกำรเงินและบัญชี

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-                -               -                -                -                -              -               -                

ภอก.07 30 แผนงำนด้ำนกฎหมำย -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนต.

1) การจัดท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2)  การจัดท าหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ ค าส่ัง หรือ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) การด าเนินงานด้านข้อหารือและความเห็นทางกฎหมาย -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) การด าเนินงานด้านคดีความของส านักงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) การด าเนินงานด้านเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ

ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5 โครงกำร 10,082,500    10,082,500     3,117,250      2,604,000      2,357,250    2,004,000     10,082,500     

ภทส.01 31 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 1 โครงกำร 3,340,000      3,340,000       1,860,000       630,000         400,000       450,000        3,340,000       20% 50% 100% ภทส.

1.1 ค่ำเช่ำระบบคลำวด์ (Cloud System) 1 ระบบ 1,000,000      1,000,000       250,000         250,000         250,000       250,000        1,000,000       

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                 -                -                -              -               -                 

1.2 กำรบ ำรุงรักษำระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA 1 ระบบ 180,000         -               180,000          45,000           45,000           45,000         45,000          180,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.3 กำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยระบบ AQA 1 ระบบ 420,000         -               420,000          105,000         105,000         105,000       105,000        420,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                

ตามท่ีมีการร้องขอ

ตามท่ีมีการร้องขอ

ตามท่ีมีการร้องขอ

ตามท่ีมีการร้องขอ

ตามท่ีมีการร้องขอ

ตามท่ีมีการร้องขอ

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

ภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

งำนนิติกำร

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.4 กำรบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณควำมเร็วสูงเช่ือมต่อระบบ Uninet และระบบ 

Automated QA

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

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.5 กำรซ้ือประกันและบ ำรุงรักษำระบบฮำร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบ 

AQA ท่ีติดต้ัง ณ สกอ. (Main Site)

10 เคร่ือง 1,300,000      1,300,000       1,300,000       -                -              -               1,300,000       

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.6 กำรซ้ือประกันระบบฮำร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบ AQA ท่ีติดต้ัง ณ 

สมศ. (DR Site)

7 เคร่ือง 160,000         160,000          160,000         -                -              -               160,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1.7 กำรพัฒนำเพ่ิมเติมระบบบริหำรจัดกำร SAR สถำนศึกษำแบบออนไลน์ 1 ระบบ 180,000         -               180,000          -                180,000         -              -               180,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภทส.02 32 โครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบท่ีติดต้ังภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สม

ศ.

1 โครงกำร 5,142,500      -               5,142,500       982,250         1,699,000       1,182,250    1,279,000     5,142,500       22% 52% 74% 100% ภทส.

1) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบ

ส ารองข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์

1 งาน 650,000         -               650,000          162,500         162,500         162,500       162,500        650,000          

2) การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 รายการ 200,000         -               200,000          -                -                200,000       -               200,000          

3) การบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) 1 ระบบ 500,000         -               500,000          125,000         125,000         125,000       125,000        500,000          

4) การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ 1 ระบบ 340,000         -               340,000          -                170,000         -              170,000        340,000          

5) การบ ารุงรักษาระบบ Proxy Server ส าหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 400,000         -               400,000          -                200,000         -              200,000        400,000          

6) การบ ารุงรักษาระบบเก็บบันทกึข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 1 ระบบ 120,000         -               120,000          -                120,000         -              -               120,000          

7) การบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 1 ระบบ 54,000           -               54,000            13,500           13,500           13,500         13,500          54,000            

8) การบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชืน้ 1 ระบบ 75,000           -               75,000            18,750           18,750           18,750         18,750          75,000            

9) การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง 1 ระบบ 43,500           -               43,500            -                21,750           -              21,750          43,500            

10) การบ ารุงรักษาระบบโทรทศัน์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 60,000           -               60,000            15,000           15,000           15,000         15,000          60,000            

11) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบโทรศัพทตู้์สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ 160,000         -               160,000          40,000           40,000           40,000         40,000          160,000          

12) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 1 ระบบ 1,300,000      -               1,300,000       325,000         325,000         325,000       325,000        1,300,000       

13) การบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (E-CON) 1 ระบบ 150,000         -               150,000          -                75,000           -              75,000          150,000          

14) การบ ารุงรักษาเว็บไซต์ส านักงาน 1 ระบบ 150,000         -               150,000          37,500           37,500           37,500         37,500          150,000          

15) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ทางคอมพิวเตอร์ 940,000         -               940,000          245,000         375,000         245,000       75,000          940,000          

       - การปรับปรุงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในส านักงาน 1 ระบบ 300,000        -              300,000          -               300,000        -             -              300,000         

       - การต่ออายุใช้งานลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus (140 ลิขสิทธ์ิ) 1 ระบบ 170,000        -              170,000          -               -               170,000      -              170,000         

       - การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 รายการ 170,000        -              170,000          170,000        -               -             -              170,000         

       - การซ่อม/จัดหาทดแทน/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 1 กิจกรรม 300,000        -              300,000          75,000          75,000          75,000        75,000         300,000         

ภทส.03 33 โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำน 1 โครงกำร 600,000         -               600,000         150,000         150,000         150,000       150,000        600,000         ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ภทส.04 34 โครงกำรจดัซ้ือครุภัณฑ์รองรับกำรประชุมออนไลน์ 1 โครงกำร 500,000         -               500,000         -                -                500,000       -               500,000         50% 100% ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภทส.05 35 โครงกำรจดัซ้ือลิขสิทธ์ิ Google Suite 1 โครงกำร 500,000         - 500,000         125,000         125,000         125,000       125,000        500,000         50% 100% ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

- - - - - - - -                 

ภนย.02 36 แผนงำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนงบประมำณ -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1. กำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 1 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) จัดท าข้อเสนองบประมาณฯ เบ้ืองต้น Pre Ceilling ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด เสนอ

ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดท ารายละเอียดงบประมาณฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ตามปฏิทนิของส านัก

งบประมาณ)

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) จัดส่งเอกสารส าหรับการชีแ้จงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ครบถ้วน

และถูกต้อง (ตามปฏิทนิของส านักงบประมาณ) 

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) แจ้งงบประมาณทีไ่ด้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทกุส านักและภารกิจ

รับทราบและด าเนินการ (โดยแจ้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากกรรมาธิการพิจารณาแล้ว)

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) น าเสนองบประมาณทีไ่ด้รับจากส านักงบประมาณให้คณะกรรมการ สมศ. รับทราบ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) ก าหนดรหัสงบประมาณ และเวียนให้ทกุส านัก/ภารกิจ รับทราบและถือปฏิบัติ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2. กำรบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) กรอก e-Bud  (3 คร้ัง) (Pre-ceiling/ค าขอ/พ.ร.บ.) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) กรอก BB EvMis (ปี 63 จ านวน 4 คร้ัง/ปี 62 จ านวน 3 คร้ัง) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) บันทกึรหัสงบประมาณในระบบ E-con ( 2 คร้ัง) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ภนย.03 37 แผนงำนกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1. กำรทบทวน/จดัท ำแผนยุทธศำสตร์ ของ สมศ. 1 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรและบริบทเปล่ียนไป -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ สมศ. -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2. กำรติดตำมและจดัท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปี

งบประมำณ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2.1 กำรติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ประจ ำปีงบฯ 2564 1 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ 

สมศ.พิจารณา รายเดือน/ไตรมาส

 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

(3) สรุปผลการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน 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 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 1 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) ด าเนินการจัดท าร่างแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) เสนอท่ีประชุมติดตามฯ ให้ความคิดเห็น -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่มแผนฯ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ สมศ. -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2.3 กำรจัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน รำยเดือน และรำยไตรมำส 12 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) แจ้งไปยังส านัก/ภารกิจ เพ่ือจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน/รายไตรมาส -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง (สัปดาห์ท่ี 4) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ปฏิทินรายเดือนเสนอผู้บริหารรับทราบ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) เวียนให้ทุกส านัก/ภารกิจรับทราบรายเดือน/เผยแพร่ในเว็บไซต์รายไตรมาส -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2.4 กำรติดตำมกำรอบรม/ประชุม/สัมมนำของส ำนักงำน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) จัดท าแบบสอบถามประกอบการติดตามฯ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) เข้าร่วมการอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนด -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) สรุปผลการติดตามฯ เสนอให้ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) เวียนให้ส านัก/ภารกิจท่ีเก่ียวข้องน าข้อเสนอไปพัฒนาต่อไป -                -               -                 -                -                -              -               -                 

ภนย.04 38 แผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1.  กำรจัดท ำตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2564 (ก.พ.ร.) และติดตำมกำร

ด ำเนินงำน

1 โครงการ -                -               -                 -                -                -              -               -                 50% 100%

1) จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอตัวชีวั้ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ

คณะกรรมการ สมศ. ก่อนน าส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) เจรจาพิจารณาความเหมาะสมของตัวชีวั้ดปี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 กับ 

อ.กพม.

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) น าแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ

คณะกรรมการ สมศ. เพ่ือทราบ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) จัดประชุมชีแ้จงสรุปตัวชีวั้ดการประเมินองค์การมหาชน ให้ทุกส านัก/ภารกิจท่ี

รับผิดชอบทราบ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 , 9 , 12 รายงานในระบบ e-SAR ของส านักงาน ก.พ.ร.

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการ

องค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ก่อน

น าส่งส านักงาน ก.พ.ร.

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปี

ตามทีม่ีการร้องขอ

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน 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. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 4 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 1    1    1    1    งนผ.

1) ร่างประเด็นท่ีจะบรรจุลงในรายงานประจ าปี 2563 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/ภารกิจ ท่ีเก่ียวข้อง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ร่างรายงานประจ าปี 2563 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานภารกิจ ภสส.เพ่ือจัดจัดหาภาพต่างๆ เพ่ือพิมพ์รายงานประจ าปี -                -               -                 -                -                -              -               

5) เสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการ สมศ . พิจารณา -                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) ส่งให้ ภอก. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างส านักพิมพ์ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

      - ได้รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

      - เผยแพร่ในเว็บไซต์ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3. งำนควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 โครงกำร -                -               -                 -                -                -              -               -                 25% 50% 75% 100% งนผ.

1) จัดอบรมเร่ืองการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดท ารายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงปี 2564 รอบ 12 เดือน 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ภายใน 30 วันหลังส้ินปีงบประมาณ)

4 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 1    1    1    1    

3) เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผล

การด าเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียงส าหรับปีต่อไป

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) เสนอรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564 ต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ (ภายใน 90 วันหลังส้ินปีงบประมาณ)

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ทบทวนและจัดท าแผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงปี 2564 -                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) จัดประชุมคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส -                -               -                 -                -                -              -               -                 

7) เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ต่อผู้อ านวยการและหน่วย

ตรวจสอบภายใน

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1) จัดประชุมแผนการส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ส าหรับการประเมินและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) เสนอจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนเสียภายนอกเข้าสู่ระบบ ITAS -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอผู้อ านวยการทราบ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

ภนย.05 39 แผนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ -                -               -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1) การด าเนินงานภายใต้เคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public

 Sector Management Quality Award : PMQA)

1 โครงการ -                -               -                 -                -                -              -               -                 25% 50% 75% 100%

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ



  

- 22 - 
 

 

 
 
 
 

จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,500,000      -               2,500,000       700,000         1,500,000      -              300,000        2,500,000       

ภสส.07 40 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 7 เครือข่ำย 1 โครงกำร 2,500,000      2,500,000       700,000         1,500,000      -              300,000        2,500,000       100% ภสส.

8,805,000      850,000          - 9,655,000       2,015,250      5,952,750      1,360,000    327,000        9,655,000       

ภวจ.01 41 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำรปี 2564 1 โครงกำร 500,000         -               500,000         -                500,000         -              -               500,000         30% 50% 70% 100% ภวจ. 

1) จัดท า TOR การส ารวจความพึงพอใจในการบริการตามขอบเขตข้อก าหนดของ 

ก.พ.ร.

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพ่ืออนุมัติขอบเขตการด าเนินงาน และอนุมัติการจ้าง

หน่วยงานอิสระภายนอกเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ด าเนินการจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ. 500,000         -               500,000          -                500,000         -              -               500,000          

4) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 -                -               -                 -                -                -              -               

5) เสนอรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ .ศ.2564 และผลการ

ปรับปรุงตามผลการส ารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ สมศ. 

ส านัก/ภารกิจท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               

ภวจ.02 42 โครงกำรให้ทุนวิจัยทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 6 ทุน 1,810,000      -               1,810,000       -                1,800,000      -              10,000         1,810,000       30% 60% 100% ภวจ. 

1) จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ก าหนดประเด็นวิจัย/หัวข้อวิจัย -                -               -                 -                -                -              -               -                

2) จัดท าประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และเสนอประกาศเพ่ือให้

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-                -               -                 -                -                -              -               -                

3) เสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของผู้รับทุนให้คณะอนุกรรมการพิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคัดเลือก

-                -               -                 -                -                -              -               -                

4) ด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 1,800,000      -               1,800,000       1,800,000       1,800,000       

5) ประสานติดตามให้ผู้รับทนุด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดและจัดส่งรายงานตามสัญญา -               -                 

6) การสัมมนาวิจัยในรูปแบบออนไลน์

หมายเหตุ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย คือ ผู้ได้รับทุนวิจัยของปีท่ีผ่ามา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

2 คร้ัง 10,000           -               10,000            10,000          10,000            

ภวจ.03 43 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 1 โครงกำร 100,000         -               100,000         -                25,000           25,000        50,000         100,000         50% 100% ภวจ. 

1) ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ 2 คร้ัง 50,000           -               50,000            -                25,000           25,000         -               50,000            1    1    

3) รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) การเข้าถึง/แลกเปล่ียนองค์ความรู้ 2 คร้ัง 50,000           -               50,000            -                -                -              50,000          50,000            1    1    

5) การใช้และพัฒนาองค์ความรู้ -                -               -                 -                -                -              -                

กิจกรรมท่ี 5 กำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกและกำรพัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมท่ี 6 กำรสังเครำะห์วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและ

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภวจ.04 44 โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์กร 1 โครงกำร 50,000          -               50,000           -                25,000           -              25,000         50,000           20% 70% 100%
ภวจ.

1) ก าหนดประเด็นวิจัย -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในและต่างประเทศ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) สร้างเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 25,000           -               25,000            -                25,000           -              -               25,000            

4) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 25,000           -               25,000            -                -              25,000          25,000            

5) จัดท ารายงานและบทความวิจัย -                -               -                 -                -              -               -                 

6) เสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย -                -               -                 -                -              -               -                 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 6 ระบบ 6,345,000      -               6,345,000       2,015,250      3,602,750      1,335,000    242,000        7,195,000       

ภพป.05 45 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรศึกษำปฐมวัย และระดับ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

2 ระบบ 2,400,000      2,400,000       80,000           1,620,000      600,000       100,000        2,400,000       2    ภพป.

1) ระดับปฐมวัย 1 ระบบ 1,200,000      -               1,200,000       40,000           810,000         300,000       50,000          1,200,000       1    

2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 ระบบ 1,200,000      -               1,200,000       40,000           810,000         300,000       50,000          1,200,000       1    

ภพป.06 46 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และด้ำนกำรอำชีวศึกษำ

2 ระบบ 3,100,000      -               3,100,000       1,600,000      1,500,000      -              -               3,100,000       2    ภพป.

1) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ระบบ 1,900,000      -               1,900,000       1,000,000       900,000         -              -               1,900,000       1    

2) ด้านการอาชีวศึกษา 1 ระบบ 1,200,000      -               1,200,000       600,000         600,000         -              -               1,200,000       1    

ภปอ.08 47 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ

1 ระบบ 350,000         -               350,000         161,250         188,750         -              -               350,000         1    ภปอ.

ภปอ.09 48 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ 1 ระบบ 495,000         -               495,000         174,000         189,000         132,000       -               495,000         1    ภปอ.

สนย. 01 49 โครงกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแบบออนไลน์ 1 โครงกำร -                850,000          850,000         105,000         603,000       142,000        850,000         30% 25% 50% 75% 100% สนย.

1           โครงกำร 1,000,000      -               1,000,000       -                300,000         300,000       400,000        1,000,000       

สปร.01 50 โครงกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพรำยงำนผลกำรประเมิน 9,279     แห่ง 1,000,000      -               1,000,000       -                300,000         300,000       400,000        1,000,000       15% 45% 75% 100% สปร.

2 โครงกำร 2,931,200      228,800          -               3,160,000       -                1,960,000       600,000       600,000        3,160,000       

ภทส.06 51 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงกำร 1,131,200      228,800          1,360,000       -                1,360,000       -              -               1,360,000       50% 100% ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

กิจกรรมท่ี 7 กำรพิจำรณำและรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

กิจกรรมท่ี 8 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภทส.07 52 โครงกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 1 โครงกำร 1,800,000      -               1,800,000       -                600,000         600,000       600,000        1,800,000       50% 70% 80% 90% 100%

1) ทบทวนความต้องการใช้งานและจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงานเสร็จส้ิน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจัดจ้าง พร้อมท้ังขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการฯ

 ท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

5) ก ากับ/ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตงานท่ี

ก าหนด

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

6) ทดสอบระบบแอปพลิเคชัน่และตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

-                -               -                 -                -                -              -               -                 ตรวจสอบภำยใน

ตน.01 53 แผนงำนตรวจสอบภำยใน

1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) 12 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานรายงานทางการเงินประจ าเดือน และรายงานท่ีเก่ียวข้อง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานการจ่ายเงินผ่านระบบผ่านระบบ KTB Corporate Online -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) 12 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมเอกสารใบส าคัญจ่ายว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง ว่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) สอบทานการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

4) สอบทานการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Auditing) 4 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานการด าเนินโครงการของแต่ละส านัก -                -               -                 -                -                -              -               -                 

4. กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing) 2 คร้ัง -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานระบบEnterprise Control System (ECONS) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานระบบงานทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (การเบิกจ่ายสวัสดิการ และค่า

ล่วงเวลา)

-                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) สอบทานระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

5. กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร (Management Auditing) -                -               -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานการบริหารพัสดุ (การบันทึก การเบิกจ่าย  การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย 

และการบริหารสัญญา)

4 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

2) ร่วมสังเกตการณ์และตรวจนับวัสดุคงเหลือ ของท่ีระลึกและเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์

ประจ าเดือน

12 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

3) ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงาน 1 ฉบับ -                -               -                 -                -                -              -               -                 

แผนงำนตรวจสอบภำยใน

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน 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. งำนบริหำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 1 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจของ ตามแบบ ปค.6 -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) การประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบในส่วนราชการ

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

7. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 12 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

8. งำนให้ค ำปรึกษำ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

9. งำนอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมำย -                -                -                 -                -                -              -               -                 

50,179,800    -                 50,179,800     12,169,950    12,169,950    12,169,950  13,669,950   50,179,800     

รำยกำรงบบุคลำกรภำครัฐ 50,179,800    -                 50,179,800     12,169,950    12,169,950    12,169,950  13,669,950   50,179,800     งทม.

เงินเดือน 49,268,200    -                 49,268,200     11,942,050    11,942,050    11,942,050  13,442,050   49,268,200     

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 เดือน 45,577,000 -                 45,577,000     11,394,250     11,394,250     11,394,250   11,394,250    45,577,000     

2. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 12 เดือน 2,191,200 -                 2,191,200       547,800         547,800         547,800       547,800        2,191,200       

3. ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ 12 เดือน 1,200,000 -                 1,200,000       -                -                -              1,200,000     1,200,000       

4. ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของผู้อ านวยการ 12 เดือน 300,000 -                 300,000          -                -                -              300,000        300,000         

ค่ำตอบแทน 911,600         -                 911,600         227,900         227,900         227,900       227,900        911,600         

  1. การศึกษาบุตร อัตรา 455,800         -                  455,800          113,950         113,950         113,950       113,950        455,800         

  2. ค่ารักษาพยาบาล อัตรา 455,800         455,800          113,950         113,950         113,950       113,950        455,800         

รวมท้ังส้ิน 282,733,000  111,403,550    21,550,000    415,686,550   415,686,550   

งบประมาณ 64 ตาม พรบ. 282,733,000 111,403,550  394,136,550 415,686,550  

-                

 

ตลอดปี

ตลอดปี

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้ำหมำยตลอดปีผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  
แหล่งเงินงบประมำณ
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภทส.01 31 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 1 โครงกำร 3,340,000      3,340,000       1,860,000       630,000         400,000       450,000        3,340,000       20% 50% 100% ภทส.

1.1 ค่ำเช่ำระบบคลำวด์ (Cloud System) 1 ระบบ 1,000,000      1,000,000       250,000         250,000         250,000       250,000        1,000,000       

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                 -                -                -              -               -                 

1.2 กำรบ ำรุงรักษำระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA 1 ระบบ 180,000         -                180,000          45,000           45,000           45,000         45,000          180,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1.3 กำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยระบบ AQA 1 ระบบ 420,000         -                420,000          105,000         105,000         105,000       105,000        420,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                

1.4 กำรบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณควำมเร็วสูงเช่ือมต่อระบบ Uninet และระบบ 1 ระบบ 100,000         100,000          -                50,000           -              50,000          100,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน 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 กำรซ้ือประกันและบ ำรุงรักษำระบบฮำร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบ AQA ท่ี

ติดต้ัง ณ สกอ. (Main Site)

10 เคร่ือง 1,300,000      1,300,000       1,300,000       -                -              -               1,300,000       

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1.6 กำรซ้ือประกันระบบฮำร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบ AQA ท่ีติดต้ัง ณ สมศ. 

(DR Site)

7 เคร่ือง 160,000         160,000          160,000         -                -              -               160,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1.7 กำรพัฒนำเพ่ิมเติมระบบบริหำรจดักำร SAR สถำนศึกษำแบบออนไลน์ 1 ระบบ 180,000         -                180,000          -                180,000         -              -               180,000          

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารทัว่ไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

ภทส.02 32 โครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบท่ีติดต้ังภำยในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. 1 โครงกำร 5,142,500      -                5,142,500       982,250         1,699,000       1,182,250    1,279,000     5,142,500       22% 52% 74% 100% ภทส.

1) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบส ารองข้อมูล

 ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์

1 งาน 650,000         -                650,000          162,500         162,500         162,500       162,500        650,000          

2) การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 รายการ 200,000         -                200,000          -                -                200,000       -               200,000          

3) การบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) 1 ระบบ 500,000         -                500,000          125,000         125,000         125,000       125,000        500,000          

4) การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ 1 ระบบ 340,000         -                340,000          -                170,000         -              170,000        340,000          

5) การบ ารุงรักษาระบบ Proxy Server ส าหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 400,000         -                400,000          -                200,000         -              200,000        400,000          

6) การบ ารุงรักษาระบบเก็บบันทกึข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 1 ระบบ 120,000         -                120,000          -                120,000         -              -               120,000          

7) การบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 1 ระบบ 54,000           -                54,000            13,500           13,500           13,500         13,500          54,000            

8) การบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมความชืน้ 1 ระบบ 75,000           -                75,000            18,750           18,750           18,750         18,750          75,000            

9) การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับควันความไวสูง 1 ระบบ 43,500           -                43,500            -                21,750           -              21,750          43,500            

10) การบ ารุงรักษาระบบโทรทศัน์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 60,000           -                60,000            15,000           15,000           15,000         15,000          60,000            

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน 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) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ 160,000         -                160,000          40,000           40,000           40,000         40,000          160,000          

12) การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 1 ระบบ 1,300,000      -                1,300,000       325,000         325,000         325,000       325,000        1,300,000       

13) การบ ารุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (E-CON) 1 ระบบ 150,000         -                150,000          -                75,000           -              75,000          150,000          

14) การบ ารุงรักษาเว็บไซต์ส านักงาน 1 ระบบ 150,000         -                150,000          37,500           37,500           37,500         37,500          150,000          

15) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ทางคอมพิวเตอร์ 940,000         -                940,000          245,000         375,000         245,000       75,000          940,000          

       - การปรับปรุงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในส านักงาน 1 ระบบ 300,000        -               300,000          -               300,000        -             -              300,000         

       - การต่ออายุใช้งานลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โปรแกรม Antivirus (140 ลิขสิทธ์ิ) 1 ระบบ 170,000        -               170,000          -               -               170,000      -              170,000         

       - การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 รายการ 170,000        -               170,000          170,000        -               -             -              170,000         

       - การซ่อม/จัดหาทดแทน/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 1 กิจกรรม 300,000        -               300,000          75,000          75,000          75,000        75,000         300,000         

ภทส.03 33 โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำน 1 โครงกำร 600,000         -                600,000         150,000         150,000         150,000       150,000        600,000         ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

ภทส.04 34 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์รองรับกำรประชุมออนไลน์ 1 โครงกำร 500,000         -                500,000         -                -                500,000       -               500,000         50% 100% ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

ภทส.05 35 โครงกำรจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ Google Suite 1 โครงกำร 500,000         - 500,000         125,000         125,000         125,000       125,000        500,000         50% 100% ภทส.

1) จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณจัดซ้ือหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายชือ่คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ขออนุมัติขอบเขตของงาน -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยด าเนิน

กระบวนการตาม พ.ร.บ.และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ตรวจรับงานตามสัญญาซ้ือหรือจ้าง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

รวมท้ังส้ิน 19,505,000    -                 -                19,505,000     19,505,000     

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
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แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภอก.03 26 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร สมศ. 3,500,000      -                 -                3,500,000       200,000         800,000         1,100,000      1,400,000     3,500,000       งทม.

1)  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามแผนพัฒนาตนเอง (IDP)   2,000,000      -                  -                2,000,000       100,000         400,000         600,000         900,000        2,000,000       

2) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (In House Training) จ านวน 4 หลักสูตร 

ได้แก่ 

     1. Core Competency 

     2. Functional Competency 

     3. อบรมภาษาอังกฤษ

     4. อ่ืน ๆ

4           หลักสูตร 1,500,000      -                  -                1,500,000       100,000         400,000         500,000         500,000        1,500,000       

ภอก.04 27 โครงกำรสัมมนำบุคลำกรประจ ำปี 2           คร้ัง -                -                  2,000,000      2,000,000       1,000,000       -                1,000,000     2,000,000       งทม.

ภอก.05 28 แผนงำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ 3,460,000      450,000          12,000,000    15,910,000     977,500         977,500         977,500        12,977,500   15,910,000     งทม.

- ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 คน 12 เดือน -                450,000           -                450,000          112,500         112,500         112,500         112,500        450,000          งทม.

- ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน ลูกจ้างชัว่คราวรายวัน และค่าประกันสังคม 12 เดือน 3,300,000      -                  -                3,300,000       825,000         825,000         825,000         825,000        3,300,000       งทม.

- เงินรางวัลประจ าปี 1 คร้ัง   12,000,000     12,000,000     -                -                -                12,000,000    12,000,000     งทม.

  -ค่าบริการจัดท าเงินเดือน 12 เดือน 160,000         -                  -                160,000          40,000           40,000           40,000          40,000          160,000          งทม.

ภอก.06 29 แผนงำนสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงรำยปี 4,500,000      -                 6,950,000      11,450,000     6,025,000      1,675,000      1,675,000      2,075,000     11,450,000     

 - การประกันสุขภาพหมู่ 1           กิจกรรม 4,500,000      -                  -                4,500,000       4,100,000       -                -                400,000        4,500,000       งทม.

 - สวัสดิการเจ้าหน้าท่ีและครอบครัว  (ครอบครัวละ 100,000 บาท) 1           กิจกรรม 5,000,000 5,000,000       1,250,000       1,250,000       1,250,000      1,250,000     5,000,000       งทม.

 -  การตรวจสุขภาพประจ าปี 1           กิจกรรม 1,200,000 1,200,000       300,000         300,000         300,000         300,000        1,200,000       งทม.

 - การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ  (สถานท่ีออกก าลังกาย เช่าคอร์ทแบท) 1           กิจกรรม 200,000 200,000          50,000           50,000           50,000          50,000          200,000          งทม.

 - สวัสดิการเคร่ืองแต่งกาย 1           กิจกรรม 300,000 300,000          75,000           75,000           75,000          75,000          300,000          งทม.

 - เงินชดเชยหรือค่าบ าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง 1 คน 1           คน 250,000 250,000          250,000         -                -                -               250,000          งทม.

50,179,800    -                 50,179,800     12,169,950    12,169,950    12,169,950    13,669,950   50,179,800     

รำยกำรงบบุคลำกรภำครัฐ 50,179,800    -                 50,179,800     12,169,950    12,169,950    12,169,950    13,669,950   50,179,800     งทม.

เงินเดือน 49,268,200    -                 49,268,200     11,942,050    11,942,050    11,942,050    13,442,050   49,268,200     

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 เดือน 45,577,000 -                 45,577,000     11,394,250     11,394,250     11,394,250    11,394,250    45,577,000     

2. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 12 เดือน 2,191,200 -                 2,191,200       547,800         547,800         547,800         547,800        2,191,200       

3. ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ 12 เดือน 1,200,000 -                 1,200,000       -                -                -                1,200,000     1,200,000       

4. ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของผู้อ านวยการ 12 เดือน 300,000 -                 300,000          -                -                -                300,000        300,000         

ค่ำตอบแทน 911,600         -                 911,600         227,900         227,900         227,900        227,900        911,600         

  1. การศึกษาบุตร อัตรา 455,800         -                  455,800          113,950         113,950         113,950         113,950        455,800         

  2. ค่ารักษาพยาบาล อัตรา 455,800         455,800          113,950         113,950         113,950         113,950        455,800         

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตน.01

1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) 12 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานรายงานทางการเงินประจ าเดือน และรายงานท่ีเก่ียวข้อง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานการจ่ายเงินผ่านระบบผ่านระบบ KTB Corporate Online -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) 12 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมเอกสารใบส าคัญจ่ายว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง ว่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) สอบทานการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ พ.ศ.2561

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) สอบทานการบริหารเงินยืมทดรองจ่ายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Auditing) 4 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานการด าเนินโครงการของแต่ละส านัก -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4. กำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing) 2 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานระบบEnterprise Control System (ECONS) -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) สอบทานระบบงานทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (การเบิกจ่ายสวัสดิการ และค่า

ล่วงเวลา)

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) สอบทานระบบประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) -                -                -                 -                -                -              -               -                 

5. กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร (Management Auditing) -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) สอบทานการบริหารพัสดุ (การบันทึก การเบิกจ่าย  การบ ารุงรักษา การจ าหน่าย และ

การบริหารสัญญา)

4 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ร่วมสังเกตการณ์และตรวจนับวัสดุคงเหลือ ของท่ีระลึกและเอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าเดือน 12 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงาน 1 ฉบับ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

6. งำนบริหำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 1 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจของ ตามแบบ ปค.6 -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) การประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบในส่วนราชการ

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

7. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 12 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

8. งำนให้ค ำปรึกษำ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

9. งำนอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมำย -                -                -                 -                -                -              -               -                 

ตลอดปี

ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร

แผนการตรวจสอบภายใน 
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จ ำนวน (หน่วย) งบประมำณ งบต้ังเพ่ิม งบกองทุน งบประมำณรวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมท้ังส้ิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภนย.04 38 แผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน -                -                -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1.  กำรจดัท ำตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2564 (ก.พ.ร.) และติดตำมกำรด ำเนินงำน 1 โครงการ -                -                -                 -                -                -              -               -                 50% 100%

1) จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอตัวชีวั้ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. 

ก่อนน าส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร.

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) เจรจาพิจารณาความเหมาะสมของตัวชีวั้ดปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ อ.กพม. -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) น าแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ สม

ศ. เพ่ือทราบ

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) จัดประชุมชีแ้จงสรุปตัวชีวั้ดการประเมินองค์การมหาชน ให้ทกุส านัก/ภารกิจทีรั่บผิดชอบทราบ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 6 , 9 , 12 รายงานในระบบ e-SAR ของส านักงาน ก.พ.ร.

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การ

มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ก่อนน าส่งส านักงาน 

ก.พ.ร.

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

2. กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 4 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 1    1    1    1    งนผ.

1) ร่างประเด็นทีจ่ะบรรจุลงในรายงานประจ าปี 2563 -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/ภารกิจ ทีเ่ก่ียวข้อง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) ร่างรายงานประจ าปี 2563 -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) ประสานภารกิจ ภสส.เพ่ือจัดจัดหาภาพต่างๆ เพ่ือพิมพ์รายงานประจ าปี -                -                -                 -                -                -              -               

5) เสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการ สมศ. พิจารณา -                -                -                 -                -                -              -               -                 

6) ส่งให้ ภอก. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างส านักพิมพ์ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

      - ได้รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

      - เผยแพร่ในเว็บไซต์ -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3. งำนควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 โครงกำร -                -                -                 -                -                -              -               -                 25% 50% 75% 100% งนผ.

1) จัดอบรมเร่ืองการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง -                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดท ารายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงปี 2564 รอบ 12 เดือน เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ภายใน 30 วันหลังส้ินปีงบประมาณ)

4 คร้ัง -                -                -                 -                -                -              -               -                 1    1    1    1    

3) เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการ

ด าเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงส าหรับปี

ต่อไป

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) เสนอรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564 ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

 (ภายใน 90 วันหลังส้ินปีงบประมาณ)

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

5) ทบทวนและจัดท าแผนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงปี 2564 -                -                -                 -                -                -              -               -                 

6) จัดประชุมคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงทกุไตรมาส -                -                -                 -                -                -              -               -                 

7) เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ต่อผู้อ านวยการและหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำน -                -                -                 -                -                -              -               -                 งนผ.

1) จัดประชุมแผนการส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ส าหรับการประเมินและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

2) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส -                -                -                 -                -                -              -               -                 

3) เสนอจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนเสียภายนอกเข้าสู่ระบบ ITAS -                -                -                 -                -                -              -               -                 

4) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอผู้อ านวยการทราบ

-                -                -                 -                -                -              -               -                 

ผู้รับผิดชอบแผนงำน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผลผลิต/

กิจกรรม/รหัส

โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรมย่อย  

เป้ำหมำยตลอดปี
แหล่งเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลำด ำเนินกำร

แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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641 ผลผลิตท่ี 1  กำรเสริมสร้ำงให้สถำนศึกษำพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 28,596,200     2,704,050       31,300,250     

6411 กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมให้กับสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกให้กับสถำนศึกษำ 28,596,200    2,204,050      30,800,250    

64A1 28,596,200     2,204,050       30,800,250     -          

64110701 โครงกำร โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564 

การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

       9,033,750                   -          9,033,750 ภสส.

64110702 โครงกำร โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการอาชีวศึกษา

         556,500                   -            556,500 ภสส.

64110401 โครงกำร โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

         300,000                   -            300,000 ภปอ.

64110402 โครงกำร โครงการส่ือสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา          465,000                   -            465,000 ภปอ.

64110703 โครงกำร โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

     11,400,000                   -        11,400,000 ภสส.

64110704 โครงกำร โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.        5,045,000                   -          5,045,000 ภสส.

64110705 โครงกำร โครงการส่งเสริมการน าผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 1,795,950 2,204,050        4,000,000 ภสส.

กิจกรรมการอบรม 

รหัส

ผลผลิต

รหัส

กิจกรรม

หลัก

รหัส

กิจกรรม

ย่อย

รหัส

โครงกำร/

รหัส

ประเภท

แผนงำน
ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ

 งบกองทุน

สมศ.

 งบ 64 

รวมต้ังเพ่ิม
 งบประมำณ 64  งบต้ังเพ่ิม

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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6412 กิจกรรมหลักท่ี 2 ควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงประเทศในระดับนำนำชำติ -               500,000         500,000        

64A2 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ                   -             500,000          500,000

64120801 โครงกำร โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ -                500,000          500,000         ภนย.

642 ผลผลิตท่ี 2  กำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 203,957,000  108,699,500   312,656,500  -         

6421 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 149,198,300  96,015,700     245,214,000  
64B1 กิจกรรมจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 149,198,300  96,015,700     245,214,000  

64210101 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก 30,000,000     65,500,000     95,500,000     ภปพ.1

64210201 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 107,535,300   13,312,700     120,848,000   ภปพ.2

64210102 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์

พิเศษ

4,000,000       2,810,000       6,810,000       ภปพ.1

64210401 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์

พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

         663,000 -                 663,000         ภปอ.

64210301 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

3,000,000       6,400,000       9,400,000       ภปศ.

64210302 โครงกำร โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา 4,000,000       7,993,000       11,993,000     ภปศ.
6422 กิจกรรมหลักท่ี 2 คัดเลือก พัฒนำ รับรองและต่ออำยุผู้ประเมิน -               9,055,000      9,055,000      

64B2 กิจกรรมคัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมิน -               9,055,000      9,055,000      
64220901 โครงกำร โครงการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ

-                1,900,000       1,900,000       ภพป.

64220401 โครงกำร โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

-                370,000          370,000         ภปอ.

64220902 โครงกำร โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านอาชีวศึกษา

-                1,700,000       1,700,000       ภพป.

64220402 โครงกำร โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา -                585,000          585,000         ภปอ.
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64220903 โครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ

-                2,700,000       2,700,000       ภพป.

64220403 โครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

-                380,000          380,000         ภปอ.

64220904 โครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา -                480,000          480,000         ภพป.

64220404 โครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา -                940,000          940,000         ภปอ.

6423 กิจกรรมหลักท่ี 3 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมิน 39,522,500    2,550,000      42,072,500    -         
64B3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน -               2,100,000      2,100,000      

64230701 โครงกำร โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก                   -   2,100,000       2,100,000       ภสส.

64B4 การสนับสนุนการด าเนินงาน 39,522,500    450,000         39,972,500    -         

64230501 ฟังก์ช่ัน ค่าเช่าทรัพย์สิน        2,000,000                   -          2,000,000 งบท./ภอก.

64230502 ฟังก์ช่ัน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)        2,500,000                   -          2,500,000 งบท./ภอก.

64230503 ฟังก์ช่ัน ค่าตอบแทน (ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ)        5,000,000                   -          5,000,000 งบท./ภอก.

64230504 ฟังก์ช่ัน ค่าวัสดุ        2,000,000                   -          2,000,000 งบท./ภอก.

64230505 ฟังก์ช่ัน ค่าใช้สอย        6,000,000                   -          6,000,000 งบท./ภอก.

64230506 ฟังก์ช่ัน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน          300,000                   -            300,000 งบท./ภอก.

64230507 โครงกำร โครงการตรวจสอบบัญชีประจ าปีงบประมาณ          180,000                   -            180,000 งงบ./ภอก.

64230509 โครงกำร โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.        3,500,000                   -          3,500,000 งทม./ภอก.

64230510 บุคลำกร ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ                   -             450,000          450,000 งทม./ภอก.

64230511 บุคลำกร ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและลูกจ้างรายวัน และค่าประกันสังคม        3,300,000                   -          3,300,000 งทม./ภอก.

64230512 ฟังก์ช่ัน ค่าบริการจัดท าเงินเดือน          160,000                   -            160,000 งทม./ภอก.

64230513 บุคลำกร ค่าประกันสุขภาพหมู่        4,500,000                   -          4,500,000 งทม./ภอก.
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64230601 โครงกำร โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก        3,340,000                   -          3,340,000 ภทส.

64230602 โครงกำร โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบท่ีติดต้ังภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์        5,142,500                   -          5,142,500 ภทส.

64230603 โครงกำร โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของส านักงาน          600,000                   -            600,000 ภทส.

64230604 โครงกำร โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์          500,000                   -            500,000 ภทส.

64230605 โครงกำร โครงการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ Google Suite          500,000                   -            500,000 ภทส.
6424 กิจกรรมหลักท่ี 4 สร้ำงเครือข่ำยและเปล่ียนเรียนรู้ 2,500,000      -                2,500,000      

64B5 กิจกรรมสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2,500,000      -                2,500,000      

64240701 โครงกำร โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย        2,500,000 -                 2,500,000       ภสส.

6425 8,805,000      850,000         9,655,000      

64B6 การวิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 8,805,000      850,000         9,655,000      

64251001 โครงกำร โครงการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 500,000         -                 500,000         ภวจ.
64251002 โครงกำร โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 1,810,000       -                 1,810,000       ภวจ.

64251003 โครงกำร โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 100,000         -                 100,000         ภวจ.
64251004 โครงกำร โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร 50,000           -                 50,000           ภวจ.
64250901 โครงกำร โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2,400,000       -                 2,400,000       ภพป.

64250401 โครงกำร โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

350,000         -                 350,000         ภปอ.

64250902 โครงกำร  โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

3,100,000       -                 3,100,000       ภพป.

64250402 โครงกำร โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 495,000         -                 495,000         ภปอ.
64251401 โครงกำร โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ -                850,000          850,000         สนย.

กิจกรรมหลักท่ี 5 สังเครำะห์วิจัยและพัฒนำนโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำของชำติ

รหัส

ผลผลิต

รหัส

กิจกรรม

หลัก

รหัส

กิจกรรม

ย่อย

รหัส

โครงกำร/

รหัส

ประเภท

แผนงำน
ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ

 งบกองทุน

สมศ.

 งบ 64 

รวมต้ังเพ่ิม
 งบประมำณ 64  งบต้ังเพ่ิม
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6426 กิจกรรมหลักท่ี 6 พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 1,000,000      -                1,000,000      
64B7 กิจกรรมพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 1,000,000      -                1,000,000      

64261201 โครงกำร โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน 1,000,000       -                 1,000,000       สปร.
643 6431 กิจกรรมหลักท่ี 7 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 2,931,200       228,800          3,160,000       

64C1 2,931,200       228,800          3,160,000       

64310601 โครงกำร โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        1,131,200 228,800          1,360,000       ภทส.

64310602 โครงกำร โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก        1,800,000 -                 1,800,000       ภทส.

644 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 50,179,800     -                 50,179,800     

6441  รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 50,179,800     -                 50,179,800     

64D1 50,179,800     -                 50,179,800     

64410501 บุคลำกร เงินเดือนบุคลากร 45,577,000 -                 45,577,000     งทม./ภอก.

64410502 บุคลำกร กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2,191,200 -                 2,191,200       งทม./ภอก.

64410503 บุคลำกร ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ 1,200,000 -                 1,200,000       งทม./ภอก.

64410504 บุคลำกร ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีจ่ายให้ผู้อ านวยการ 300,000 -                 300,000         งทม./ภอก.

64410505 บุคลำกร ค่าตอบแทน (ค่าการศึกษาบุตร 455,800 บาท และค่ารักษาพยาบาล 455,800 บาท) 911,600         -                 911,600         งทม./ภอก.
282,733,000   111,403,550    394,136,550   

 แผนงำนพ้ืนฐำน ผลผลิตท่ี 1 + ผลผลิตท่ี 2 = 232,553,200 บำท 

ผลผลิตท่ี 2 (รวมงบครุภัณฑ์) = 203,957,000 บำท 
ผลผลิตท่ี 2 (ไม่รวมงบครุภัณฑ์) = 201,025,800 บำท 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ = 50,179,800 บำท
งบประมำณ 64 ท่ีได้รับจดัสรร 282,733,000 บำท

กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ยอดรวม 
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ผลผลิต

รหัส

กิจกรรม
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กิจกรรม
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ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ
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645   21,550,000  

6451 21,550,000  

64E1 21,550,000  

64510501 ฟังก์ช่ัน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส านักงาน เช่น ปีใหม่/วันสถาปนา/สงกรานต์ เป็นต้น 300,000      งบท./ภอก.

64510502 ฟังก์ช่ัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าของขวัญ/ของท่ีระลึก/เงินช่วยเหลือการกุศล เป็นต้น 300,000      งบท./ภอก.

64510503 โครงกำร โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2,000,000   งทม./ภอก.

64510504 บุคลำกร เงินรางวัลประจ าปี 12,000,000  งทม./ภอก.

64510505 บุคลำกร ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีและครอบครัว 5,000,000   งทม./ภอก.

64510506 บุคลำกร ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 1,200,000   งทม./ภอก.

64510507 บุคลำกร ค่าสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ 200,000      งทม./ภอก.

64510508 บุคลำกร ค่าสวัสดิการเคร่ืองแต่งกายบุคลากร 300,000      งทม./ภอก.

64510509 บุคลำกร ค่าชดเชยหรือค่าบ าเหน็จ กรณีพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง (จ านวน 1 อัตรา) 250,000      งทม./ภอก.
21,550,000  

งบ 64 + ต้ังเพ่ิม + กองทุน 415,686,550   

กองทุน สมศ.

งานทรัพยากรมนุษย์

กองทุน สมศ.

ยอดรวม 

รหัส

ผลผลิต

รหัส

กิจกรรม

หลัก

รหัส

กิจกรรม
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โครงกำร/

รหัส

ประเภท

แผนงำน
ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ
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รวมต้ังเพ่ิม
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ความเชื่อมโยงโครงการ/ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ สมศ. 
 

ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่

สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ภารกิจ/รหัส
โครงการ  

หน้า  

1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ที่เก่ียวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  

  ภสส.01 43-50 

2 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา 

  ภสส.02 51-56 

3 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ที่เก่ียวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

  ภปอ.01 57-62 

4 โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา   ภปอ.02 63-67 

5 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ภสส.03 68-76 

6 โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.    ภสส.04 77-83 

7 โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3.2 ภสส.05 84-89 

8 โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายใน
ต่างประเทศ 

2.1.1 , 2.1.2 , 
5.1 

ภนย.01 90-96 

9 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก   ภปพ.1-01 97-103 

10 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  ภปพ.2-01 104-110 

11 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

  ภปพ.1-02 111-118 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่

สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ภารกิจ/รหัส
โครงการ  

หน้า  

12 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

  ภปอ.02 119-124 

13 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ภปศ.01 125-130 

14 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการ
อาชีวศึกษา  

  ภปศ.02 131-137 

15 โครงการคัดเลือกและรับรองผู ้ประเมินภายนอก การศึกษา
ปฐมว ัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

1.1.3 ภพป.01 138-143 

16 โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษา
ขัน้พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

1.1.3 ภปอ. 04 144-150 

17 โครงการคัดเลือกและรับรองผู ้ประเมินภายนอก  การศึกษา    
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.1.3 ภพป.02 151-156 

18 โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 1.1.3 ภปอ.05 157-162 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน      
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

1.1.3 ภพป.03 163-167 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

1.1.3 ภปอ.06 168-172 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา  1.1.3 ภพป.04 173-177 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา  1.1.3 ภปอ.07 178-181 

23 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ภายนอก 

  ภสส.06 182-186 

24 แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน   ภอก.01 187-191 

25 โครงการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ   ภอก.02 192-195 

26 โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ.   ภอก.03 196-199 

27 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี   ภอก.04 200-203 

28 แผนงานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   ภอก.05 204-207 

29 แผนงานสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี   ภอก.06 208-212 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่

สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ภารกิจ/รหัส
โครงการ  

หน้า  

30 แผนงานด้านกฎหมาย   ภอก.07 213-219 

31 โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  ภทส.01 220-230 

32 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ สมศ. 

  ภทส.02 231-246 

33 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน   ภทส.03 247-251 

34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์   ภทส.04 252-255 

35 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite   ภทส.05 256-260 

36 แผนงานการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ   ภนย.02 261-264 

37 แผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

3.1 ภนย.03 265-269 

38 แผนงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน   ภนย.04 270-276 

39 แผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    ภนย.05 277-279 

40 โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก           
7 เครือข่าย 

  ภสส.06 280-284 

41 โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564   ภวจ. 01 285-289 

42 โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา   ภวจ. 02 290-294 

43 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   ภวจ. 03 295-299 

44 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร   ภวจ. 04 300-304 

45 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  ภพป.05 305-309 

46 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา 

  ภพป.06 310-314 

47 โครงการพ ัฒนาระบบการประ เม ิ นค ุณภาพภายนอก            
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

  ภพป.08 315-320 

48 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา  

  ภปอ.09 321-326 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัดที่

สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

ภารกิจ/รหัส
โครงการ  

หน้า  

49 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
แบบออนไลน์ 

  สนย.01 327-334 

50 โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน   สปร.01 335-339 

51 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ภทส.06 340-343 

52 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1.1.2 , 1.2.1 - 
1.2.4 

ภทส.07 344-348 

53 แผนงานตรวจสอบภายใน   ตน.01 349-357 
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โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่

เกี่ยวขอ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 
ภารกิจ/งาน: ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางศิริธร เวียนศิริ 

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

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาและส่งเสริม โดยภารกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) กำหนดให้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สม
ศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานจึงมีแผน
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการประเมนิคุณภาพภายนอกแนวใหม่รูปแบบ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้กับสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) จำนวน 17,337 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 
28,939 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) จำนวน 1,233 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด
จำนวน 11 แห่ง รวมจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 47,509 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกดั 11 แห่ง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา มีความเข้าใจและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รูปแบบ New Normal 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

 4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  ทั่วประเทศ 
 4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 5.3  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 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. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก (รูปแบบ New 

Normal) (Multimedia / Face-to-
Face/ ศูนย์เครือข่าย สมศ./ ส่งเอกสาร) 

               

1.1 การส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษา
ปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก (17,337 แห่ง) 
- หน่วยงานต้นสังกัด (3 แห่ง) 
รวม 17,340 แห่ง 

30              2,810,250 

1.2 การส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
- สถานศึกษา (28,939 แห่ง) 
- หน่วยงานต้นสังกัด (3 แห่ง) 
รวม 28,942 แห่ง 

50              6,067,500 

1.3 การส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์
พิเศษ) สถานศึกษา (1,233 แห่ง) 
 1. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  

20              156,000 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 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. 

 2. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา    
 3. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ดนตรีและ
การขับร้อง  
 4. โรงเรียนเตรียมทหาร  
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 6. โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
- หน่วยงานต้นสังกัด (5 แห่ง) 
รวม 1,238 แห่ง 

1.4 การวัดความพึงพอใจ ความรู้ ความ
เข้าใจ และการนำไปใช้ 

              - 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก (17,337) หน่วยงานต้นสังกัด (3) 
     หน่วยนับ : แห่ง 

     6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

ตัวชี้วัด 
ที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(แห่ง) 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. 1,482 7,183 4,334 4,338 17,337 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

   3         3 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

ตัวชี้วัด 
ที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ 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. 8 50 75 100 100 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

   100         100 
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6.2 ตัวชี้วัดที่ 2: ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา (28,939) หน่วยงานต้นสังกัด (3) 
     หน่วยนับ : แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 
ที่ 2 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(แห่ง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พื้นฐาน 2,071 12,397 7,235 7,236 28,939 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

   3         3 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัด 
ที่ 2 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พื้นฐาน 7 50 75 100 100 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

   100         100 

 

6.3 ตัวชี้วัดที่ 3: ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ)  
สถานศึกษา (1,233) 
1. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  
 2. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา    
 3. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และขับร้อง  
 4. โรงเรียนเตรียมทหาร  
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 6. โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
 9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
หน่วยงานต้นสังกัด (5)      

หน่วยนับ : แห่ง 
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6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 
ที่ 3 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(แห่ง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พื้นฐาน 
 (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

81 532 310 310 1,233 

หน่วยงาน 
ตน้สังกัด 

   5         5 

6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัด 
ที่ 3 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พื้นฐาน 
 (วัตถุประสงค์พิเศษ) 

6 50 75 100 100 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

   100         100 

6.4 ตัวชี้วัดที่ 5: การวัดความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ 
หน่วยนับ : ดำเนินการ 2 ครั้ง และร้อยละของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ที่ตอบแบบสอบถาม 

6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. 

การวัด      1      1 2 

     6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดำเนินการ      50      100 100 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

     50      50  
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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ         

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน  3,634  แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

ไตรมาส 2 : สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ         

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน  20,112 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด      

6 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

ไตรมาส 3 : สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน  11,879  แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

ไตรมาส 4 : สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และ           

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถปุระสงค์พิเศษ จำนวน  11,884 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด      

5 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ  
สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องในระดับดี 

2. สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การประชุมส่งเสริม 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษา 
2. หน่วยงานต้นสังกัด 
3. สมศ.  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามที่
กำหนดไว้ 

1. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดให้เน้น
ย้ำกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเข้าร่วม
ประชุม 
2. พยายามกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมให้
เป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือจะได้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างทั่วถึง 

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ สมศ. จัดขึ้น 

ไม่สามารถควบคุมได้ 

3. ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ  ไม่สามารถควบคุมได้ 

10. งบประมาณ  

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 9,033,750 บาท (เก้าล้านสามหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 9,033,750 1,039,500 1,039,500 1,107,000 2,010,750 1,917,750 1,919,250       
1. ส ่ งเสร ิมฯ ศพด. และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

2,810,250 370,500 370,500 370,500 567,750 565,500 565,500       

2. ส่งเสริมฯ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้น
สงักัด 

6,067,500 669,000 669,000 669,000 1,354,500 1,352,250 1,353,750       

3. ส ่งเสร ิมสถานศ ึกษาฯ 
ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
(วัตถุประสงค์พิเศษ) 

156,000   67,500 88,500         

รวม (ไตรมาส) 9,033,750 3,186,000 5,847,750       
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โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการ
อาชีวศึกษา 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 
ภารกิจ/งาน: ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางศิริธร เวียนศิริ 
โทรศัพท ์0896690116  E-mail address siritorn.v@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีเป้าหมายในการ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและให้คำแนะนำเพื ่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพ  

ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของ สมศ. อีกด้านนั้น คือการยกระดับความรู้ ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
เสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานจึงมีแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รูปแบบ New Normal ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสถานศึกษา กศน.  จำนวน 188 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัดจำนวน 1 แห่ง สถานศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 730 แห่ง หน่วยงานต้นสังกัด 1 แห่ง  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา มีความเข้าใจและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแนวใหม่รูปแบบ New Normal 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

 4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  ทั่วประเทศ 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม – มีนาคม 2564 

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

6.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

6.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 
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) การส่งเสริมสถานศึกษาฯ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
- สถานศึกษา (188 แห่ง) 
- หน่วยงานต้นสังกัด (1 แห่ง) 

50              283,500 

2) การส่งเสริมสถานศึกษาฯ ด้านการ
อาชีวศึกษา 
- สถานศึกษา (182 แห่ง) 
- หน่วยงานต้นสังกัด (1 แห่ง) 

50              273,000 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : ส่งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษา (742) 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด (1) 
     หน่วยนับ : แห่ง 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

ตัวชี้วัด 
ที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(แห่ง) 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.     742        742 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

    1        1 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

ตัวชี้วัด 
ที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ 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 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

    100        100 

 

6.5 ตัวชี้วัดที่ 5: ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ด้านการอาชีวศึกษา สถานศึกษา (730) หน่วยงานต้นสังกัด (1)      
หน่วยนับ : แห่ง 

6.5.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(แห่ง) 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     730        730 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

    1        1 

6.5.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน (นับสะสม ทบไปแต่ละเดือน)  

 

 

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ 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 

หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

    100        100 
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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  
ไตรมาส 2 : สถานศึกษา กศน. จำนวน 742 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 แห่ง  สถานศึกษาด้านการ

อาชีวศึกษา จำนวน 730 แห่ง และหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ไตรมาส 3 : - 
ไตรมาส 4 : - 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องในระดับดี 
2. สมศ.ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการประชุมส่งเสริม 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษา 
2. หน่วยงานต้นสังกัด 
3. สมศ.  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. กลุ่มเป้าหมายมาไม่ครบตามที่กำหนดไว้ 1. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
ให้เน้นย้ำกับสถานศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของ
การเข้าร่วมประชุม 
2. พยายามกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้า
ประชุมให้เป็นกลุ่มเล็ก เพ่ือจะได้ครอบคลุมและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ สมศ. จัดขึ้น 

ไม่สามารถควบคุมได้ 

3. ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ  ไม่สามารถควบคุมได้ 
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10. งบประมาณ  

   

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้หมด 556,500 บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 556,500  50,000   506,500        
1. ส ่ งเสร ิมสถานศ ึกษาฯ 
การศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

283,500     283,500        

2. ส่งเสริมสถานศึกษาฯ ด้าน
การอาชีวศึกษา 

273,000  50,000   223,000        

รวม (ไตรมาส) 556,500 50,000 506,500       



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ.2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 รหัสโครงการ : ภปอ. 01 

 

- 56 - 
 

 

โครงการส่งเสรมิสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  
ภารกิจ : ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
            2. นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์   
            3. ดร.ศรัญญา รณศิริ   
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

       ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง ได้รับมอบหมายให้
พัฒนาระบบประเมิน และการส่งเสริมสัมพันธ์ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน สถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตามคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ที่ 27/2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ . 2561 สำหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภปอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้มีความเข้าใจในกรอบแนวทางการ
ประเมินที่สำนักงานได้มีการปรับปรุงพัฒนามากยิ่งขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 
1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้รับรู้ มีความรู้ความเข้าใจและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน

นานาชาต ิ
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2. เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อช่วยพัฒนาสถานศึกษาระดับขั้น

พ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

 
4.1 พื้นที่ดำเนินการ : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ หน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม – พฤษภาคม 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

การส ่งเสร ิมความร ู ้ความเข ้าใจ
สถานศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐ านท ี ่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด 

100              300,000 

1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการประชุมส่งเสริมความรู ้ความ
เข้าใจสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด 

 10             รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดเตรียมงาน

ประชุม 
2. จ ัดทำกำหนดการประช ุม และ
ขอบ เ ขต ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ  แ ล ะ
ประสานงานเช ิญผ ู ้บร ิหาร สมศ. 
ว ิ ทยากร คณะกรรมการ กพพ. 
คณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และ
ว ิธ ีการประเม ินค ุณภาพภายนอก

 20             กำหนดการประชุม 
ขอบเขตการ
นำเสนอและ

รายช่ือวิทยากร 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานท ี ่ม ีว ัตถุ  
ประสงค ์พ ิ เศษ ประเภทโรงเร ียน
นานาชาติ เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม 
3. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้นฐานท ี ่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญเข้า
ร ่ ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  พ ร ้ อ ม แ จ้ ง 
วัตถุประสงค์ กำหนดการประชุม 

 20             
การส่งหนังสือเชิญ
เข้าร่วมการประชุม
ไปยังสถานศึกษา
และหน่วยงานต้น

สังกัด 

4. จัดทำเอกสารและสื่อประกอบการ
ประชุมส ่งเสร ิมสถานศ ึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
 
 

 20             จัดทำเอกสารและ
สื่อประกอบการ

ประชุม 

5. จ ัดประชุมส่งเสร ิมความรู ้ความ
เข้าใจสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด จำนวน 60 แห่ง 

 20             สถานศึกษามาเข้า
ร่วมการประชุม

ส่งเสริม 

6. รายงานผลการจัดประชุมส่งเสริมให้
คณะกรรมการ กพพ. รับทราบ 

 10             การรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการ 

กพพ. 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

  ตัวชี้วัดที่ 1: การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด 
 หน่วยนับ : แห่ง 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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     60  

 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 70 100     100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 3:  1. ได้ข้อมูลที่จะนำมาจัดทำเอกสารหรือสื่อที่จะใช้ในการจัดประชุมส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

2.  จัดประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 60 แห่ง และต้นสังกัด  1 แห่ง 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1:  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการและแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

2:  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถวางแผนขอรับการประเมินได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก และสำนักงาน
สามารถนำข้อมูลมาจัดการประเมินได้อย่างเหมาะสม 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
4 : นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. สถานศึกษาที่พร้อมรับการส่งเสริมสถานศึกษามาไม่ครบ
ตามที่กำหนดไว้ 

ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้กำชับสถานศึกษาและมีการประสานแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม  

2. เกิดสถานการณ์โรคระบาดอาจทำให้ไม่สามารถจัดประชุม
แบบ face to face ได้ 

เตรียมแผนการจัดประชุมออนไลน์หรือการจัดทำสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือส่งให้สถานศึกษาแทนในกรณีที่ไม่
สามารถจัดประชุมได้ 

10.  งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 300,000        300,000     
ค่าจัดประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

300,000         300,000     
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โครงการสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

สำนัก: สำนักประเมินและรับรอง 
ภารกิจ/งาน: ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:   1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
            2. นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์  
            3. นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ  
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

   ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในการ
จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อันหมายถึง สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาหลัง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสถาบันเฉพาะทางที่สังกัดกระทรวงอื่น โดยดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด” ภปอ. จึงได้จัดทำโครงการ
สื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษาเพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสำนักงานเป็นองค์กรภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อต่อ กมอ. ให้ไป
ประเมินคุณภาพภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินของสำนักงานให้สถานศึกษารับทราบข้อมูล 
2. เพื ่อเป็นช่องทางในการสร้างการยอมรับในฐานะหน่วยงานภายนอกที่คณะกรรมการมาตรฐานการ

อุดมศึกษา (กมอ.) ประกาศกำหนด 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

1. พื้นที่ดำเนินการ: สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. ระยะเวลาดำเนินการ: กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

          5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

          5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

การสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ 
ระดับอุดมศึกษา 

100               

1. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานการจัดการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารรูปแบบการ
ประเมินใหม่ไปยังกลุ่มสถานศึกษา และ
จัดทำเอกสาร 

 20             รายละเอียดการ
จัดประชุม 

2. ประกาศเชิญผู้แทนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผู้แทนต้นสังกัดและเชิญ
วิทยากร 

 20             รายชื่อผู้แทน
สถานศึกษาและ
รายชื่อวิทยากร 

3. จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารรูปแบบการประเมินใหม่ไปยังกลุ่ม
สถานศึกษา 

 40             465,000 บาท/ 
ประชุมชี้แจงกลุ่ม

สถานศึกษา  

4. สรุปผลการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารรูปแบบการประเมินใหม่ 

 20             ผลการจัดประชุม
รายงานต่อ กพอ. 

 

7. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: การสื่อสารการประเมินรูปแบบใหม่ ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยนับ : แห่ง 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50 80 90 100 - 100 

 

8. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 3 : การประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับการประเมินรูปแบบใหม่ 
 

 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษารับทราบข้อมูลการประเมินรูปแบบใหม่ 
2. สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกกับสำนักงาน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. หน่วยงานต้นสังกัด 
3. หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

10. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ความล่าช้าของการประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
รับรองหน่วยงานภายนอกของคณะคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประชุมหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

2. ความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายของกระทรวง อว. ประชุมหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

3. สถานศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดประชุมน้อย ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และแจ้งให้
สถานศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
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11. งบประมาณ 
   

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  465,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: ล้านบาท-ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 465,000        465,000     

การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารรูปแบบการประเมิน
ใหม่ไปยังกลุ่มสถานศึกษา 

465,000       465,000    
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โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักพัฒนาและส่งเสริม 
ภารกิจ/งาน : ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ : ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางศิริธร เวียนศิริ และนายธงฉัตร ภูริวัฒนา  
โทรศัพท ์090-9851969  E-mail address thongchart.p@onesqa.or.th  

2. หลักการและเหตุผล  

 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกและสามารถนำผลประเมินไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษาผู้ปกครอง และประชาชน  สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อสร้างการรับรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน การเป็นองค์กรการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับสากล  

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสำนักงาน 
3. เพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคมในระดับกว้าง สร้างกระแสการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เพ่ือให้เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของการประเมิน และเกิดความมั่นใจต่อ สมศ. 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

1. พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ  
2. ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

          5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

          5.3  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  กิจกรรมดำเนินงานด้านการ
ข่าวและประชาสัมพันธ์ 

40              4,350,000 
 

1.1 กฤตภาคข่าวออนไลน์                (250,000) 

1.2 ดำเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อ
ออนไลน ์  ( Facebook Business 

และ Line Official) 

              (550,000) 
 

1.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของสำนักงาน และสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ
การประเมินคุณภาพภายนอก
และสามารถนำผลประเมินไป
ใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทาง
การศึกษา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผ่านสื่อหนังสือพิพม์ โทรทัศน์ 

และเว็บไซต์ (PR) 

              (3,550,000) 

2. กิจกรรมดำเนินการด้านเอกสาร 
– สื่อสิ่งพิมพ์ 

20        
       2,400,000 

 
2.1 การผลิตจุลสาร สมศ. (4 ฉบับ)               (1,000,000) 

2.2 การผลิตปฏิทินและไดอารี่ 
(4,000 ชุด) 

              (800,000) 

2.3 จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ ไว
นิล โรลอัพ Backdrop ชุดไฟ 
ป้ายคำขวัญ ฯลฯ 

              (100,000) 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

2.4 รายงานประจำปี 2564               (200,000) 

2.5 งานสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ               (300,000) 

3. กิจกรรมสื่อมัลติมีเดีย 10              450,000 

3.1 ดำเนินการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดีย 

              (450,000) 

4. กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ  20              4,200,000 

4.1 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ  

              (3,700,000) 
 

4.2 จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

              (300,000) 

4.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
อื่นๆ 

              (200,000) 

5. การวัดความพึงพอใจ ความรู้ 
ความเข้าใจ  

5              - 

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

5              - 

รวม               11,400,000 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: กิจกรรมดำเนินงานด้านการข่าวประชาสัมพันธ์  
  การเผยแพร่ผ่านสื่อ  
 1) กฤตภาคข่าวออนไลน์  
 2) ดำเนินการด้านการข่าวผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Business และ Line Official)  
 3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ (PR) 

 หน่วยนับ: จำนวนโครงการ  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) 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 35 35          100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ดำเนินการด้านเอกสาร – สิ่งพิมพ์ 
 1) การผลิตจุลสาร สมศ.  
 2) การผลิตปฏิทินและไดอารี่  
 3) การผลิตชุดนิทรรศการ ไวนิล โรลอัพ สื่ออื่น Backdrop ชุดไฟ ป้ายคำขวัญ ฯลฯ  
 4) รายงานประจำปี  
 5) งานสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

 หน่วยนับ: จำนวนโครงการ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  1   1   1  5 
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6.2.2  รอ้ยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  40  60   80   100  100 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: กิจกรรมสื่อมัลติมีเดีย 
 1) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกับการประเมินคุณภาพภายนอก ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 
 หน่วยนับ: จำนวนสื่อ 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) 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 
 

6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
 1) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  
 2) จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
 3) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

 หน่วยนับ: จำนวนโครงการ 

6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) 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 

6.5 ตัวชี้วัดที่ 5 : การวัดความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ  

หน่วยนับ : 2 ครั้งและผลความพึงใจไม่ต่ำกว่าระดับดี 

6.5.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 

6.5.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ 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 
 

6.6 ตัวชี้วัดที่ 5: สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

หน่วยนับ : 2 ครั้ง 

6.6.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 

6.6.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัด 
ที่ 5 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
ร้อยละ 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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ 
 

ไตรมาส 1 : ดำเนินงานโครงการด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ ครบ 3 โครงการ ผลิตจุลสารฉบับที่ 1 ปฏิทินไดอารี่ 
1 โครงการ สื่อมัลติมีเดีย 1 เรื่อง จัดหาอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 โครงการ 

ไตรมาส 2 : ดำเนินงานโครงการด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ (ต่อเนื่องไตรมาสที่ 2) จุลสารฉบับที่ 2 รายงาน
ประจำปี สื่อมัลติมีเดีย 1 เรื่อง บำรุงรักษาอุปกรณ์ 1 โครงการ โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี 1 
โครงการ  

ไตรมาส 3 : ดำเนินงานโครงการด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ (ต่อเนื่องไตรมาสที่ 3) จุลสารฉบับที่ 3 สื่อมัลติมีเดีย 
1 เรื่อง งานประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 1 โครงการ (อุดมศึกษา) 

ไตรมาส 4 : ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อ กิจกรรมด้านการข่าว ด้านเอกสาร – สิ่งพิมพ์ และ สื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของสำนักงานการเป็นองค์กรการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับสากล 
2. ภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงาน ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้กับ

เด็กไทยทุกคน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการศึกษา 
3. แผนการดำเนินงานและแผนการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ สมศ. 
4. สังคมมีความตระหนัก ได้การรับรู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้เห็นคุณค่า 

คุณประโยชน์ของการประเมิน และเกิดความมั่นใจต่อ สมศ. 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 2. ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน 
 3. สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
 4. สมศ.  
 

 

 

 

 



 แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2564                                     สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 รหัสโครงการ : ภสส. 03 
 

- 74 - 
 

 

11. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ได้บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ที่ไม่เข้าใจงาน
ด้านการศึกษา และบริบทของ สมศ.  

1. ภสส. จะกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาให้
รอบคอบและรัดกุม เพื่อให้ได้บริษัทประชาสัมพันธ์ ที่มี
ชื ่อเสียง และมีความชำนาญด้านการศึกษา และเข้าใจ
บริบทของ สมศ. ซึ่งบริษัทประเภทนี้มีอยู่ไม่มากนัก และ
ต้องใช้งบประมาณตามความเหมาะสม ที่ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย  

 

12. งบประมาณ  

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 11,400,000 4,550,000     250,000     5,800,000                 100,000   200,000                100,000   150,000                         250,000 
1. กิจกรรมดำเนินงานด้าน
การข่าว 

4,350,000 4,350,000            

2. ดำเนินการด้านเอกสาร – 
สิ่งพิมพ์ - สื่อ 

2,400,000 200,000  1,800,000   100,000   100,000   200,000 

3. กิจกรรมสื่อมัลติมิเดีย 450,000  250,000   100,000   100,000     

4. สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 4,200,000   4,000,000   100,000   50,000   50,000 
รวม (ไตรมาส) 11,400,000 10,600,000 300,000 250,000 250,000 
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โครงการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวภัคพิชา ภู่ทับทิม 

โทรศัพท ์ 06 2424 5878   E-mail address  puckpicha@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้การดำเนินงานของ สมศ. บรรลุวัตถุประสงค์ สมศ. จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง
ศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างความ
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับมีการใช้
ผลประเมินภายในและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
และการขับเคลื่อนงานด้านการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับการ
ประสานขอความร่วมมือและได้รับมอบหมายจาก สมศ. โดย สมศ. จะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการเงิน 
ส่วนสถาบันการศึกษาจะให้การสนับสนุน บุคลากร อาคารสถานที่ หรืออื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์
เครือข่าย สมศ. เป็นไปด้วยดี มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

สมศ. ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับสถาบันการศึกษา
มาแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง กำหนดระยะเวลา 3 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2565) 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพื่อจัดประชุมหารือและรับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อวางแนว
ทางการบริหารงานศูนย์เครือข่ายทั้ง 13 แห่ง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกำหนดพันธกิจ 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย สมศ. 
3.2 เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 
3.3 เพ่ือพิจารณาแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีคุณภาพ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

1. พ้ืนที่ดำเนินการ : ศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ตามเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  การบริหารจัดการศูนย์
เครือข่าย สมศ.  

50              4,520,000 

2. ติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์เครือข่าย สมศ.  

40              525,000 

3. สรุปและประเมินผลการ
ดำเนินงานศูนย์เครือข่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  (2 ครั้ง)   

10              - 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1 : การบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 1) ประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 2) การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 3) การประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. 

 หน่วยนับ : จำนวนโครงการ 3 โครงการ 

 
            6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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) ประชุม
คณะทำงาน
อำนวยการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

 1   1   1   1  4 ครั้ง 

2) การสนับสนุน
งบประมาณการ
บริหารจัดการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

1   1   1      3 ครั้ง 

3) การประชุมศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

 1         1  2 ครั้ง 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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) ประชุม
คณะทำงาน
อำนวยการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

 25   50   75   100  100 

2) การสนับสนุน
งบประมาณการ
บริหารจัดการศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

34   66   100      100 

3) การประชุมศูนย์
เครือข่าย สมศ. 

 50         100  100 
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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2 : ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 1) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 
 2) การเก็บข้อมูลปัญหาและผลกระทบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษา 1 โครงการ 
 หน่วยนับ : แห่ง/โครงการ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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) ติดตามการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์เครือข่าย 
สมศ.  

          13  13 

2) การเก็บข้อมูล
ปัญหาและ
ผลกระทบการ
จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์
ของสถานศึกษา 

 1           1  

6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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) ติดตามการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์เครือข่าย 
สมศ. 13 แห่ง 

         100   100 

2) การเก็บข้อมูล
ปัญหาและ
ผลกระทบการ
จัดการเรียนการ

 100           100 
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ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
สอนออนไลน์
ของสถานศึกษา 

 

7.  ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 
        

   ไตรมาส 1 : - การประชุมคณะทำงาน อำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2564 การสนับสนุน
งบประมาณการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย  สมศ. 13 แห่ง และการประชุมศูนย์เครือข่าย 
สมศ. ครั้งที่ 1/2564 

        ไตรมาส 2 : - ผลการเก็บข้อมูลปัญหาและผลกระทบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษา   
(13 แห่ง) การสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง การ
ประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2564 และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

        ไตรมาส 3 : - การประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 3/2564 การสนับสนุน
งบประมาณการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย  สมศ. 13 แห่ง 

        ไตรมาส 4 : - การประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 4/2564  การประชุมศูนย์
เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 2/2564 รายงานผลการลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานศูนย์
เครือข่าย สมศ. และจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. 13 แห่ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

  

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ. เพ่ือได้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการศูนย์เครือข่าย สมศ. ให้มีคุณภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน 
2. ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะทำงานอำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ.  

ในการกำหนด กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ไดผ้ลการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ที่สามารถสะท้อนคุณภาพศูนย์เครือข่าย   

สมศ. 
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กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. สมศ. 
2. สถานศึกษา 
3. ศูนย์เครือข่าย สมศ. 
 
 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนศูนย์
เครือข่าย สมศ. ได้ตามกำหนดระยะเวลา  

1. จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน  
2. ติดตามสอบถามความก้าวหน้าศูนย์เครือข่าย สมศ. 
อย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่สามารถลงพ้ืนที่ติดตามผลการดำเนินงาน
ของศูนย์เครือข่ายได้ครบ 13 แห่ง ตามกำหนด
ระยะเวลา เนื่องจากภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประธานและกรรมการติด
ภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จำนวนกึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ  

2. แจ้งแผนการลงพ้ืนที่กำกับติดตามศูนย์เครือข่าย 
สมศ. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. กำหนดช่วงเวลาที่สะดวกในการ
ลงพ้ืนที่ของ สมศ.เพ่ือติดตามการดำเนินงานของศูนย์
เครือข่าย สมศ.  

 

10. งบประมาณ  
   

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  5,045,000  บาท (ห้าล้านสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 5,045,000 1,300,000 480.000  1,300,000 155,000  1,300,000 155,000   355,000  

1.  การบริหารจัดการศูนย์
เครือข่าย สมศ.  

4,520,000 1,300,000 155,000  1,300,000 155,000  1,300,000 155,000   155,000  

2. ติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์เครือข่าย สมศ.  

525,000  325,000         200,000  

3. สรุปและประเมินผลการ
ดำเนินงานศูนย์เครือข่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (2 ครั้ง) 

-             

รวม (ไตรมาส) 5,045,000 1,780,000 1,455,000 1,455,000 355,000 
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โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 
ภารกิจ/งาน: ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางศิริธร เวียนศิริ นางสาววิมล ทวีคูณ 
โทรศัพท์ 02-216 3955 ต่อ 151   E-mail address vimol.t@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ในกรณีที่ผลการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กำหนด หากมิได้ดำเนินการ ดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จากการนำผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สมศ. จึงมีความจำเป็นที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผลประเมินไปใช้ของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
สำหรับใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

3.1 เพ่ือให้ได้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้แทนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2 เพื ่อศึกษาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที ่เป็นแบบอย่างที ่ด ี ในการนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ จากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

1. พ้ืนที่ดำเนินการ: -  
2. ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

           5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามการนำผลประเมินไปใช้ 

50              685,000 

2. การส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือนำผล
ประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา 

30              3,315,000 

3. ถอดบทเรียนของสถานศึกษาที่มี
การนำผลประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

10              

3. สรุปผลการดำเนินงานการนำผล
ประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพของ
สถานศกึษา 

10              - 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้  
 หน่วยนับ: 4 ครั้ง 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: การส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อนำผลประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
 หน่วยนับ: 4,207 แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 700 700 700 700 700 707      4,207 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

 15 30 45 60 75 100      100 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: ถอดบทเรียนของสถานศึกษาที่มีการนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 หน่วยนับ: 1 เรื่อง 

6.3.1  ค่าเปา้หมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ:  

ไตรมาส 1 :  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 3/2563  
- ส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือนำผลประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา จำนวน 1,400 แห่ง 

ไตรมาส 2 :  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 1/2564  
- ส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือนำผลประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา จำนวน 2,100 แห่ง 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

ไตรมาส 3 :  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 2/2564 
- ส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือนำผลประเมินไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา จำนวน 707 แห่ง 
 

ไตรมาส 4 :  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 3/2564  
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบความก้าวหน้าของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งเสริม

สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
2. ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สมศ. 
2. สถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
3. กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล 
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9.  ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

10. งบประมาณ 
   

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งหมด 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

- การจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจไม่เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน
รวม(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 4,000,000  723,750 552,500 552,500 723,750 552,500 552,500 171,250   171,250  

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการ
ติดตามการนำผล
ประเมินไปใช้ 

685,000  171,250   171,250   171,250   171,250  

2. การส่งเสริมสถานศึกษา
เพื่อนำผลประเมินไปใช้
ยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3,315,000  552,500 552,500 552,500 552,500 552,500 552,500      

3. สรุปผลการดำเนินงาน
การนำผลประเมินไปใช้
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

-             

รวม (ไตรมาส) 4,000,000 1,276,250 1,828,750 723,750 171,250 
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โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:     สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                      
ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์                                                                                   
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร. นันทา หงวนตัด                                                                                          
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: ดร. สมยศ ชี้แจง                                                                                            
                   นาง วีรนุช สุขสว่าง                                                                                         
         นางสาว นวลสุภัคร พูลทรัพย์                                                                           
         นางสาว เกษวรางค์ พิศุทธิ์นารากูล                                                                       
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 219.   E-mail address nualsupak@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

งานวิเทศสัมพันธ์เป็นกลุ่มงานในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่ายในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในเวที
ต่างประเทศและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล ด้วยการดำเนินความร่วมมือด้านการประกันคุณ
การศึกษาทั้งในระดับทวิภาคีและเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศ เช่น การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานประกันคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และบทบาทการเป็นกรรมการบริหารเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AQAN) และเครือข่ายนักประกันคุณภาพรุ่นเยาว์ของอาเซียน (AYQON) และ
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรได้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในเวทีนานาชาติ 
อาทิ APQN, INQAAHE, EU SHARE, CIQG  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1. เพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในเวทีต่างประเทศและสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล                                                                                               

2. เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานและเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศให้

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย                                                                                                                
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3. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของ สมศ. ได้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาในเวทีนานาชาติ                                                                                    

4. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือเรียนรู้และร่วมสังเกตการณ์การประเมินหรือกิจกรรม
ที่เกีย่วข้องกับกระบวนการประกันคุณภาพภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ                                                         

5. เพื่อดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานและเครือข่าย

พันธมิตรในต่างประเทศ                                                                                                                       

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ไตรมาสที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.   ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

โครงการความร่วมมือด้าน QA กับหน่วยงานและเครือข่ายในต่างประเทศ  500,000 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. กิจกรรมภายใต้ข้อตกลง 

ความร่วมมือกับ JUAA 

ประเทศญี่ปุ่น และ TWAEA 

ประเทศไต้หวัน เช่น การ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ/

หรือการจัดอบรมสัมนา การ

สำรวจความพึงพอใจของ

นิสิตและนักศึกษา 

(International Survey) 

และการรับรองมาตรฐาน

ร่วม (Joint Accreditation) 

35               

 - การแลกเปลี่ยนบุคลากร
และ/หรือการจัดอบรมสัมมนา 

 40              

 -  การสำรวจความพึงพอใจ
ของนิสิตและนักศึกษา 
(International Survey)  

 30              

  - การจัดทำระบบการรับรอง
มาตรฐานร่วม (Joint 
Accreditation) 

 30              

2. การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการนานาชาติภายใต้การ
เป็นสมาชิกเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
อาเซียน (AQAN) 

30               

3. การเข้าร่วมกจิกรรมภายใต้
การเป็นสมาชิกเครือข่าย  

30               
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

INQAAHE, APQN, AQAN, 
AYQON, EU SHARE 

 - เครือข่าย  INQAAHE  20              

 - เครือข่าย  APQN  20              

 - เครือข่าย  AQAN  20              

 - เครือข่าย  AYQON  20              

 - เครือข่าย EU SHARE  20              

4.  สังเคราะห์รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกยุค 
New Normal ในต่างประเทศ 

5               

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (ONESQA, JUAA, TWAEA)                    
หน่วยนับ:   กิจกรรม                                                                                                             

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: จำนวนกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่าย INQAAHE, APQN, AQAN, 
AYQON,  EU          SHARE  

 หน่วยนับ: กิจกรรม                                                                                                          
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 6 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  30  50  70 90   100 100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ:  
 

ไตรมาส 1 : องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล                                                                                              

ไตรมาส 2 : องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล                                                                                              

ไตรมาส 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สมศ. ให้มีบทบาทในการสืบสานงานด้านการประกัน
คุณภาพในเวทีระดับนานาชาติ                                                                                               

ไตรมาส 4 : กรอบการประเมินและรับรองมาตรฐานร่วม (Joint Accreditation)                                         
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : สมศ. และหน่วยงานและพันธมิตรเครือข่ายในต่างประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน                        
2 : บุคลากร สมศ. ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีการประชุมนานาชาติและมีบทบาท

สำคัญในการ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายในต่างประเทศ                                                                          
3 : สามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับมาเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร                                

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้บริหารและบุคลากร สมศ.                                                                                                         
2 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษา และต้นสังกัด         
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
  

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที ่แพร่กระจายไปทั ่วโลก ซึ ่งกระทบต่อ
แผนการดำเน ินงานความร ่วมมือกับหน่วยงานและ
เครือข ่ายในต่างประเทศ โดยไม่สามารถสนับสนุน
ผู้บริหารและบุคลากรไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้ตาม
แผนที่กำหนดไว้  

จัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น และปรับ
รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้วิธีประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อการ
ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 

2. การเปลี่ยนแปลงที่คาดหมายไม่ได้ของหน่วยงานแต่ละ
ประเทศและพันธมิตรเครือข่าย เช่น เงื่อนไข กฎเกณฑ์ 
เป็นต้น 

จัดทำแผนการทำงานโดยวิเคราะห์เหตุการณ์ที่
อาจจะเก ิดข ึ ้นในอนาคตและผลกระทบ เพ่ือ
คาดการณ์และหาทางเลือกที่เหมาะสม 

 

10. งบประมาณ 
   

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งหมด 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน
รวม(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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   100,000   200,000   200,000    

1. โครงการความร่วมมือด้าน 
QA กับหน่วยงานและ
เครือข่ายในต่างประเทศ 

500,000   100,000   200,000   200,000    

รวม 500,000   100,000   200,000   200,000    
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: สำนักประเมินและรับรอง 
ภารกิจ : ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 (ภปพ.1) 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายกีรติ ฆารเจริญ 
โทรศัพท์ 02 2163955 ต่อ 250  E-mail address : keerati.k@onesqa.or.th 
 

2. หลักการและเหตุผล  

      ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อสร้างความความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ได้
กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานได้
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 

1. เพื่อให้ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

 4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศ 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

mailto:keerati.k@onesqa.or.th
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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 งบประมาณ 
2563 (รายงานที่ Pre ไว้แล้ว จำนวน 1,482 
แห่ง) 

30              43,737,000 
 

1.1 กำกับติดตามหน่วยประเมินเพื่อให้คณะ 
ผู้ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประเมินที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เห็นชอบ 

 20              

1.2 ประสานหน่วยประเมินจัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 20              

1.3 กลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเสนอคณะกรรมการ 
กพพ. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 20              

1.4 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมนำเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

1.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษารับทราบ  
ได้ครบตามจำนวนของแผนการดำเนินงาน 

 20              

2 . จ ั ด ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,500 แห่ง) 

30              45,500,000 

2.1 จัดทำแผนการประเมินคุณภายนอก  20              

2.2 ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ได้
รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รายงานการประเมินตนเอง และประเด็น
การประเมินเพื่อติดตามและตรวจสอบ (ถ้ามี) 

 20              

2.3 ประสานงานให้หน่วยประเมินจัดคณะผู้
ประเมินพร้อมขออนุมัติจากผู้อำนวยการ 

 20              
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

2.4 ประสานงานหน่วยประเมินให้ผู้ประเมิน
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-
Analysis) 

 20              

2.5 เสนอให้คณะกรรมการ กพพ. เห็นชอบผลการ 
Pre Analysis และรูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

 20              

3. การดำเนินการรับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก งบประมาณ พ.ศ. 2564 

40              50,000,000 

3.1 ประสานงานหน่วยประเมินในการกำกับ
ติดตามให้คณะผู้ประเมิน 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามรูปแบบการ
ประเมินที่คณะกรรมการพัฒนาระบบเห็นชอบ 

 20              

3.2 ประสานหน่วยประเมินจัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 20              

3.3 กลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเสนอคณะกรรมการ 
กพพ. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 20              

3.4 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมนำเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

3.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษารับทราบ ได้
ครบตามจำนวนของแผนการดำเนินงาน 

 20              

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  
 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 
                     (Pre-analysis)  
 หน่วยนับ: แห่ง 

 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
  1,482  4,518     6,000 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  100     100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การดำเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจ้งผลการประเมินต่อ
หน่วยงาน 
        ต้นสังกัดและสถานศึกษา (งบยกมาปี 63 จำนวน 1,482 แห่ง ปี 64 จำนวน 3,500 แห่ง) 
  หน่วยนับ: แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

    1,482    4,518  6,000 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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    100  100 

 

7 ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ:  
 

ไตรมาส 1 : การประสานงานกับต้นสังกัด ได้รายชื่อสถานศึกษาเพ่ิมเติม จำนวน 4,518 แห่ง 
ไตรมาส 2 : รายงานผลการประเมิน SAR จำนวน 1,482 แห่ง 
         : รายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน 1,482 แห่ง  
ไตรมาส 3 : การแจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำนวน 1,482 แห่ง (งบยกมาปี 
63) 
             : รายงานผลการประเมิน SAR จำนวน 4,518 แห่ง 
ไตรมาส 4 : รายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน 4,518 แห่ง 

              : การแจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำนวน 4,518 แห่ง 
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8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน

การ   ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ศูนย์พัฒนาเด็ก 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

9 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: ด้านการดำเนินการ 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถส่ง
รายงานการประเมินตนเองได้ตามกำหนดระยะเวลา 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ตรงตามระยะเวลา 

2. จำนวนผู้ประเมินไม่เพียงพอต่อการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินให้
ครอบคลุมกับจำนวนและประเภทของสถานศึกษา 

 

10 งบประมาณ 
   

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  95,500,000 บาท (เก้าสิบห้าล้านห้าแสนบาท
ถ้วน)       

หมายเหตุ  1. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังนี้ (*เป็นงบประมาณเดิมที่ได้ BG แล้ว) 
  - ค่าตอบแทนการประเมิน ศพด. ละ 33,000 บาท* จำนวน 1,482 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 48,906,000 
บาท 
  - ค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา แห่งละ 15,000 บาท 
จำนวน 100 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 1,500,000 บาท 
  - หักจ่ายค่า Pre Analysis ไปแล้ว แห่งละ 4,500 บาท เป็นเงิน จำนวน 6,669,000 บาท 
   สรุปคงเหลืองบประมาณ ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 43,737,000 บาท 
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 2. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ (*เป็นงบประมาณต่อแห่งที่จะปรับใหม่
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 - ค่าตอบแทนการประเมิน ศพด. ละ 26,000 บาท* จำนวน 3,500 แห่ง เป็นเงิน จำนวน  91,000,000 
บาท 
 - ค่าเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 
300 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 4,500,000 บาท สำหรับค่าเสี่ยงภัยจะจ่ายพร้อมกับค่าตอบแทนการประเมิน งวดที่ 2 
   สรุปงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 95,500,000 บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งหมด 139,237,000 บาท 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 139,237,000             

จัดการประเมินคุณภาพภายนอก การ
ดำเนินการรับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก (งบยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2563) 

43,737,000        43,737,000       

จัดการประเมินคุณภาพภายนอก การ
ดำเนินการรับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 

95,500,000        45,500,000    50,000,000 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: ประเมินและรับรอง 
ภารกิจ/งาน: ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 2 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 
ผู้รับผิดชอบหลักแผนงาน: นางสาวภารดี เจียรนัยกูร 
โทรศัพท์ 02-216-3955 ต่อ 260  E-mail address paradee@onesqa.or.th 
 

2. หลักการและเหตุผล  

 

     ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอกเพื่อสร้างความความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็

ตามจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานได้ดำเนินการ

ประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ และตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

mailto:paradee@onesqa.or.th
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

5 ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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.จัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ยกจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 2,070 แห่ง) 

50              70,460,000 

1.1 กำกับติดตามหน่วยประเมิน
ให้บริหารจัดการคณะผู้ประเมิน
ดำเนินการประเมิน SAR ตาม
ขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด  

 10              

1.2 กำกับติดตามหน่วยประเมิน
ให้บริหารจัดการคณะผู้ประเมิน
ดำเนินการประเมินแบบลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (ตามคำ
ร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. 
กำหนด 

 10              

1.3 ประสานหน่วยประเมินจัด
ส่งผลการประเมิน SAR / ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (ตามคำ

 20              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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.  

ร้องขอ) มายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 
1.4 กลั่นกรองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลการประเมิน SAR 
/ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
(ตามคำร้องขอ) เสนอ
คณะกรรมการ กพพ. ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 20              

1.5 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
นำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

1.6 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสงักัด
และสถานศึกษารับทราบ ได้ครบ
ตามจำนวนของแผนการ
ดำเนินงาน 

 20              

2.จัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 8,048 แห่ง 

50              120,848,000 

2.1 กำกับติดตามหน่วยประเมิน
ให้บริหารจัดการคณะผู้ประเมิน
ดำเนินการประเมิน SAR ตาม
ขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด 

 10              

2.2 กำกับติดตามหน่วยประเมิน
ให้บริหารจัดการคณะผู้ประเมิน
ดำเนินการประเมินแบบลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (ตามคำ
ร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. 
กำหนด 

 10              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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.  

2.3 ประสานหน่วยประเมินจัด
ส่งผลการประเมิน SAR / ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (ตามคำ
ร้องขอ) มายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 20              

2.4 กลั่นกรองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลการประเมิน SAR 
/ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
(ตามคำร้องขอ) เสนอ
คณะกรรมการ กพพ. ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 

 20              

2.5 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
นำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

2.6 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษารับทราบ ได้ครบ
ตามจำนวนของแผนการ
ดำเนินงาน 

 20              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา งานยกมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 หน่วยนับ: แห่ง 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

 2,070       2,070 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
0 0 10 26 53 70 100      100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หน่วยนับ: แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

   8,048 8,048 

 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

0 0 0 0 0 10 30 40 0 55 85 100 100 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากแผนงาน:  

ไตรมาส 1 : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จำนวน 2,070 แห่ง 
ได้รับการประเมิน SAR ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด 

ไตรมาส 2 : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จำนวน 2,070 แห่ง 
ได้รับการประเมินแบบลงพื้นที่ตรวจเยี ่ยมสถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. 
กำหนด และได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
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ไตรมาส 3 : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 8,048 แห่ง ได้รับการประเมิน SAR / ลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษา (ตามคำร้องขอ) ตามขั้นตอนที่ สมศ. กำหนด 

ไตรมาส 4 : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8,048 แห่ง ได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สมศ. และหน่วยงาน     
ต้นสังกัด 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หน่วยงานต้นสังกัด 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  : ความเสี่ยงของแผนงาน ด้านการดำเนินการ   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) มาจำนวนมาก 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละสังกัดในการ
กำหนดจำนวนสถานศึกษาที่รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกในแต่ละปีงบประมาณ 

2. จำนวนผู้ประเมินไม่เพียงพอต่อการประเมิน ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินให้
ครอบคลุมกับจำนวนและประเภทของสถานศึกษา 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งหมด 120,848,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสน
สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 รหัสโครงการ ภปพ.2 01 

- 109 - 
 

10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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      191,308,000             
จัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ยกจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

70,460,000       70,460,000      

จัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การดำเนินการ
รับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

120,848,000         60,424,000   60,424,000 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 

6 หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 (ภปพ.1) 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นายกีรติ ฆารเจริญ  

โทรศัพท์ 02 2163955 ต่อ 250  E-mail address : keerati.k@onesqa.or.th 
 

7 หลักการและเหตุผล  

       ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 (ภปพ.1) มีพันธกิจในการจัดประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โดย
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภปพ.1 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 276 แห่ง ได้แก ่
 1. โรงเรียนเตรียมทหาร  จำนวน 1 แห่ง 
 2. วิทยาลัยนาฎศิลป์  จำนวน 12 แห่ง  
 3. โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 35 แห่ง 
 4. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 แห่ง 
 5. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 22 แห่ง 

6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 55 แห่ง 
7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 24 แห่ง 
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน 40 แห่ง 
9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 80 แห่ง 

 

8 วัตถุประสงค์ของโครงการ   

      เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและพิจารณารับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 276 แห่ง 
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9 รายละเอียดการดำเนินงาน  

9.1 พื้นที่ดำเนินการ : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทุกประเภททั่วประเทศ  
9.2 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

 

10 ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

10.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

10.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 
 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. จ ั ดการประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอก  งบยกมาจาก ปี
ประมาณ 2563 (รายงานที่ Pre 
ไว้แล้ว จำนวน 80 แห่ง) 

30              3,420,000 
 

1.1 กำกับติดตามเพื่อให้คณะผู้
ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาตามรูปแบบการ
ประเมินที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเห็นชอบ 

 20              

1.2 ประสานผู้ประเมินจัดส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมายังสำนกังานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 20              

1.3 กลั่นกรองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเสนอ
คณะกรรมการ กพพ. ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 20              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมนำเสนอคณะกรรมการ สม
ศ. ให้การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

1.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษารับทราบ ได้ครบ
ตามจำนวนของแผนการ
ดำเนินงาน 

 20              

2.จ ั ดการประเม ิ นค ุณภาพ
ภายนอก (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 196 แห่ง) 

30              3,360,000 

2.1 จัดทำแผนการประเมินคุณ
ภายนอก 

 20              

2.2 ประสานกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ได้รายช่ือ
สถานศึกษาที่พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
รายงานการประเมินตนเอง และ
ประเด็นการประเมินเพื่อติดตาม
และตรวจสอบ (ถ้ามี) 

 20              

2.3 จัดคณะผู้ประเมินพร้อมขอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการ 

 20              

2.4 ประสานงานให้ผู้ประเมิน
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น (Pre-Analysis) 

 20              

2.5 เสนอให้คณะกรรมการ กพพ. 
เห็นชอบผลการ Pre Analysis 
และรูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

 20              

3. การดำเนินการรับรองรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก  

40              3,450,000 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

3.1 กำกับติดตามให้คณะผู้
ประเมิน 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ตามรูปแบบการประเมินที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เห็นชอบ 

 20              

3.2 ประสานหน่วยประเมินจัดส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 20              

3.3 กลั่นกรองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเสนอ
คณะกรรมการ กพพ. ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 20              

3.4 ตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมนำเสนอคณะกรรมการ สม
ศ. ให้การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 20              

3.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษารับทราบ ได้ครบ
ตามจำนวนของแผนการ
ดำเนินงาน 

 20              

 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
                        (Pre-analysis) 
        หน่วยนับ : แห่ง 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

  80 196       276 
 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
  29  100      100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2 : การดำเนินการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและแจ้งผลการประเมินต่อ
หน่วยงาน 
        ต้นสังกัดและสถานศึกษา (งบยกมาปี 63 จำนวน 80 แห่ง ปี 64 จำนวน 140 แห่ง) 
 หน่วยนับ : แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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    196 276 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 

    29    100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และ SAR และคณะผู้ประเมินภายนอก จำนวน 196 แห่ง  
ไตรมาส 2 : รายงานผลการประเมิน SAR จำนวน 80 แห่ง 
              : รายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน 80 แห่ง 
ไตรมาส 3 : การแจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำนวน 80 แห่ง (งบยกมาปี 63) 
              : รายงานผลการประเมิน SAR จำนวน 196 แห่ง 
ไตรมาส 4 : รายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน 196 แห่ง 
              : การแจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำนวน 196 แห่ง  
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถส่งรายงาน
การประเมินตนเองได้ตามกำหนดระยะเวลา 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ตรงตามระยะเวลา 

2. จำนวนผู้ประเมินไม่เพียงพอต่อการประเมิน และ
คุณสมบัติไม่ตรงตามประเภทของสถานศึกษา 

ประสาน ภพป. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินให้
ครอบคลุมกับจำนวนและประเภทของสถานศึกษา 

 
 

10. งบประมาณ 

   

     งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รวมทั้งหมด  6,810,000 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
      

หมายเหตุ  1.งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้  (*เป็นงบประมาณเดิมที่ได้ BG แล้ว) 

  - ค่าตอบแทนการประเมิน ศพด. ละ 51,000 บาท* จำนวน 80 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 4,080,000 บาท 
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  - ค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 4 
แห่ง เป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท 
  - หักจ่ายค่า Pre Analysis ไปแล้ว แห่งละ 9,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 720,000 บาท 

   สรุปคงเหลืองบประมาณ ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 3,420,000 บาท 
 
 

   2. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ (*เป็นงบประมาณต่อแห่งที่จะให้ลงพ้ืนที่ 2 วัน 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 - ค่าตอบแทนการประเมิน ศพด. ละ 48,000 บาท* จำนวน 140 แห่ง เป็นเงิน จำนวน  6,720,000 บาท 
 - ค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 6 
แห่ง เป็นเงิน จำนวน 90,000 บาท 
 
   สรุปงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นเงิน 6,810,000 บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,230,000 บาท 
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10.1แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 10,230,000        3,420,000    3,360,000      3,450,000 

1.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก . การดำเนินการ
รับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ยกมาจาก
ปีงบประมาณ 2563 

  3,420,000          3,420,000       

2.จัดการประเมินคุณภาพภายนอก . การดำเนินการ
รับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  6,810,000            3,360,000        3,450,000 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

รองผูอ้ำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 

            2. นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์   

            3. ดร.ศรัญญา รณศิริ   

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

2. หลักการและเหตุผล  

        ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาระบบประเมิน และการส่งเสริมสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตามคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 27/2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภปอ. ได้ รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

3. เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายนอกตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเสนอรายชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นทีด่ำเนินการ : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม – กันยายน 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  
การจัดการประเมินคุณภาพภายนอก 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ 

100              1,020,000 

1. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 
แจ้งการดำเนินงานประเมินสถานศึกษา
ท ี ่พร ้อมร ับการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก จำนวน 7 แห่ง ตามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-analysis) 
ที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

 10         
 

    การแจ้งข้อมูล
ต่อต้นสังกัด

เรื่อง
สถานศึกษาที่ 

PA แล้ว 7 แห่ง 

2. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 
แจ้งการดำเนินงานประเมินสถานศึกษา 
ที่พร ้ อมร ับการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามที่ร้องขอจำนวน 30 แห่ง 

 10             การหารือกับ
หน่วยงานต้น
สังกัดที่พร้อม
รับการประเมิน
ปี 64 จำนวน 

30 แห่ง 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  
3. จ ัดคณะผ ู ้ประเม ินภายนอกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ได้รับ
การเสนอรายช่ือจากหน่วยงานต้นสังกัด
และคณะทำงานร่วม จำนวน 30 แห่ง  

 20             การจัดคณะผู้
ประเมินเพื่อไป
ประเมิน 30 

แห่ง 

4. กำกับติดตามให้คณะผู้ประเมินลง
พ ื ้นท ี ่ตรวจเย ี ่ยมสถานศ ึกษาตาม
รูปแบบการประเมินที ่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบเห็นชอบ และดำเนินการ
เบิกเงินงวดที ่1 

 20             510,000 บาท/ 
คณะผู้ประเมิน
ลงพื้นที่ และ

เบิกเงินงวดที่ 1 

5. ประสานคณะผ ู ้ประเม ินจ ัดส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
มายังสำนักงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

 20             ผู้ประเมินจัดส่ง
รายงานตาม
ระยะ เวลาที่

กำหนด 

6. กลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอ
คณะกรรมการ กพพ. ให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 10             นำเสนอผลการ
ประเมินต่อ

คณะกรรมการ 
กพพ. 

7. ตรวจสอบความถ ูกต ้องพร ้ อม
นำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้การ
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
และเสนอเรื่องเบิกเงินงวดที่ 2 

 10             510,000 บาท/ 
นำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะ 
กรรมการ สมศ. 
และเบิกเงินงวด

ที่ 2 

11 รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 

 ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ (งบยกมาปี 63 จำนวน 7 แห่ง ปี 64 จำนวน 13 แห่ง) 
 หน่วยนับ : แห่ง 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 17  37 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50 80 100 100 

12 ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

 ไตรมาส 3:   1. การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ  ประเภทโรงเรียนนานาชาติ เกี่ยวกับจำนวน รายชื่อ และ SAR 

      2. รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ เกี่ยวกับจำนวน และ SAR 

ไตรมาส 4:    1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

   2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภท โรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรอง  

 
 

13 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
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4 : นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 

14 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถส่ง
รายงาน 
การประเมินตนเองได้ตามกำหนดระยะเวลา 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ตรงตามระยะเวลา 

2. การดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ บริหารจัดการประเมินไม่ทันตาม
กำหนดระยะเวลา 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาให้การขยายเวลาและปรับขั้นตอนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว 

  

15 งบประมาณ 
   

      งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 663,000 บาท  (หกแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน)
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 10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 1,020,000           688,500 331,500 
ค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 1 ของ
คณะผู้ประเมินจำนวน 7 แห่ง (ยอดยก
มาจากปีงบประมาณ 63) 

178,500           178,500  

ค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 1 ของ
คณะผ ู ้ประเม ินจำนวน 13 แห่ ง 
(ปีงบประมาณ 64) 

331,500           331,500  

ค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ของ
คณะผู้ประเมินจำนวน 7 แห่ง (ยอดยก
มาจากปีงบประมาณ 63) 

178,500           178,500  

ค่าตอบแทนการประเมินงวดที่ 2 ของ
คณะผ ู ้ประเม ินจำนวน 13 แห่ ง 
(ปีงบประมาณ 64) 

331,500            331,500 

รวมงบยกมาจากปีงบประมาณ 63 357,000           357,000  
รวมงบปีงบประมาณ 64 663,000           331,500 331,500 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: ประเมินและรับรอง 

ภารกิจ: ประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายณัฐพล ธิตินานันทกูล  

โทรศัพท์ : 02-216-3955 ต่อ 270  E-mail address: nuttaphol@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกเพ่ือสร้างความความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมาจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อให้ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

พื้นที่ดำเนินการ: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 
ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)  
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

       5.3  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (แห่ง) งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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              9,400,000 

1.1 จัดทำแผนการประเมินคุณ
ภายนอก 

 15              

1.2 ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้ได้รายช่ือสถานศึกษาที่
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รายงานการประเมิน
ตนเอง และประเด็นการประเมิน
เพื่อติดตามและตรวจสอบ (ถ้ามี) 

 15              

1.3 จัดคณะผู้ประเมินพร้อมขอ
อนุมัติจากท่านผู้อำนวยการ 

 35              

1.4 ผู้ประเมินดำเนินการ Pre 
Analysis 

 20              

1.5 เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ 
กศน.เห็นชอบผลการ Pre Analysis
และรูปแบบการลงพื้นที่ประเมิน 

 15             4,700,000 

2. การดำเนินการรับรองรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกและ
แจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา 

50               

2.1 กำกับติดตามให้คณะผู้ประเมิน 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประเมินที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เห็นชอบ 

 20        18 50 50 50 20  
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (แห่ง) งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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.  

2.2 ประสานคณะผู้ประเมินจัดส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 10         18 50 50 70  

2.3 กลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์
ของผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเสนอคณะกรรมการ กพศ. 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 40          68 50 70  

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
นำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
การรับรองผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 15           118 70 4,700,000 

2.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษารับทราบ ได้ครบตาม
จำนวนของแผนการดำเนินงาน 

 15           118 70  

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  
 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน ของสถานศึกษา (Pre-analysis) 
หน่วยนับ: แห่ง 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

      94 94     188 
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      6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: จำนวนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ สมศ. 
     หน่วยนับ: แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

          118 70 188 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

          63 100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา  
ไตรมาส 2 : - 
ไตรมาส 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Analysis) และแผนการลงพ้ืนที่ประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษา จำนวน 188 แห่ง 
ไตรมาส 4 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำนวน 188 แห่ง 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงขององค์กร) 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถส่ง
รายงานการประเมินตนเองได้ตามกำหนดระยะเวลา 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ตรงตามระยะเวลา 

2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่แล้วเสร็จ 

เร่งดำเนินการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้แล้วภายในเดือน ธ.ค. 

3. จำนวนผู้ประเมินภายนอกไม่เพียงพอต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมและแนว
ทางการสรรหาผู้ประเมินภายนอกให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ.64 

 

10. งบประมาณ 
   

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  9,400,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)        
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 9,400,000             

ดำเนินการ Pre Analysis 
และ ลงพื้นที่ประเมิน 

4,700,000       4,700,000     

การจัดทำรายงานและรับรอง
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

4,700,000           4,700,000 
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โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: ประเมินและรับรอง 

ภารกิจ: ประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

รองผู้อำนวยการทีก่ำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายณัฐพล ธิตินานันทกูล  

โทรศัพท์ : 02-216-3955 ต่อ 270  E-mail address: nuttaphol@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือสร้างความความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้น ในหมวด 6 มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงบประมาณ
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจึงมีความ
จำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพื่อให้ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)  
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (แห่ง) งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.จัดการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 2564 

50              11,993,00
0 

1.1 จัดทำแผนการประเมินคุณ
ภายนอก 

 15              

1.2 ประสานกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ได้รายช่ือ
สถานศึกษาที่พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
รายงานการประเมินตนเอง และ
ประเด็นการประเมินเพื่อติดตาม
และตรวจสอบ (ถ้ามี) 

 15              

1.3 จัดคณะผู้ประเมินพร้อมขอ
อนุมัติจากท่านผู้อำนวยการ 

 35              

1.4 ผู้ประเมินดำเนินการ Pre 
Analysis 

 20              

1.5 เสนอให้คณะกรรมการ กพศ. 
เห็นชอบผลการ Pre Analysis
และรูปแบบการลงพืน้ที่ประเมิน 

 15              

2. การดำเนินการรับรองรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
และแจ้งผลการประเมินต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา (งบยกมาปี 63 

50               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (แห่ง) งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

จำนวน 199 แห่ง งบปี 64 
จำนวน 182 แห่ง) 

2.1 กำกับติดตามให้คณะผู้
ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาตามรูปแบบการ
ประเมินที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบเห็นชอบ 

 20    99 60 40   50 50 60 22  

2.2 ประสานคณะผู้ประเมินจัดส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมายังสำนักงานตาม
กำหนดระยะเวลา 

 10      99 60 40  60 60 62  

2.3 กลั่นกรองความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเสนอ
คณะกรรมการ กพศ. ให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 40      99 60 40  60 60 62  

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
นำเสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
การรับรองผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 15       99 60 40  120 62  

2.5 แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษารับทราบ ได้ครบ
ตามจำนวนของแผนการ
ดำเนินงาน 

 15       99 60 40  120 62  

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-analysis) 
หน่วยนับ: แห่ง 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปศ. 02 

 

- 133 - 
 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 60 62    182 
 

 
 
 
6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

      40 80 100    100 

 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: จำนวนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ สมศ. (งบยก

มาปี 63 จำนวน 199 แห่ง งบปี 64 จำนวน 182 แห่ง) 
     หน่วยนับ: แห่ง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

      99 60 40  120 62 381 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

      40 50 60  90 100 100 
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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายชื่อสถานศึกษา และคณะผู้ประเมินภายนอก 
ไตรมาส 2 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (สถานศึกษาที่ยกยอดมาจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จำนวน 199 แห่ง)  
ไตรมาส 3 : การแจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (สถานศึกษาที่ยกยอดมาจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 199 แห่ง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 

ไตรมาส 4 : รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 182 แห่ง) 

 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ   

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัดได้รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินการ 
    ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
3 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยง
ขององค์กร) 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถส่งรายงาน
การประเมินตนเองได้ตามกำหนดระยะเวลา 

ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกให้ตรงตามระยะเวลา 

 
 

10. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน    9,203,750  บาท 

    งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จำนวน 11,993,000  บาท  (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  รวมเป็นเงิน    จำนวน    21,196,750 บาท
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              10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 21,196,750             

การจัดทำรายงานและรับรอง
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก งบประมาณ 2563 

9,203,750       9,203,750    

ดำเนินการ Pre Analysis 
และ ลงพื้นที่ประเมิน การ
จัดทำรายงานและรับรองผล
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก งบประมาณ 2564 

11,993,000      5,996,500  5,996,500 
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โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา  หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีพันธกิจในการให้การ
รับรอง  ผู้ประเมินภายนอก เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมุ่งคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  โดย สมศ.  ได้จัดอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563 และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกแล้ว ดังนี้ 1)  ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 668 คน  2) ผู้
ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,140  คน  3)  ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษและพ้ืนที่พิเศษ จำนวน 395 คน   

   ทั้งนี้ เพ่ือให้มีจำนวนผู้ประเมินภายนอกเพียงพอสำหรับการจัดประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ  2564  จึง
จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย  จำนวน  500 คน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 500 คน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติ)  จำนวน  10 คน รวมทั้งสิ้น 
310 คน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ  จำนวน  1,010 คน 

 
 
 

 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 01 

 

- 138 - 
 

 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืนตามที่
กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 
 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  ทบทวนปรับปรุงแนวทางการ
คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกและ
พัฒนาหลักสูตรอบรม/สัมมนา 
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

10              150,000.- 
 

2.  ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
เป็น    ผู้ประเมินภายนอกและ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

10              - 

3. ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน
ที่กำหนด  
  3.1 สอบทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  3.2 สอบสัมภาษณ์ 
  3.3 อบรม/สัมมนาตามหลักสูตร
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก (online/face to face) 

50               1,750,000.- 
 
 

4. สรุปรายช่ือผู้ผ่านการอบรม/
สัมมนาเสนอคณะกรรมการพัฒนา

20              - 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

ระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และเสนอ
คณะกรรมการ สมศ. ให้การ
รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 
5.  เผยแพร่ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
รองเป็นผู้ประเมินภายนอกบน
เว็บไซต์สำนักงาน 

5              - 

6.  ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AQA 
จัดทำและส่งมอบบัตรประจำตัว        
ผู้ประเมินภายนอกให้ผู้ประเมิน
ภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก 

5              - 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 500 คน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 500 คน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ 10 คน 

 หน่วยนับ :  คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
   505 505    1,010 

 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ได้แนวทางการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก และหลักสูตรอบรม/สัมมนาเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก
ที่ปรับปรุงใหม่ 

ไตรมาส 2 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 505 คน สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนด 

ไตรมาส 3 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 1,010 คน สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนด 

ไตรมาส 4 :  - 
 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 :  สมศ. มีจำนวนผู้ประเมินภายนอกเพียงพอสำหรับการจัดประเมินคุณภาพภายนอก 
2 :  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างกัลยาณมิตร และได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็นประโยชน์

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครอง และชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
4: ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สมศ. 
2 : สถานศึกษา  
3 : หน่วยงานต้นสังกัด 
4 : ผู้ปกครอง 
5 : ชุมชน 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินภายนอก ยังไม่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน  

 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสม 

ด้านดำเนินการ  
1. จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้ประเมิน

ภายนอกมีจำนวนน้อย  
- เพ่ิมช่องทางอ่ืนนอกจากการสมัครในระบบ AQA เพ่ือ
การสรรหาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาสมัครเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 

2. ภาพลักษณ์ของผู้ประเมินภายนอกในภาพรวม ยังไม่
สะท้อนความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และยังไม่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธา จากสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพียงพอ 

-  ทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก 
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-  เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้สำคัญ
และพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง 
-  เพ่ิมมาตรการการกำกับติดตามและลงโทษผู้ประเมิน
ภายนอกทีช่ัดเจน เด็ดขาด เพ่ือเป็นข้อควรระวังสำหรับ
ผู้ประเมินภายนอกอ่ืน  

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รวมทั้งหมด   1,900,000   บาท  
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 1,900,000             

คัดเลือกและรับรอง             
ผู้ประเมินภายนอก  
การศึกษาปฐมวัย  

610,000   400,000   210,000       

คัดเลือกและรับรอง             
ผู้ประเมินภายนอก  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1,225,800   725,800   500,000       

คัดเลือกและรับรอง             
ผู้ประเมินภายนอก  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ 

64,200      64,200       
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โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 

    2. นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์   

    3. ดร.ศรัญญา รณศิริ   

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

2. หลักการและเหตุผล  

      ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง ได้รับมอบหมาย
ให้พัฒนาระบบประเมิน และการส่งเสริมสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตามคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ที่ 27/2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภปอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐาน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ รวมถึงการสรรหา อบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับขั้น
พ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตลอดจนการรับรองเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

3.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ 

3.2 เพื่อสรรหา อบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน

นานาชาติที่มีประสิทธิภาพ 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรี ยน
นานาชาติ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : ธันวาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 
 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  การพ ัฒนาหล ักส ูตรผู้
ประเม ินภายนอกระดับขั้น
พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

50               

   1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน
พัฒนาหลักสูตรผู้ประเมิน
ภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

 25             
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน

พัฒนาหลักสูตร
ผู้ประเมิน 

   1. 2 ร ว บ ร ว ม ข ้ อ ม ู ล ที่
เก ี ่ ยวข ้อง อาท ิค ุณสมบ ัติ  
หล ักเกณฑ ์การค ัดเล ื อกผู้
ประเมินและแผนการพัฒนาผู้
ป ร ะ เ ม ิ น ภ า ย น อก ร ะ ดั บ
การศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานท ี ่ มี
ว ัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

 25             

ข้อมูลที่สำคัญ
เกี่ยวกับการ

จัดทำหลักสูตร 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

   1.3 จัดประชุมคณะทำงาน
พ ัฒนาหล ักส ูตรผ ู ้ประเมิน
ภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มี
ว ัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ และพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและ
พัฒนาผู้ประเมิน 

 25             

150,000 บาท/ 
การจัดประชุม
คณะทำงาน 

   1.4 รายงานผลการพัฒนา
หลักสูตรผู ้ประเมินภายนอก
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติต่อ 
คณะกรรมการ กพพ. รับทราบ 

 25             การรายงานผล
การพัฒนา
หลักสูตร 

ต่อ
คณะกรรมการ 
กพพ. รับทราบ 

2. การอบรมและพ ัฒนาผู้
ประเม ินภายนอกระดับขั้น
พื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

50               

   2.1 ประกาศร ั บสม ั ครผู้
ป ร ะ เ ม ิ น ภ า ย น อ ก ใ ห ม่  
สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่มี
ว ัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

 20             รายช่ือผู้
ประสงค์จะขอ
สมัครเป็นผู้
ประเมิน
ภายนอก 

  2.2 กลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกเพื ่อเข้าอบรมผู้
ประเมินภายนอก สถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีว ัตถุประสงค์
พ ิ เ ศษ ประ เภทโรง เ ร ี ยน
นานาชาติ 

 20             

รายช่ือผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือก 

 2.3 อบรมผู้ประเมินภายนอก
ใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

 20             220,000 บาท/ 
การจัดอบรม 
ผู้ประเมิน 20 

คน 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

โรงเรียนนานาชาติ จำนวน 20 
คน 

 2.4 สรุปผลผู ้ผ ่านการอบรม
เป ็ นผ ู ้ ป ระ เม ิ นภายนอก 
สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่มี
ว ัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

 10             รายช่ือผู้ที่ผ่าน
การอบรม 

  2.5 เสนอรายชื ่อผู ้ผ ่านการ
อบรมฯ ต ่อ คณะกรรมการ 
กพพ. ร ับทราบ และเสนอ
รายชื่อต่อคณะกรรมการ สมศ. 
เพ ื ่อร ับรองเป ็นผ ู ้ประเมิน
ภ า ย น อ ก  ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
ขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีว ัตถุประสงค์
พ ิ เ ศษ ประ เภทโรง เ ร ี ยน
นานาชาติ 

 10             การเสนอรายช่ือ
ผู้ผ่านการอบรม

ต่อ
คณะกรรมการ  

สมศ. เพื่อ
รับรองเป็นผู้

ประเมิน 

6. รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 
 

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

     หน่วยนับ : หลักสูตร 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 30 50 70 90 100     100 

 

6.2 ตัวชี้วัดที่ 2: การอบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

     หน่วยนับ : คน 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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     20  

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 70 90 100   100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 2:    1. ได้หลักสูตรอบรมผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

     2. ได้เครื ่องมือที ่ใช้ในการสรรหา และอบรมผู ้ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 ไตรมาส 3:    1. ได้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินใหม่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาต ิ

                     2. ได้จัดการอบรมผู้ประเมินภายนอกสำหรับผู้ประเมินใหม่ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาต ิ

    3. ได้รายชื่อผู้ประเมินที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการ สมศ 
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   8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1:  ได้หลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนนานาชาติ  
2:  ได้ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1: ผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
2: สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
3: หน่วยงานต้นสังกัด 
4: นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกและเครื่องมือไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา 

ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยมีกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน  

2. ผู้ที่ให้ความสนใจเป็นผู้ประเมินมีน้อย ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
และองค์กรนานาชาติเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นผู้
ประเมิน  

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  370,000  บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)



แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 04 
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 10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 370,000    37,500 37,500 37,500 37,500 220,000     
ค่าจัดประชุมคณะทำงานและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมิน
ภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ 

150,000    37,500 37,500 37,500 37,500      

ค่าจัดการอบรมและพัฒนา 
ผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐานทีม่ี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ  

220,000        220,000     



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 02 
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โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
และด้านการอาชีวศึกษา 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช  ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีพันธกิจในการให้การ
รับรองผู้ประเมินภายนอก เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมุ่งคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และยังไม่มีผู ้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย นั้น 

ตามคำสั ่ง สมศ. ที ่ 26/2563 เรื ่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู ้อำนวยการปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการ  และคำสั่ง สมศ. ที่ 27/2563  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติม โดยให้รองผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.
วรวิชช ภาสาวสุวัศ) กำกับดูแลการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ในการนี้ เพ่ือให้มีจำนวนผู้ประเมินภายนอกเพียงพอสำหรับการจัด
ประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2564 จึงจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  250 คน  และผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน       100 คน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 250 คน และผู้
ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 100 คน 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 02 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืน
ตามที่กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. ประชาสัมพันธ์และเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือก
เพือ่เป็นผู้ประเมินภายนอก 

-               

2.  ปรับปรุงแนวทางการคัดเลือก
ผู้ประเมินภายนอก และพัฒนา
หลักสูตรอบรม/สัมมนาเพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก 

10              100,000.- 

3.  ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็น
ผู้ประเมินภายนอกและประกาศ
รายช่ือ   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

10              - 

4. ดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอน
ที่กำหนด และจัดอบรม/สัมมนา
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

50               1,600,000.- 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 02 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

5. สรุปรายช่ือผู้ผ่านการอบรม/
สัมมนาเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ
การศกึษา และเสนคณะกรรมการ 
สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก 

20              - 

5.  เผยแพร่ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ
รองเป็นผู้ประเมินภายนอกบน
เว็บไซต์สำนักงาน 

5              - 

6.  ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AQA 
จัดทำและส่งมอบบัตรประจำตัว   
ผู้ประเมินภายนอกให้ผู้ประเมิน
ภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก 

5              - 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนผู้ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
ไม่น้อยกว่า 250 คน และผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 100 คน 

 หน่วยนับ:    คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

     150 200      350 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
     40 100      100 

 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 02 
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7.ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ได้แนวทางการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก และหลักสูตรอบรม/สัมมนาเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา 

ไตรมาส 2 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 150 คน สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนด 

ไตรมาส 3 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 200 คน สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนด 

ไตรมาส 4 :  - 
 

8.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 :  สมศ. มีจำนวนผู้ประเมินภายนอกเพียงพอสำหรับการจัดประเมินคุณภาพภายนอก 
2 :  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างกัลยาณมิตร และได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็น

ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด  ผู้ปกครอง และชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4: ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สมศ. 
2 : สถานศึกษา  
3 : หน่วยงานต้นสังกัด 
4 : ผู้ปกครอง 
5 : ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 02 
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9.ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ  

1. ไม่มีระเบียบ สมศ. ว่าด้วยการให้การรับรอง ขอบเขต
การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลผู้ประเมินภายนอก 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 จัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน 

 

10.งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รวมทั้งหมด   1,700,000   บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน)



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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 10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

คัดเลือกผู้ประเมินภายนอก 
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
และด้านการอาชีวศึกษา  

1,700,000  100,000 400,000 400,000.- 400,000.- 400,000.-       



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 05 
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โครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

สำนัก: สำนักประเมินและรับรอง 
ภารกิจ/งาน: ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  
รองผู้อำนวยการที่กำกับ :   นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
            2. นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์  
            3. นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ  
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในการจัดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อันหมายถึง สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาหลังระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันเฉพาะทางที่สังกัดกระทรวงอื่น โดยดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด” ภปอ. จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินตามแนวทางการดำเนินงานการประเมิน
ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. พัฒนาหลักสูตรการสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม - สิงหาคม 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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. การพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

50               

   1.1แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา
หลักสูตรผู้ประเมินภายนอกระดับ 

 20             คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน

พัฒนา
หลักสูตร 

   1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อาทิคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ประเมินและแผนการ
พัฒนาผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา 

 20             ข้อมูลที่
สำคัญ

เกี่ยวกับการ
จัดทำ

หลักสูตร 

   1.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักสูตรผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมและ
พัฒนาผู้ประเมิน 

 40             300,000 
บาท/ 

การประชุม
คณะทำงานฯ 

   1.4 รายงานผลการพัฒนา
หลักสูตร 
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
ต่อ คณะกรรมการ กพอ. รับทราบ 

 20             รายงานผล
การพัฒนา
หลักสูตร 
ต่อ กพอ. 

2. การอบรมและพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

50               

   2.1 สรรหาและประกาศรับสมัคร
ผู้ประเมินภายนอกใหม่  

 20             รายช่ือผู้ที่
สรรหาและ
สมัครเป็นผู้
ประเมิน 

  2.2 กลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อเข้าอบรมผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

 20             รายช่ือผู้ที่
ผ่านการ
คัดเลือก 

 2.3 อบรมผู้ประเมินภายนอกใหม่ 
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 30 คน 

 20             285,000
บาท/ การ
อบรม/
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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.  

สัมมนา 
ผู้ประเมิน 

 2.4 สรุปผลผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้
ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

 20             รายช่ือผู้ที่
ผ่านการ
อบรม 

  2.5 เสนอรายช่ือผู้ผ่านการอบรมฯ 
ต่อ คณะกรรมการ กพอ. รับทราบ 
และเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการ 
สมศ. เพื่อรับรองเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

 20             เสนอรายช่ือ
ต่อ

คณะกรรมกา
ร  

สมศ. เพื่อ
รับรองเป็น 
ผู้ประเมิน 

 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ (ตัวชี้วัดเพ่ิมได้ตามต้องการ และควรจะตอบสนองกับ KPI ของภารกิจ) 

6.1  ตวัชี้วัดที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
 หน่วยนับ: หลักสูตร 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

- - - 15 30 50 70 90 100 - - - 100 
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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การอบรมและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 
       หน่วยนับ: คน 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 - 30 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50 80 100 - 100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 2 : การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน จำนวน 1 หลักสูตร 
ไตรมาส 3 : การพัฒนาผู้ประเมินตามแนวทางการประเมินใหม่ จำนวน 30 คน 
ไตรมาส 4 : การรับรองผู้ประเมินภายนอก จำนวน 30 คน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : สำนักงานมีหลักสูตรสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินใหม่  
2 : สำนักงานมีระบบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มีประสิทธิภาพ 
3 : สำนักงานมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้ประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2 : สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงขององค์กร) 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกและเครื่องมือไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา 

ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยมีกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน  

2. ผู้ที่ให้ความสนใจเป็นผู้ประเมินมีน้อย ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
และองค์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับเสนอรายชื่อ 
ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมิน เพ่ือให้สมัครหรือเชิญมาเข้ารับ
การอบรม 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด   585,000   บาท (ห้าแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 585,000             

1. การพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมผู้ประเมิน 

300,000      300,000     

2. การพัฒนาผู้ประเมินตาม
หลักสูตรแนวทางการ
ประเมินใหม่ 

285,000       285,000    
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:  ดร.นันทา  หงวนตัด    

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีพันธกิจในการให้
การรับรองผู้ประเมินภายนอก เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมุ่งคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  

ในการนี ้ เพื ่อการพัฒนาผู ้ประเมินภายนอกให้สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงานมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก อันเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)   สำนักงานจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 650 คน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  1,300 คน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวัตถุประสงค์พิเศษ 250 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 
2,200 คน  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ให้สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันต่อบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลง  
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืน
ตามที่กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเปา้หมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประม
าณ/ 

ตัวชี้วัด 

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.  จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
และเสนอขออนุมัติดำเนินการ 

20              100,00
0.- 

2.  ประกาศเผยแพร่กำหนดการจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก และเปิดรับลงทะเบียน 

10              - 

3. จัดประชุมวิทยากรการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาสื่อการ
ฝึกอบรม 

10              700,00
0.- 
 

4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอกตามแผน (การอบรมแบบ
ออนไลน์และ face to face) 

50               
1,900,0

00.- 
 

5.  ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AQA   10              - 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 2,200 คน 
(การศึกษาปฐมวัย จำนวน 650 คน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,300 คน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค์พิเศษ 250 คน) 
 หน่วยนับ :  คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 500 500 800 400 2,200 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 80 100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก และผู้ประเมินภายนอก จำนวน   
500 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ิมขึ้น 

ไตรมาส 2 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 500 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ิมขึ้น 

ไตรมาส 3  :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน  800 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ิมขึ้น 

ไตรมาส 4 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 400 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 : ผู้ประเมินภายนอกมีความมั่นใจในการประเมินคุณภาพภายนอก และสามารถทำการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2:  สมศ. ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานศึกษาที่รับการประเมิน 
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3: สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพภายนอก

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4: ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้ประเมินภายนอก และสมศ. 
2 : ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด และรัฐบาล 
4: ผู้ปกครอง 
5: ชุมชน 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านกลยุทธ์  

1. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

ด้านดำเนินการ  

3. จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่
พร้อมด้านเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ภัยพิบัติ หรือ
สถานการณ์อ่ืน 

- พัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่มี
หลากหลายรูปแบบ 
- กำหนดช่วงเวลาการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมและชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       รวมทั้งหมด  2,700,000   บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 03 

 

- 166 - 
 

10.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 2,700,000   457,500   992,500   952,500   297,500 
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก การศึกษาปฐมวัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

800,000 

                     
 

100,000            

  

 300,000    400,000    

พัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,600,000 

                     
 

250,000            

           

 500,000   552,500   297,500 

พัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานวัตถุประสงค์
พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

300,000 

                     
 

107,500  

  

 192,500       
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :    1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 

    2. นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์   

    3. ดร.ศรัญญา รณศิริ   

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

2. หลักการและเหตุผล  

      ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาระบบประเมิน และการส่งเสริมสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตามคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 27/2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภปอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ รวมถึง
การต่ออายุผู้ประเมินภายนอกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

3.1 เพ่ือดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

โรงเรียนนานาชาติ 

3.2 เพ่ือต่ออายุผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ : ผู้ประเมินภายนอกขัน้พ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม – กรกฎาคม 2564 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 06 

 

- 168 - 
 

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3   

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

การพัฒนาศักยภาพผู ้ประเมิน
ภายนอก ระดับขั ้นพื ้นฐานที ่มี
ว ัตถ ุประสงค ์พ ิ เศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

100               

1. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินภายนอก ระดับขั้นพื้นฐาน
ที ่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ 

 20             
รายช่ือผู้

ประเมินและ
รายละเอียด
การจัดอบรม 

2. ประกาศเชิญผู้ประเมินภายนอก 
สถานศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานท ี ่ มี
ว ั ตถ ุประสงค ์พ ิ เศษ ประเภท
โรงเร ี ยนนานาชาต ิ  และเ ชิญ
วิทยากร 

 20             รายช่ือผู้
ประเมิน

ภายนอกที่
ตอบรับเข้า

ร่วมการอบรม
และรายช่ือ
วิทยากร 

3. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
ระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 10             เครื่องมือที่ใช้
ในการอบรม 

4. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับขั ้นพื ้นฐานที ่มี
ว ั ตถ ุประสงค ์พ ิ เศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ จำนวน 40 คน  

 30             380,000 
บาท/ 

การจัดอบรม
ให้ 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

ผู้ประเมิน 40 
คน  

5. สรุปผลการอบรมศักยภาพผู้
ประเมินภายนอก สถานศึกษาขั้น
พื ้นฐานที ่ม ีว ัตถ ุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 10             ผลการอบรม
ศักยภาพ 
ผู้ประเมิน
ภายนอก 

6. การเสนอรายช่ือผู้ผ่านการอบรม
ฯ ต ่ อ  คณะกรรมการ  กพพ. 
รับทราบ และจัดทำเรื่องต่ออายุผู้
ประเมิน 

 10             การต่ออายุ 
ผู้ประเมิน 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ : 

 

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

    หน่วยนับ : คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
- - - - - - - - 40 - - - 40 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50 80 100 - - 100 
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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

 ไตรมาส 3:   1. ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที
มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 40 คน 

      2. ได้ดำเนินการต่ออายุให้ผู้ประเมิน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 40 คน 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1:  ผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพก่อนลงพ้ืนที่ประเมิน 
2:  ผู ้ประเมินภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ ได้รับการต่ออายุผู้ประเมิน 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : ผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
2 : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด 
4 : นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ผู้ประเมินทีใ่ห้ความสนใจมาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพมี
น้อย 

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพล่วงหน้า
และเชิญผู้ประเมินให้ครบตามเป้าหมาย  

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    รวมทั้งหมด 380,000 บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 
 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 380,000         380,000    
ค ่าจ ัดการอบรมพัฒนาศ ักยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอกระดับขั้นพ้ืนฐานที่
ม ี ว ั ตถ ุประสงค ์พ ิ เศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ  

380,000          380,000    
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา  
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:  ดร.วรวิชช  ภาสาวสุวัศ    

ผู้รบัผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีพันธกิจในการให้
การรับรองผู้ประเมินภายนอก เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมุ่งคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  

ทั้งนี้  ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 26/2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการ  และคำสั่ง สมศ. ที่ 27/2563  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติม โดยให้รองผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.
วรวิชช ภาสาวสุวัศ) กำกับดูแลการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ในการนี้ เพื่อการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้สามารถทำการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สำนักงานจึงกำหนด
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 300 คน   

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ให้สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันต่อบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง  

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืน
ตามที่กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.4  ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก และเสนอขออนุมัติ
ดำเนินการ 

20              100,000.- 

2.  ประกาศเผยแพร่กำหนดการ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินภายนอก และเปิดรับ
ลงทะเบียน 

10              - 

3. จัดประชุมวิทยากรการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และ
พัฒนาสื่อการฝึกอบรม 

10              100,000.- 

4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ประเมินภายนอกตามแผน 

50               280,000.- 
 

5.  ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AQA   10              - 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 300 คน 
 หน่วยนับ :  คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   100    300 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 04 

 

- 174 - 
 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

     34  66  100   100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ได้รับอนุมัติหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก 
ไตรมาส 2 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 100 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ิมขึ้น 
ไตรมาส 3  :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 100 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ิมขึ้น 
ไตรมาส 4 :  ผู้ประเมินภายนอก จำนวน 100 คน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ิมขึ้น 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 :  ผู้ประเมินภายนอกมีความมั่นใจในการประเมินคุณภาพภายนอก และสามารถทำการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 :  สมศ. ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานศึกษาที่รับการประเมิน 
3 : สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4 :  ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้ประเมินภายนอก และสมศ. 
2 : ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด และรัฐบาล 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

 

 

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 04 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ด้านกลยุทธ์  
1. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อาจส่งผลต่อการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

ด้านดำเนินการ  

4. จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด อันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความ
ไม่พร้อมด้านเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ภัยพิบัติ หรือ
สถานการณ์อ่ืน 

- พัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่มี
ความหลากหลายรูปแบบ 
- กำหนดช่วงเวลาการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพที่
ชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

      งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รวมทั้งหมด  480,000   บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภพป. 04 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 480,000   100,000  100,000  140,000  140,000    

พัฒนาศกัยภาพ 
ผู้ประเมินภายนอก ด้าน
การอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

480,000   100,000  100,000  140,000  140,000   

 

 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 07 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา  

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

สำนัก: สำนักประเมินและรับรอง 
ภารกิจ/งาน: ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:   1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
    2. นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์  
    3. นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ  
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในการ
จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อันหมายถึง สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษา
หลังระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสถาบันเฉพาะทางที่สังกัดกระทรวงอื่น โดยดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด” ภปอ. จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาที่ได้พัฒนาใหม่ 
รวมถึงการต่ออายุผู้ประเมินภายนอกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพ่ือดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

3.2 เพ่ือต่ออายุผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ 2564 

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 07 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

การพ ัฒนาศ ั กยภาพผ ู ้ ประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

100               

1. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานการ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา และจัดทำ
เอกสาร 

10              รายชื่อผู้ประเมิน
และรายละเอียด
การจัดอบรม 

  2. ประกาศเชิญผู้ประเมินภายนอก 
ระดับอุดมศึกษาและกลั่นกรองรายชื่อ
ผู้ประเมิน และเชิญวิทยากร 

20              รายชื่อผู้ประเมิน
ภายนอกและ

รายชื่อวิทยากร 

 3. อบรมผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 คน 

50              940,000บาท/ 
การอบรม/

สัมมนาผู้ประเมิน 

4. สรุปผลการอบรมศักยภาพผู้
ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

10              ผลการอบรม
ศักยภาพผู้

ประเมินภายนอก 

6. การเสนอรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ 
ต่อ คณะกรรมการ กพอ. รับทราบ 
และจัดทำเรื่องต่ออายุผู้ประเมิน 

10              การต่ออายุ 
ผู้ประเมิน 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 
 

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
หน่วยนับ : คน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  

 

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 07 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน     

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50 80 90 100 - 100 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 3 : การพัฒนาผู้ประเมินตามแนวทางการประเมินใหม ่
ไตรมาส 4 : ได้ดำเนินการต่ออายุให้ผู้ประเมิน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกรอบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 
2:  ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ได้รับการต่ออายุผู้ประเมิน 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศกึษา  
2 : สถานศึกษาระดับอุดมศึกษ 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด 
4 : หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ผู้ประเมินที่ให้ความสนใจมาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพมี
น้อย 

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพล่วงหน้า
และเชิญผู้ประเมินให้ครบตามเป้าหมาย  

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด   940,000  บาท (เก้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน)



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 07 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 940,000        470,000 470,000    

ค่าจัดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา  

940,000        470,000 470,000    

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภสส. 06 
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โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางศิริธร เวียนศิริ และนายนฤนาท พิชญ์อังกูร 

โทรศัพท ์02-2163955 ต่อ 168    E-mail address: siritorn.v@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาและส่งเสริม โดยภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก (QC100) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการเป็นผู้แทนของ สมศ. ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสะท้อนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และถือ
เป็นหัวใจสำคญัที่จะทำพันธกิจหลักของ สมศ. ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกทุกระดับการศึกษา และสามารถจัดกลุ่ม
คุณภาพของผู้ประเมินภายนอก 

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ประเมินปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพอย่างมีคุณธรรม 
3. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผู้ประเมินภายนอก 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. การบริหารจัดการการ
ดำเนินงานโครงการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประเมินภายนอก 

30              150,000 

2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ 
ผู้ประเมินภายนอก 

60              1,950,000 

3. สังเคราะห์ผลการ
ประเมินและจัดทำรายงาน
สรุปผลการประเมิน 

10              - 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 

 1) จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 

 หนว่ยนับ : ครั้ง (1 คณะ : ประชุม 4 ครั้ง) 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

ตัวชี้ 

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

จัดประชุม  1   1   1   1  4  

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

ตัวชี้ 

วัดที่ 1 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

จัดประชุม  25   50   75   100  100 
 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
หน่วยนับ : แห่ง (จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 2564 และผู้ประเมินภายนอก)  

*** จำนวนสถานศึกษาที่ประเมินได้ก่อน ก.ค. 2564 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

  2,000  1,600    200 1,000 1,000  5,800 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  60    70 80 100  100 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 4: สังเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน 
 หน่วยนับ: 4 ครั้ง 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 

6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม  
(ร้อยละ) 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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 
 

ไตรมาส 1 : จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ติดตามสถานศึกษาตอบแบบประเมินได้ 2,000 แห่ง และ

สังเคราะห์ผลการติดตามได้ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 2 : จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ติดตามสถานศึกษาตอบแบบประเมินได้ 1,600 แห่ง และ

สังเคราะห์ผลการติดตามได้ 1 ครั้ง 

ไตรมาส 3 : จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ติดตามสถานศึกษาตอบแบบประเมินได้ 200 แห่ง และ

สังเคราะห์ผลการติดตามได้ 1 ครั้ง 
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ไตรมาส 4 : จัดประชุมคณะทำงานระบบ QC100 ติดตามสถานศึกษาตอบแบบประเมินได้ 2,000 แห่ง และ

สังเคราะห์ผลการติดตามได้ 1 ครั้ง 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชุมคณะทำงานระบบ QC 100 ครบทั้ง 4 ครั้ง 
2. ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะทำงานระบบ QC100 ในการกำหนด กำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ได้รายงานการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกทุกระดับการศึกษาและ
หน่วยประเมินภายนอกและสามารถจัดกลุ่มคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมินภายนอก 
4. ได้ผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมินภายนอกท่ีมีคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
2. สมศ. 
3. ผู้ประเมินภายนอก 
4. หน่วยประเมินภายนอก 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก 
โดยการตอบแบบประเมินผ่านระบบ AQA ไม่สามารถ
ควบคุมระยะเวลาได้ เนื่องจากสถานศึกษาไม่ได้รับ
จดหมายแจ้งให้ทำแบบประเมินผ่านระบบ AQA 

1. กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับจดหมาย ดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งจดหมายใหม่ 
2. เพ่ิมช่องทางติดต่อสถานศึกษา 

2. ไม่สามารถลงพ้ืนที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้
ประเมินภายนอกในบางระดับได้ เนื่องจากไม่มีการ
ประเมินสถานศึกษาในระดับนั้น เช่น ระดับอุดมศึกษา 

2. ไม่สามารถควบคุมนโยบายของภาครัฐได้ 

10. งบประมาณ :  

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งหมด  2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 2,100,000  37,500 200,000  429,000 466,500   27,500  580,000 359,500  

1. การบริหารจัดการการ
ดำเน ิ นงานโคร งการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ภายนอก 

150,000  37,500   37,500   27,500   47,500  

2 .  ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ภายนอก 

1,950,000   200,000 429,000 429,000     580,000 312,000  

3.  ส ั งเคราะห ์ผลการ
ประ เ ม ิ นและจ ั ด ท ำ
รายงานสร ุ ปผลการ
ประเมิน 

-             

รวม (ไตรมาส) 2,100,000 237,500 895,500 27,500 939,500 
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แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ   

สำนัก : สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน : ภารกิจอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นางสายรุ้ง ประชากูล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

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

2. หลักการและเหตุผล  

งานบริหารทั่วไป ภารกิจอำนวยการ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก และพันธกิจด้านต่างๆ ของสำนักงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบหลักได้แก่ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และ
ยานพาหนะ 

ทั้งนี ้ งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั ้นมี 8 รายการ ได้แก่ 1) ค่าเช่า 2) ค่าสาธารณูปโภค            
3) ค่าตอบแทน 4) ค่าวัสดุ 5) ค่าใช้สอย 6) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 7) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของสำนักงาน และ            
8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื ่อให้การดำเนินงานในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานในการ
ดำเนินภารกิจต่างๆ ได้ 

2. เพ่ือให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: 1,363.09 ตารางเมตร 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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) ค่าเช่าทรัพย์สิน 10              2,000,000 

2) ค่าสาธารณูปโภค 10              2,500,000 

3) ค่าเบี้ยประชุม 10              5,000,000 

4) ค่าวัสดุ 20              2,000,000 

5) ค่าใช้สอย 20              6,000,000 

6) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 10              300,000 

7) ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
สำนักงาน เช่น ปีใหม่ วัน
สถาปนา วันสงกรานต์ เป็นต้น 

10              300,000 
(กองทุน สมศ.) 

8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า
ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน
ช่วยเหลือการกุศล เป็นต้น 

10              300,000 
(กองทุน สมศ.) 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
 หน่วยนับ: ร้อยละ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของบุคลากรที่ไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
หน่วยงาน 
 หน่วยนับ: ร้อยละ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : สามารถดำเนินการในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานได้อย่างรวดเร็ว   

ไตรมาส 2 : สามารถดำเนินการในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานได้อย่างรวดเร็ว   

ไตรมาส 3 : สามารถดำเนินการในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานได้อย่างรวดเร็ว   

ไตรมาส 4 : สามารถดำเนินการในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ
สำนักงานได้อย่างรวดเร็ว   
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : การดำเนินงานในด้าน งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 

และยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานในการดำเนินภารกิจต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ 

2 : ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สมศ. 
2 : ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงของ

องค์กร) 
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสำนักงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

- ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 

 
 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  18,400,000  บาท (สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 18,400,000             

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,000,000  166,600 166,600 166,800  166,600 166,600 166,800 166,600 166,600 166,800  166,600 166,600 166,800 

2. ค่าสาธารณูปโภค 2,500,000 208,300 208,300 208,400 208,300 208,300 208,400 208,300 208,300 208,400 208,300 208,300 208,400 
3. ค่าตอบแทน 5,000,000 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 

4. ค่าวัสดุ 2,000,000  166,600 166,600 166,800 166,600 166,600 166,800 166,600 166,600 166,800 166,600 166,600 166,800 
5. ค่าใช้สอย 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 

6. ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน 

300,000   300,000      
    

7. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
สำนักงาน เช่น ปี
ใหม่ วันสถาปนา 
วันสงกรานต์ เป็น
ต้น 

งบกองทุน  
สมศ.300,000 

  100,000   100,000   100,000    

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
ค่าของขวัญ ของที่
ระลึก เงิน
ช่วยเหลือการกุศล 
เป็นต้น 

งบกองทุน  
สมศ.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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โครงการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:  สนับสนุนการปฏิบัติการ 
ภารกิจ/งาน:   อำนวยการ/งานการเงินและบัญชี 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ:   ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม 

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

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสำนักงาน  มาตรา 
๔๔ ให้สำนักงานจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 โดยสำนักงานต้องจัดหาผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และต้องประเมินผลการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อดำเนินการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานให้เป็นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การบัญชี 
การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสำนักงาน  มาตรา 44  

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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 . ข อ อ น ุ มั ต ิ ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ / คุณลักษณะเฉพาะ/
TOR และกระบวนการจัดซื ้อจัด
จ้าง/ลงนามสัญญาจ้าง 

20   
 

            

2.จัดเตรียมข้อมูลและ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก พร้อมรับการตรวจสอบ
บัญชีประจำปีงบประมาณและได้
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

50     
 

          

3.การนำเสนองบการเงินท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี 
เสนอต่อคณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการดำเนินงานและ
บริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการการเงินและ
คณะกรรมการ สมศ. 

10               

4.การนำส่งงบการเงินที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ สมศ.
ให้กับ สตง. 

10              180,000 

5.บันทึกและส่งรายงานการเงินรวม
ของสำนักงานผ่านระบบรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ (CFS) 

10        
 
 

       

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ (ตัวชี้วัดเพ่ิมได้ตามต้องการ และควรจะตอบสนองกับ KPI ของภารกิจ) 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ดำเนินการแล้วเสรจ็ตามเปา้หมายอย่างครบถ้วนถูกตอ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 หน่วยนับ :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  รายงานการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบประจำปี   
ไตรมาส 2 : 1) นำเสนอรายงานการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการการเงิน  คณะกรรมการ สมศ. และสำนักงานการ      
                   ตรวจเงินแผ่นดิน 
               2) บันทึกและส่งรายงานการเงินรวมของสำนักงานผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) ต่อ 
                   กรมบัญชีกลาง 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      สำนักงานได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล
งานของสำนักงาน  มาตรา 44  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. คณะกรรมการ สมศ. 
2. สำนักงบประมาณ(กรมบัญชีกลาง)  
3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงขององค์กร) 
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

มีผู ้สอบบัญชีเอกชนจำนวนน้อย ที ่รับตรวจสอบ
บัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการคัดเลือก การจัดจ้างสำนัก
งานสอบบัญชีต้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ท่ี คตง.กำหนด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  180,000   บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 180,000     180,000        

ตรวจสอบบัญชี ประจำปี
งบประมาณ  

180,000     180,000        
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โครงการพัฒนาบุคลากร สมศ. 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ   

สำนัก :  สนับสนุนการปฏิบัติงาน                                                                                               . 

ภารกิจ/งาน :  ภารกิจอำนวยการ    งานทรัพยากรมนุษย์                                                                   . 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  ดร.นันทา หงวนตัด                                                                                       . 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม   หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  

                                นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา     นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

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

2. หลักการและเหตุผล  

ตามข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อ 26 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา และฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้มีการจัดทำ

แผนงานและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม และข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งการศึกษา ฝึกอบรม  หรือดูงาน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

       เพ่ือให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรม

องค์กรเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ สำนักงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและรักษาทุนมนุษย์ของ

องค์กร โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้ในด้านวิชาการ และทักษะด้าน Soft Skill เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นพลังในการขับเคลื่อน

องค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์   

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. การพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาตนเอง (IDP) 

60              2,000,000 

   1.1 การเตรียมการ/
สำรวจ/จัดทำแผน/ขอ
อนุมัติ 

 30              

   1.2 เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติ 

 50              

   1.3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ KM 

 20              

2. การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (In-house 
Training) จำนวน 4 
หลักสูตร 

40              1,500,000 

   2.1 การเตรียมการ/
สำรวจ/จัดทำแผน/ขอ
อนุมัติ 

 30              

   2.2 จัดการอบรม
หลักสูตรตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติ 

 70              
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ (ตัวชี้วัดเพ่ิมได้ตามต้องการ และควรจะตอบสนองกับ KPI ของ
ภารกิจ) 
 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: 3.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ตามสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
(Competency) ด้วยหลักสูตร IDP และ In House Training มากกว่าร้อยละ 90 
 หน่วยนับ: ร้อยละ 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน (นับสะสม ทบไปแต่ละเดือน)    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   75   100 100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  - 
ไตรมาส 2 :  -  
ไตรมาส 3 :  - 
ไตรมาส 4 :  IDP : ดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 
  In-House Training : ดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อ
องค์กร เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร สมศ. 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  บุคลากร สมศ. 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงของ

องค์กร) 
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. บุคลากรไม่เข้าอบรมตามแผน 1.  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงวิธีการดำเนินการให้ชัดเจน 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  3,500,000   บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย:บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 3,500,000   200,000   800,000   1,100,000   1,400,000 

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร สมศ. 

2,000,000   100,000   400,000   600,000   900,000 

การฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร  
(In-house Training) 

1,500,000   100,000   400,000   500,000   500,000 
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โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ   

สำนัก:  สนับสนุนการปฏิบัติงาน                                                                                               . 

ภารกิจ/งาน:  ภารกิจอำนวยการ    งานทรัพยากรมนุษย์                                                                   . 

รองผู้อำนวยการที่กำกบั:  ดร.นันทา หงวนตัด                                                                                       . 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  

                                    นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

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

2. หลักการและเหตุผล  

ตามข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 หมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อ 26 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา และฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้มีการจัดทำ

แผนงานและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม และข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งการศึกษา ฝึกอบรม  หรือดูงาน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในด้านวิชาการและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

บุคลากร    อันจะนำไปสู่ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่กำหนดไว้ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์   

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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. การสัมมนาบุคลากร
ประจำปี/ศึกษาดูงาน 

100              2,000,000 
(กองทุน สมศ.) 

1.1 จัดสัมมนาศึกษาดูงาน (1) 
(ไตรมาสที่ 2) 

 50              

1.2 จัดสัมมนาศึกษาดูงาน (2) 
(ไตรมาสที่ 4) 

 50              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ในแต่ละครั้งมากกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

หน่วยนับ: ร้อยละ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  -  
ไตรมาส 2 :  - สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน : การจัดสัมมนาศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
ไตรมาส 3 :  -  
ไตรมาส 4 :  - สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน : การจัดสัมมนาศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงมีเจตคติท่ีดีต่อ
องค์กร เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร สมศ. 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  บุคลากร สมศ. 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. บุคลากรไม่เข้าอบรมตามแผน ประชาสัมพันธ์ชี้แจงวิธีการดำเนินการให้ชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้หมด   2,000,000   บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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             

การสัมมนาบุคลากร
ประจำปี/ศึกษาดูงาน 

 
2,000,000      1,000,000     1,000,000 
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แผนงานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอำนวยการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม  หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 

          นางสาวธวัลรัตน์ ภุมมาลา นักวิชาการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

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

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ดำเนินงานด้านบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนา ธำรงรักษาให้
บุคลากรในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดีในการทำงาน และยัง
รวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทำให้สมาชิกในองค์การ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานจึง
ควรตระหนักเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่นโยบายและทิศทางท่ีกำหนด  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

3.1 เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สอดคล้องกับภาระงาน
และวัฒนธรรมองค์กร 

3.2 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร โดยพิจารณา
จากผลงานเป็นหลัก มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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) เงินเดือนบุคลากร 40              45,577,000 
2) ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ 5              1,500,000 

3) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ       
จำนวน 1 คน 

5              450,000 

4) ค่าจ้างลูกจ้างโครงการและ
ลูกจ้างรายวัน และค่า
ประกันสังคม 17 คน 

20              3,300,000 

5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10              2,191,200 
6) เงินรางวัลประจำปี 10              12,000,000  

(งบกองทุน สมศ.) 

7) ค่าบริการจัดทำเงินเดือน 10              160,000 
8) ค่าตอบแทนการศึกษาบุตร
และค่ารักษาพยาบาล 

              911,600 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนพิเศษ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
    หน่วยนับ : ร้อยละ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม และ
ค่าตอบแทนพิเศษได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ครบถ้วนตาม
กรอบอัตรากำลัง 

ไตรมาส 2 : สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าประกันสังคมได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง 

ไตรมาส 3 : สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าประกันสังคมได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไดค้รบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง 

ไตรมาส 4 : สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าประกันสังคมได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
บุคลากร สมศ. 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (ระบุประเภทความเสี่ยง อาทิ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงขององค์กร) 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ไม่มี ไม่มี 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  66,089,800  บาท (หกสิบหกล้านแปดหม่ืนเก้า
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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     10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 66,089,800             

เงินเดือนบุคลากร 45,577,000 3,797,500 3,797,500 3,799,250 3,797,500 3,797,500 3,799,250 3,797,500 3,797,500 3,799,250 3,797,500 3,797,500 3,799,250 

ค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ 

1,500,000 - - - - - - - - - - - 1,500,000 

ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

450,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 

ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
และลูกจ้างรายวัน และ

ค่าประกันสังคม 

3,300,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,191,200  182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 182,600 
เงินรางวัลประจำปี 

(กองทุน สมศ.) 
12,000,000 - - - - - - - - - - - 12,000,000 

ค่าบริการจัดทำ
เงินเดือน 

160,000 13,300 13,300 13,400 13,300 13,300 13,400 13,300 13,300 13,400 13,300 13,300 13,400 

ค่าตอบแทน 
การศึกษาบุตรและ 
ค่ารักษาพยาบาล 

911,600 75,960 75,960 75,980 75,960 75,960 75,980 75,960 75,960 75,980 75,960 75,960 75,980 
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แผนงานสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายปี 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจอำนวยการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม  หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 

          นายศิวรุฒม์ พยุง   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานทรัพยากรมนุษย์ 

โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 123    E-mail address chayanit.d@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.2550 หมวด 1 สวัสดิการ ข้อ 7 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง    
มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

       1. การรักษาพยาบาล 
       2. การสงเคราะห์เนื่องจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบิตงานในหน้าที่ 
       ข้อ 8 ให้สำนักงานจัดให้มีการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอันตราย
ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในลักษณะของการประกันหมู่ 
       ด้วยเหตุนี ้ สวัสดิการภายในองค์กรหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื ่นถือเป็นผลตอบแทนการทำงาน            
แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต สามารถสร้าง       ขวัญ
กำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานอันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิต 
2. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
งบประมาณ/ ตัวชี้วัด 

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) ค่าประกันสุขภาพหมู่ 30              4,500,000 
2) สวัสดิการสำหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว 

35              5,000,000 
(กองทุน สมศ.) 

3) การตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

10              1,200,000 
(กองทุน สมศ.) 

4) การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและใจ 

10              200,000 
(กองทุน สมศ.) 

5) สวัสดิการเครื่องแต่ง
กายบุคลากร 

10              300,000 
(กองทุน สมศ.) 

6) เงินชดเชยหรือค่า
บำเหน็จ กรณีพ้นสภาพ
จากการเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้าง 

5              250,000 
(กองทุน สมศ.) 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  สามารถดำเนินการจัดทำประกันสุขภาพหมู่ให้กับบุคลากรได้ในระยะเวลาที่กำหนด 
 หน่วยนับ: ร้อยละ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: สามารถดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการของบุคลากร สมศ. และครอบครัว ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

       หน่วยนับ: ร้อยละ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหมู่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตร สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ออกกำลังกาย และสวัสดิการเครื่องแต่งกาย 

ไตรมาส 2 : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหมู่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตร สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ออกกำลังกาย และสวัสดิการเครื่องแต่งกาย 

ไตรมาส 3 : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหมู่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตร สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ออกกำลังกาย และสวัสดิการเครื่องแต่งกาย 

ไตรมาส 4 : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพหมู่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียนบุตร สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สถานที่ออกกำลังกาย และสวัสดิการเครื่องแต่งกาย 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากร สมศ. ได้รับสวัสดิการเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. บุคลากร สมศ. 
2. สมาชิกในครอบครัวของบุคลากร  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. การเบิกจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 1. สร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนใน

การเบิกจ่ายสวัสดิการ 

10. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  11,450,000  บาท  (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  
 
 
 
 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภอก. 06 

 

- 211 - 
 

10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงิน

รวม 
(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 11,450,000 4,883,200 533,200 608,600 533,200 533,200 608,600 533,200 533,200 608,600 533.200 533.200 1,008,600 
ค่าใช้จ่ายด้านการ
ประกันสุขภาพหมู่ 

4,500,000 4,100,000           400,000 

สวัสดิการสำหรับ
เจ้าหน้าที่และ
ครอบครัว 

5,000,000 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 416,600 416,600 416,800 

การตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

การเสริมสร้าง
สุขภาพกายและใจ 

200,000 16,600 16,600 16,800 16,600 16,600 16,800 16,600 16,600 16,800 16,600 16,600 16,800 

สวัสดิการเครื่อง 
แต่งกายบุคลากร 

300,000    75,000    75,000    75,000   75,000 

เงินชดเชยหรือค่า
บำเหน็จ กรณ๊พ้น
สภาพจากการเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 

250,000 250,000            
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แผนงานด้านกฎหมาย 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:  สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน:  งานนิติการ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:   ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 1. ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพล จันทร์เจริญแดง  

    2. นายพงพันธ์ พ่ึงอ่ำ 

    3. นายอำพัน เสือผึ้ง 

โทรศัพท์  02-216-3955 ต่อ 119  E-mail address patarapol.j@gmail.com 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ .ศ .2562  หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามความในมาตรา 49 ความว่า ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอื่น  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความ มุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด 

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของ
องค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตัวชี้วัด 5.1 การดำเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด (Big Change) เรื่อง "แผนการพัฒนากฎหมาย โดยการจัดทำ/ทบทวน 
ปรับปรุง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 
 เพื ่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือการจัดทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา) ของหน่วยงาน   

2. เพ่ือการจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการภายในของ สมศ. 

3. เพ่ือการดำเนินงานด้านข้อหารือและความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงาน 

4. เพ่ือการดำเนินงานด้านคดีความของหน่วยงาน 

5. เพ่ือการดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

6. เพ่ือการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความรู้ 

ทางกฎหมายของหน่วยงาน 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ         

ธรรมาภิบาลในสังคม 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. การจัดทำนิติกรรมสัญญาและการ
บริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่าง
สัญญา) 

10 -              
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. 

2. การจ ัดทำหร ือแก ้ไขปร ับปรุง
ระ เบ ียบ ข ้อบ ั งค ับ  ข ้อกำหนด 
ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ของสำนักงาน 

30 -              

3. การดำเนินงานด้านข้อหารือและ
ความเห็นทางกฎหมาย 

20 -              

4. การดำเนินงานด้านคดีความของ
สำนักงาน 

20 -              

5. การดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน 

10 -              

6. การส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานด้านการจัดการศ ูนย์
ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความรู้
ทางกฎหมาย 

10 -              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา) 
 หน่วยนับ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/เรื่อง 

 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 
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6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการภายในของ สมศ. 
ปีงบประมาณละ 5 เรื่อง 
 หน่วยนับ : จำนวนอนุบัญญัติที่ผู้อำนวยการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ/เรื่อง 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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   5 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: การดำเนินงานด้านข้อหารือและความเห็นทางกฎหมาย 
 หน่วยนับ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/เรื่อง 

 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

(ร้อยละ) 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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 
 

6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานด้านคดีความของสำนักงาน 
 หน่วยนับ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/เรื่อง 
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6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) 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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 
 

6.5  ตัวชี้วัดที่ 5: การดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 หน่วยนับ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/เรื่อง 

 

6.5.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

6.5.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 
(ร้อยละ) 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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 

 

6.6  ตัวชี้วัดที่ 6: การส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานดา้นการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย 
 หน่วยนับ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/เรื่อง 

 

6.6.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
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6.6.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 15 25 30 40 50 55 65 75 80 90 100 100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ 

ไตรมาส 1 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2563 
ไตรมาส 2 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 2564 
ไตรมาส 3 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2564 
ไตรมาส 4 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การจัดทำนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา (MOU /การตรวจร่างสัญญา) ของหน่วยงาน 

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2. การจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ของหน่วยงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
3. การดำเนินงานด้านข้อหารือและความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงานเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
4. การดำเนินงานด้านคดีความของหน่วยงานเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
5. การดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
6. การส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมความรู้  

ทางกฎหมายของหน่วยงานเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : ผู้บริหาร สมศ. ทุกระดับ  
2 : เจ้าหน้าที่ สมศ. 
3 : ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกหน่วยงาน 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. สภาวการณ์ภายนอกที ่เกิดจากการแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายเข้ามากระทบต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรส่งผลให้สำนักงานฯ ปรับตัวไม่ทัน 

1. ต ิดตามการเปล ี ่ยนแปลง การคาดการณ์
ล่วงหน้าและเตรียมแผนสำรองในการตั้งรับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  -  บาท
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โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
 

สำนัก :  สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน       

ภารกิจ/งาน :  ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบการประเมิน    

รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย       

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย และ นายสำรวย ศรนุวัตร์      
โทรศัพท ์ 02-2163955 ต่อ 177     E-mail address thanaphat.s@onesqa.or.th   

2. หลักการและเหตุผล 

 ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยในปีงบประมาณ 2564 ภทส. ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) เพ่ือพัฒนาโมดูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ให้สามารถรองรับ
หลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนการประเมินที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเช่าระบบคลาวด์
เทคโนโลยี อันจะส่งผลให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดโอกาสข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. พัฒนาโมดูลที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (AQA) ให้มี 
 ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเช่าระบบคลาวด์เทคโนโลยีรองรับการใช้งานระบบ AQA และระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ AQA 
4. เพ่ือจัดซื้อประกันและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. และ สมศ. 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ : สำนักงานชั้น 19 และชั้น 24 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

โครงการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

100               

1. ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud 
System) 

20              1,000,000 

1.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 30              

1.2 กำกบั/ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่กำหนด 

 50              

1.3 ทดสอบระบบฯ และตรวจ
รับงาน 

 20              

2. การบำรุงรักษาระบบแอปพลิเค
ชันระบบ AQA 

15              180,000 

2.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 30              

2.2 กำกับ/ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่กำหนด 

 50 1 1 1 1 1 1        

2.3 ทดสอบระบบฯ และตรวจ
รับงาน 

 20              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

3. การบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่ายระบบ AQA 

15              420,000 

3.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 30              

3.2 กำกับ/ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่กำหนด 

 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

บริหารจัดการและตรวจสอบ
การทำงานของระบบฯ โดยทำ
การประสานหรือแก้ไข กรณีพบ
ปัญหาการใช้งาน และตรวจรับ
งาน 
 

 20              

4. การบำรุงรักษาสายสัญญาณ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ 
Uninet และระบบ Automated 
QA 

15              100,000 

4.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 30              

4.2 กำกับ/ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่กำหนด 

 50      1      1  
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

4.3 บริหารจัดการและ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ
ฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไข 
กรณีพบปัญหาการใช้งาน 

 20              

5. การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดต้ัง ณ สกอ. (Main 
Site) 

10              1,300,000 

5.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 70              

5.2 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อ
หรือจ้าง 

 30              

6. การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ 
AQA ที่ติดต้ัง ณ สมศ. (DR Site) 

10              160,000 

6.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 70              

6.2 ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อ
หรือจ้าง 

 30              

7. การพัฒนาเพ่ิมเติมระบบ
บริหารจัดการ SAR สถานศึกษา
แบบออนไลน์ 

15              180,000 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

7.1 ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณและจัดทำขอบเขต
ของงาน รวมทั้ง ประสานงาน
บริหารทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

 30              

7.2 กำกับ/ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่กำหนด 

 50      1      1  
 

7.3 บริหารจัดการและ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ
ฯ โดยทำการประสานหรือแก้ไข 
กรณีพบปัญหาการใช้งาน 

 20              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน 
 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud System) 
 หน่วยนับ:   ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 - 50 100   - - - - - - 100 
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ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 20  
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  การบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันระบบ AQA 
 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 90 100 - - - - - - 100 
 

ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 20 
ระดับคะแนนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 40 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 60 
ระดับคะแนนที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 90  
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3:  การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ AQA 
 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 34 50 55 62 70 73 77 80 86 90 100 100 

ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 70 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 90 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 
  และจัดทำรายงานทบทวน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานไปยังผู้อำนวยการ 

 

6.4  ตัวชี้วัดที่ 4:  การบำรุงรักษาสายสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบ Uninet และระบบ Automated QA 

 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 34 50 55 62 70 73 77 80 86 90 100 100 

ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 20 
ระดับคะแนนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 70 
ระดับคะแนนที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 
 และจัดทำรายงานทบทวน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานไปยังผู้อำนวยการ 
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6.5  ตัวชี้วัดที่ 5:  การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 
 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.5.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.5.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 

ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 30 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 60 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 

 

6.6  ตัวชี้วัดที่ 6:  การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site)
 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.6.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.6.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 30 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 60 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 
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6.7  ตัวชี้วัดที่ 7:  การพัฒนาเพ่ิมเติมระบบบริหารจัดการ SAR สถานศึกษาแบบออนไลน์ 
 หน่วยนับ:  ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.7.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.7.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 - - - - 90 100 100 

 
ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 30 
ระดับคะแนนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 70 
ระดับคะแนนที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 90 
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100  และจัดทำรายงานทบทวน/วิเคราะห์ผลการ       

ดำเนินงานไปยังผู้อำนวยการ 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ร้อยละความสำเร็จการดำเนินโครงการฯ 

ไตรมาส 1 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 25 
ไตรมาส 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ไตรมาส 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 75 
ไตรมาส 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 และจัดส่งรายงานทบทวน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ไปยังผู้อำนวยการเสร็จสิ้น 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
2. ลดโอกาสข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผลดำเนินงานได้แบบ Real-time 
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กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. 
2. สถานศึกษา 
3. ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน: 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ระบบเดิมที่สำนักงานพัฒนาแล้วเสร็จ อาจไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ และรูปแบบการประเมินที่ปรับเปลี่ยนไป 

ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบระบบทันทีท่ีทราบข้อมูล 
รวมทั้ง ประสานผู้รับจ้างเพ่ือดำเนินการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับแก้ไขระบบฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    รวมทั้งหมด  3,340,000  บาท (สามล้านสามแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
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 10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย:บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน

รวม 
(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 3,340,000 65,000 65,000 1,525,000 65,000 65,000 1,205,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 

ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud 
System) 

1,000,000      1,000,000       

การบำรุงรักษาระบบ 
แอปพลิเคชันระบบ AQA 

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000       

การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบเครือข่ายระบบ 
AQA 

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 

การบำรุงรักษาสายสัญญาณ
ความเร็วสูงเช่ือมต่อระบบ Uninet 
และระบบ Automated QA 

100,000      50,000      50,000 

การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่
ติดตั้ง ณ สกอ. (Main Site) 

1,300,000   1,300,000          

การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ AQA ที่
ติดตั้ง ณ สมศ. (DR Site) 

160,000   160,000          

การพัฒนาเพิ่มเติมระบบบริหาร
จัดการ SAR สถานศึกษา แบบ
ออนไลน์ 

180,000      90,000      90,000 
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โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :  สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

 ภารกิจ/งาน :  ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบสนับสนุน     

 รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย     

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์ และ นางสาวณัฏฐภัทร์ ณ ลำปาง      

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

2. หลักการและเหตุผล 

 ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกระบบจำเป็นต้องมีการ
บำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพการทำงานเพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ให้มีการการปรับปรุงและ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ อีกทั้ง
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ือภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือของสำนักงาน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการทำงานและบำรุงรักษาทุกระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  ห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง
ระบบที่ติดต้ังภายในศูนย์ข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ สมศ. 

100               5,142,500 

1. การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบเครือข่าย ระบบสำรอง
ข้อมูล ภายในห้องศูนย์ข้อมูล
และคอมพิวเตอร์ 

10               650,000 

1.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงานและราคากลาง 

 20               

1.2 ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผูร้ับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงานและ
ราคากลาง 

 10               

1.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน
และราคากลาง 

 20               

1.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5               

1.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

 15               

1.6 บริหารจัดการ และ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ
ต่าง ๆ ประสานและทำการ
แก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด 

 30               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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. การซ้ือประกันด้านฮาร์ดแวร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

2               200,000 

2.1 จัดทำ (ร่าง) รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ 

 20               

2.2 ขออนมุัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 20               

2.3 ขออนมุัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 30               

2.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

2.5 ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานและตรวจรับงาน
ตามใบสั่งจ้าง 

 20               

3. การบำรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
(Firewall) 

3               500,000 

3.1 จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของ
งาน 

 20               

3.2 ขออนมุัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

3.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

3.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

3.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
มกราคม 2564) (6 เดือน/ครั้ง) 

 20               

3.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบ
การทำงาน เพิ่มเติม ปรับปรุง 
หรือแก้ไข Policy การใช้งาน
ระบบ ประสานและทำการ
แก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด 

 20               

4. การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
ไร้สายและระบบบริหารจัดการ 

5               340,000 

4.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

4.2 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

4.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
4.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

4.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง

 20               



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภทส. 02 

- 234 - 
 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

4.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบ
การทำงานของระบบ ประสาน
และทำการแก้ไขกรณีพบ
ข้อผิดพลาด 

 20               

5. การบำรุงรักษาระบบ Proxy 
Server สำหรับบริหารจัดการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3               400,000 

5.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

5.2 ขออนมุัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 20               

5.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               

5.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 20               

5.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

 20               

6. การบำรุงรักษาระบบเก็บ
บันทึกข้อมูลจราจรบนระบบ
เครือข่าย 

3               120,000 

6.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

6.2 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 

 20               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 
6.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
6.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 20               

6.5 ควบคมุการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

                

6.6 บริหารจัดการ และ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ 
และทำการแก้ไขกรณีพบ
ข้อผิดพลาด 

 20               

7. การบำรุงรักษาระบบสำรอง
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 

3               54,000 

7.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

7.2 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายชื่อ
คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

7.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               
7.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจดัซื้อหรือจา้ง 
โดยดำเนินกระบวนการตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภทส. 02 

- 236 - 
 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

7.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

 20               

7.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบ
การทำงานของระบบ ประสาน
และทำการแกไ้ขกรณีพบ
ข้อผิดพลาด 

 20               

8. การบำรุงรักษาระบบ
เคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้น 

3               75,000 

8.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

8.2 ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

8.3 ขออนุมัติขอบเขตของงาน  20               
8.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ. 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 10               

8.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

 20               

8.6 บริหารจัดการ ตรวจสอบ
การทำงานของระบบ ประสาน
และทำการแก้ไขกรณีพบ
ข้อผิดพลาด 

 20               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

9. การบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
อัตโนมัติและระบบตรวจจับ
ควันความไวสูง 

5               43,500 

9.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

9.2 ขออนมุัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

9.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               

9.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง โดย
ดำเนินกระบวนการตาม พ.ร.บ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

9.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

 10               

9.6 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ประสานและทำการ
แก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาด 

 20               

9.7 จัดอบรมให้ความรู้ การ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
เบื้องต้น 

 10               

10. การบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์
กล้องวงจรปิด 

8               60,000 

10.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

10.2 ขออนมุัติหลักการและ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ

 10               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

10.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
10.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

10.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

 20               

10.6 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ประสานและทำการแก้ไข
กรณีพบข้อผิดพลาด 

 20               

11. การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 

8               160,000 

11.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

11.2 ขออนมุัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

11.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
11.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

11.5 ควบคุมการเข้าทำการ
บำรุงรักษาของบริษัทผู้รับจ้าง
และตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

 20               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

11.6 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ประสานและทำการแก้ไข
กรณีพบข้อผิดพลาด 

 20               

12. การบำรุงรักษาและปรับปรุง
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) 

20               1,300,000 

12.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงานและราคากลาง 

 10               

12.2 ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงานและ
ราคากลาง 

 5               

12.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน
และราคากลาง 

 10               

12.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5               

12.5 ควบคุมการบำรุงรักษาของ
บริษัทผู้รับจ้างและตรวจสอบผล
การดำเนินงาน 

 10               

12.6 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ทำการประสานหรือแก้ไข
กรณีพบข้อผิดพลาด ให้
คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข การใช้
ระบบงานสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน  

 60               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

13. การบำรุงรักษาระบบบัญชี
การเงินและควบคุมงบประมาณ  
(E-CON) 

5               150,000 

13.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

13.2 ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

 10               

13.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               

13.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพือ่ดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ. และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

13.5 ควบคุมการบำรุงรักษาของ
บริษัทผู้รับจ้างและตรวจสอบผล
การดำเนินงาน 

 20               

13.6 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ทำการประสานหรือแก้ไข
กรณีพบข้อผิดพลาด ให้
คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข การใช้
ระบบงานสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงาน 

 20               

14. การบำรุงรักษาและปรับปรุง
เว็บไซต์สำนักงาน 

10               150,000 

14.1 ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน 

 20               

14.2 ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ

 10               
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ตัวชี้วัด 

  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.  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงาน 

14.3 ขออนมุัติขอบเขตของงาน  20               
14.4 ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

14.5 ควบคุมการบำรุงรักษาของ
บริษัทผู้รับจ้างและตรวจสอบผล
การดำเนินงาน 

 10               

14.6 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน
เสร็จสื้น 

 10               

14.7 ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบ ทำการประสานหรือแก้ไข
กรณีพบข้อผิดพลาด ให้
คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข การใช้
ระบบงานสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงาน  

 20               

15. ค่าใช้สอยอื่น ๆ ทาง
คอมพิวเตอร์ 

12               940,000 

15.1 การปรับปรุงระบบ
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายภายในสำนักงาน 

 25              300,000 

15.2 การต่ออายุใช้งานลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

 25              170,000 

15.3 การจัดหาอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 

 25              170,000 

15.4 การซ่อม/จัดหาทดแทน/
บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 

 25              300,000 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนครั้งที่ระบบทั้งหมด จำนวน 14 ระบบ ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
  จากบริษัทผู้รับจ้างตามแผนงาน 
 หน่วยนับ :  จำนวนครั้ง 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

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 11 4 2 11 1 2 9 2 2 11 57 

 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

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 4 22 29 33 52 54 58 74 78 82 100 100 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: จำนวนระบบที่ได้รับการตรวจสอบปรับปรุงและบำรุงรักษา 

ไตรมาส 1 : จำนวน 14 ระบบ และ 1 กิจกรรม (การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 
ไตรมาส 2 : จำนวน 14 ระบบ และ 1 กิจกรรม (การปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายใน

สำนักงาน) 
ไตรมาส 3 : จำนวน 14 ระบบ และ 1 กจิกรรม (การต่ออายุใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรม) 
ไตรมาส 4 : จำนวน 14 ระบบ  

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. ทุกระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และ
ตลอดเวลา  
2. สำนักงานมีการสำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถ Recovery Data กลับมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุไม่
คาดคิด 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. เจ้าหน้าที่ สมศ.  
2. ผู้ใช้บริการระบบแอปพลิเคชั่นของสำนักงาน 
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3. สาธารณชน  
 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้าของอาคารไม่
มีความเสถียร ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของ
ระบบ กรณีเกิดไฟฟ้าดับ หรือไฟกระชาก 

กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เข้ามาทำการดูแลระบบให้
ชัดเจน 

 
 

1. เตรียมการเรื่องการสำรองข้อมูลระบบให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น 
และทดสอบการ recovery ข้อมลู backupให้มีความมั่นใจว่า
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้อมูลที่สำรองไว้สามารถใช้งานได้ปกติ 
2. เฝ้าระวัง และติดตามการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้ทราบโดยเร็วท่ีสุดกรณีระบบไฟฟ้าอาคารมีปัญหา ดับ 
และติดตามว่าระบบไฟฟ้าเป็นปกติเมื่อใด เพ่ือให้รู้ว่าจะต้อง
ดำเนินการอย่างไรต่อไป อาทิ การส่ง message จากระบบ
เพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้ไฟอาคารดับ , การส่ง Message ว่า
ระบบมีการทำงานผิดปกติ, ประสาน รปภ. และนิติบุคคล
อาคารเพ่ือให้ทราบสถานะระบบไฟฟ้าของอาคาร 
3. เตรียมแผนการดำเนินงานกรณีเกิดไฟฟ้าอาคารดับ เพ่ือลด
ปัญหาที่อาจจะเกิดกับการทำงานของระบบซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ 
4. เตรียมแผนสำรอง ขั้นตอนการกู้ระบบ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  5,142,500  บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืน
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย : บาท) 
 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 5,142,500 54,000 54,000 873,250 824,000 354,000 778,250 54,000 254,000 688,750 224,000 204,000 780,250 
การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล 
ภายในห้องศูนย์ข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ 

650,000  54,00
0 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 56,000 

การซื้อประกันด้านฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

  200,000         200,000     

การบำรุงรักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย 
(Firewall) 

500,000    500,000         

การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้
สายและระบบบริหารจัดการ 

   340,000    85,000   85,000   85,000   85,000 

การบำรุงรักษาระบบ Proxy 
Server สำหรับบริหารจัดการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

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

การบำรุงรักษาระบบเก็บบันทึก
ข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 

   120,000     120,000         
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กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS) 

54,000    13,500   13,500   13,500   13,500 

การบำรุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
ความช้ืน 

    75,000    18,750   18,750   18,750   18,750 

การบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
อัตโนมัติและระบบตรวจจับควัน
ความไวสูง 

     43,500    14,500   14,500      14,500 

การบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์
กล้องวงจรปิด 

    60,000    15,000   15,000   15,000   15,000 

การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
ตู้สาขาอัตโนมัติ 

   160,000    40,000   40,000   40,000   40,000 

การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(Paperless) 

 1,300,000    325,000   325,000   325,000   325,000 

การบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน
และควบคุมงบประมาณ (E-CON) 

   150,000       75,000      75,000 

การบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงาน   150,000    37,500   37,500   37,500   37,500 

ค่าใช้สอยอื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร์ 940,000   170,000 150,000 300,000     170,000 150,000  
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โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :  สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

ภารกิจ/งาน :  ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบสนับสนุน     

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย     

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางสาวภัทราพร เอกบรรณสิงห์    
โทรศัพท ์  02-2163955 ต่อ 172   E-mail Address    pattraporn@onesqa.or.th     

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สำนักงานด้าน IT จึงดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานผ่านระบบอินเนอร์เน็ตสู่สาธารณชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการด้านระบบ 
แอปพลิเคชันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกตามอำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน 
3. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงาน รวมถึงรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

  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.  

โครงการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของสำนักงาน 

100               600,000 

การเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของสำนักงาน 

100               600,000 

 1.1 ทบทวนและจัดทำ 
(ร่าง) ขอบเขตของงานและ
ราคากลาง 

 20               

 1.2 ขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำขอบเขตของ
งานและราคากลาง  

 20               

 1.3 ขออนุมัติขอบเขตของ
งานและราคากลาง  

 20               

 1.4 ประสานงานบริหาร
ทั่วไปเพื่อดำเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง 
โดยดำเนินกระบวนการ
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 10               

 1.5 ตรวจสอบสัญญาณการ
ให้บริการ และ
ประสานงานกรณีเกิด
ปัญหา ให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 

 30               

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ระบบ (ดำเนินการเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสำนักงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด) 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละ (บริหารจัดการ ตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network) ให้สามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปตามสัญญาจ้าง ช่วงระยะเวลามากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป) 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาส 1 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไตรมาส 2 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไตรมาส 3 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไตรมาส 4 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : สำนักงานมีสายสัญญาณความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2 : เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : เจ้าหน้าที่ สมศ.  
2 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินภายนอก  
3 : สาธารณชน 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ระบบล่มอันเนื่องมาจากระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ 1. ใช้ Link อินเตอร์เน็ต 2 เส้นทาง โดยผู้ให้บริการ
ต่างค่ายกัน กรณีผู้ให้บริการรายหนึ่งล่ม สำนักงาน
ยังสามารถใช้อีกเส้นทางหนึ่งที่สำรองไว้ได้ทันที 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด   600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

การเช่าสัญญาณระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สำนักงาน 

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 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :  สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

ภารกิจ/งาน :  ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย    

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นายพิชิต ทิพยเนตร    
โทรศัพท ์  02-2163955 ต่อ 175   E-mail Address    pichit.t@onesqa.or.th     

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารมีหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภทส. ได้
กำหนดแผนจัดหาครุภัณฑ์รองรับการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สมศ. กับ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รองรับการประชุมทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมออนไลน์ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดประชุม ลดระยะเวลาการเดินทางและลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และชั้น 24 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รองรับการ
ประชุมออนไลน์ 

100              500,000 

1. จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและ
ราคากลาง 

 20              

2. ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง พร้อมขอ
อนุมัติรายช่ือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของ
งานและราคากลาง 

 20              

3. ขออนุมัติขอบเขตของงานและ
ราคากลาง 

 20              

4. ประสานงานบริหารทั่วไปเพื่อ
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ
หรือจ้าง โดยดำเนินกระบวนการตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10              

5. ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อหรือ
จ้าง 

 30              

 6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนรายการที่ดำเนินการสำเร็จ  1 รายการ  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: จำนวนรายการที่จัดหาเสร็จสิ้น 

ไตรมาส 1 : - 
ไตรมาส 2 : จำนวน 1 รายการ 
ไตรมาส 3 : - 
ไตรมาส 4 : - 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดประชุม ลดระยะเวลาการเดินทางและลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุมใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. คณะกรรมการ สมศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินฯ  
 2. เจ้าหน้าที่ สมศ.  
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ต้นสังกัด ผู้ประเมิน เป็นต้น 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ได้รับครุภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด กำหนดระยะเวลาในขอบเขตงานให้ชัดเจน รวมทั้ง 

ประสาน กำกับติดตามการส่งมอบงานอย่างใกล้ชิด 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย : บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 - - - - - 500,000 - - - - - - 
การจัดซื้อครุภัณฑ์รองรับการประชุม
ออนไลน์ 

500,000      500,000       
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โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :  สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

ภารกิจ/งาน :  ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบสนับสนุน     

รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย     

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :  นางสาวณัฎฐภัทร์ ณ ลำปาง     
โทรศัพท ์  02-2163955 ต่อ 171   E-mail Address    nattapat@onesqa.or.th     

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สำนักงานด้าน IT โดยนำ Google Suite ซึ ่งเป ็นบร ิการระบบแอปพลิเคช ันร ูปแบบคลาวด์เทคโนโลยี           
(Cloud Technology) ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ออนไลน์ได้ทุกที่  
ทุกเวลาผ่านทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานทั้งหมด มีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่มีขนาดไม่จำกัด ร วมทั้ง มีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานสูง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบต่ างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ลดความ
เสี่ยงจากปัญหาระบบไฟฟ้าของอาคารพญาไทพลาซ่าดับบ่อยครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
แม่ข่ายและครุภัณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง ลดเวลา/ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและป้องกันภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ Google Suite ประกอบด้วยระบบแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับการใช้งานที่มี
ความหลากหลาย ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล (ใช้ Domain Name เป็น ....@onesqa.or.th ได้) ระบบปฏิทิน 
(Calendar) ระบบประชุมทางไกล (Meet) โปรแกรมชุดสำนักงาน (Docs/Sheets/Slides/Forms) ระบบสำหรับ
ผู้ด ูแลระบบ (Admin Console) พื ้นที ่จ ัดเก ็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Drive) เพื ่อยกระดับประสิทธ ิภาพ               
การดำเนินงานขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื ่อปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ โดยนำระบบแอปพลิเคชันรูปแบบคลาวด์เทคโนโลยี (Cloud 
Technology) เข้ามาสนับสนุน ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2. เพื่อให้การใช้งานระบบแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากปัญหาระบบไฟฟ้าของอาคารพญาไท
พลาซ่าที่มีการดับบ่อยครั้ง 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

  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.  

โครงการจัดซ้ือลิขสิทธิ์ Google 
Suite 

100               500,000 

 1. ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขต
ของงานและราคากลาง 

 20               

 2. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
จัดซื้อหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติ
รายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำขอบเขตของงานและราคา
กลาง  

 20               

 3. ขออนุมัติขอบเขตของงานและ
ราคากลาง  

 20               

 4. ประสานงานบริหารทั่วไปเพื่อ
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ
หรือจ้าง โดยดำเนินกระบวนการตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10               

 5. ตรวจสอบการใช้งาน และ
ประสานงานกรณีเกิดปัญหา ให้
สามารถใช้งานได้ปกติ 
(ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ เริ่มต้นตั้งแต่
วันที ่16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่   15 
มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี) 

 30               
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ลิขสิทธิ์ (ดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite ได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด)  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 
     115       115  

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: บริหารจัดการ ตรวจสอบการใช้งาน และประสานงานกรณีเกิดปัญหา ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาส 1 : ขออนุมัติขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ 
ไตรมาส 2 : ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อหรือจ้างแล้วเสร็จ 
ไตรมาส 3 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งาน Google Suite ได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไตรมาส 4 : สำนักงานสามารถให้บริการการใช้งาน Google Suite ได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ สมศ. เนื่องจากเป็นระบบแอปพลิเคชันรูปแบบคลาวด์เทคโนโลยี (Cloud 

Technology) สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. เจ้าหน้าที่ สมศ.  
2. ผู้ใช้บริการระบบแอปพลิเคชั่นของสำนักงาน 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

ระบบแอปพลิเคชันที่ไม่ตรงตามความต้องการที่กำหนด กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน รวมทั้ง ประสาน กำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 - - - - - 500,000 - - - - - - 

จัดซื้อลิขสิทธิ์ Google Suite 
(115 ลิขสิทธิ์) 

500,000      500,000       
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แผนงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:  นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน :  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ :  ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ  นางสาวพรรณทิพย์  หนุนวงษ์   

โทรศัพท์  02-216-3955 ต่อ 189             E-mail address : Puntip@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ .ศ .2562  หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามความในมาตรา 49 ความว่า ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอื่น  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความ มุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต้องนำยุทธศาสตร์ของ
ร ัฐบาลมาวางแผนจัดทำคำของบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบของผู ้อำนวยการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อนำงบประมาณที่ได้มาสนับสนุนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่
กฎหมายกำหนดต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

7. จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

8. ได้รับงบประมาณในจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำปี 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ : สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

60 
 

             

(1) จัดทำข้อเสนองบประมาณฯ เบื้องต้น 
Pre Ceiling ตามแบบฟอร ์มท ี ่กำหนด 
เสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ 

 25 
 
 
 

             

(2)  จ ัดทำรายละเอ ียดงบประมาณฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามปฏิทิน
ของสำนักงบประมาณ) 

 25 
 
 
 

             

(3)  จ ัดส ่งเอกสารสำหร ับการช ี ้ แจง
งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ 
ครบถ้วนและถูกต้อง (ตามปฏิทินของ
สำนักงบประมาณ)  

 20 
 
 

 

             

(4) แจ ้งงบประมาณที ่ได ้ร ับประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกสำนักและ
ภารกิจรับทราบและดำเนินการ (โดยแจ้ง
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากกรรมาธิการ
พ ิ จารณาแล ้ ว )  พร ้ อมประสานการ
พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยเพื่อปรับปรุงงาน
ใหม่ตามที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ 

 10 
 
 
 
 
 
 
 

             

(5) นำเสนองบประมาณที่ได้รับจากสำนัก
งบประมาณให ้คณะกรรมการ สมศ. 
รับทราบ 

 
10 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. 

(6) กำหนดรหัสงบประมาณ และเวียนให้
ทุกสำนัก/ภารกิจ รับทราบและถือปฏิบัติ 

 10 
 

             

2. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

40 
 

             

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

 40 
 

             

(2) กรอก BB EvMis (ปี 64 จำนวน 4 
ครั้ง/ปี 65 จำนวน 3 ครั้ง) 

 40 
 

             

(3) บันทึกรหัสงบประมาณในระบบ E-
con (2 ครั้ง) 

 20 
 

             

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: คำของบประมาณประจำปี (ฉบับ)  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี  เอกสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำไตรมาส 
ปฏิทินกิจกรรม  

ไตรมาส 1 : -   
ไตรมาส 2 : - คำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ  
ไตรมาส 3 : - เอกสารคำขอกรรมาธิการงบประมาณ  จำนวน 1 ฉบับ (ตามจำนวนกรรมาธิการที่มี)  
ไตรมาส 4 : -  
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเป็น
ประจำทุกปี  
2. มีการติดตาม ทบทวนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณและ

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : ผู้บริหาร สมศ.  ทุกระดับ  
2 : เจ้าหน้าที่ สมศ.  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. สภาวการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบต่อองค์กรส่งผลให้
สำนักงานฯ ปรับตัวไม่ทันในการทำงาน 

1. การคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมแผนสำรอง
ในการตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   

2. สำนัก/ภารกิจใช้งบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ติดตามสถานการณ์เป็นประจำอย่างใกล้ชิด 

 

10. งบประมาณ   

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  -  บาท
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แผนงานการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:  นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน:  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ นางวีรนุช  สุขสว่าง   

โทรศัพท ์ 02-216-3955 ต่อ 195            E-mail address : Weeranuch@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามที ่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เห็น
ความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ เพ่ือให้สำนักงานมีการ
วางแผนเป้าหมายของการปฏิบัติงานและมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งมีแผนในการกำกับติดตามการ
ทำงานของสำนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด จึงต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำประสบการณ์การทำงาน อุปสรรค 
ปัญหา รวมถึงการดำเนินการที่สำเร็จมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ สมศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นประจำทุกปี  
2. ติดตามและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. การทบทวน/จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของ สมศ. 

30 
 

             

 (1) ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมลู
องค์กรและบรบิทเปลีย่นไป  

 30 
 

             

 (2) วิเคราะห์และทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เสนอผู้อำนวยการให้ความ
เห็นชอบ 

 40 
 
 

             

 (3) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 
2564 

 20 
 
 

             

 (4) เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ของ สมศ. 

 10 
 

             

การติดตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

             

2. การติดตามและเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบฯ 
2564 

20 
 
 

             

(1) ติดตามและสรุปผลการปฏิบัตงิาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ
คณะกรรมการ สมศ.พิจารณา ราย
เดือน/ไตรมาส 

 

30 

             

(2)  ทบทวนแผนการปฏ ิบ ัต ิ ง าน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 
เดือน)  

 

40 

             

(3)  ส ร ุ ป ผลกา รปรั บปร ุ ง เ สนอ
คณะกรรมการบร ิ ห าร ให ้ ค วาม
เห็นชอบ 

 

30 

             

3. จ ัดทำแผนปฏิบัต ิงานประจำปี
งบประมาณ 2565 

20 
 

             

(1) ดำเนินการจัดทำร ่างแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2565 

 
20 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. 

(2) เสนอให ้ท ุกสำน ัก/ภารก ิจให้
ความเห็น 

 
20 

             

 (3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และจัดทำรูปเล่มแผนฯ 

 
20 

             

(4) เสนอคณะกรรมการ สมศ. ให้
ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 
2565 

 

20 

             

(5) เผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ของ สมศ. 

 
20 

             

4. การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ราย
เดือน และรายไตรมาส 

20 
 

             

(1) แจ้งไปยังสำนัก/ภารกิจ เพื่อจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน รายเดือน/รายไตร
มาส 

 

25 

             

(2) รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้อง (สัปดาห์ที่ 4) 

 
25 

             

(3) ปฏิทินรายเดือนเสนอผู ้บริหาร
รับทราบ 

 
25 

             

(4) เวียนให้ทุกสำนัก/ภารกิจรับทราบ
รายเดือน/เผยแพร่ในเว็บไซต์รายไตร
มาส 

 

25 

             

5. การติดตามการอบรม/ประชุม/
สัมมนาของสำนักงาน  

10 100              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สมศ. (ฉบับ)  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: ติดตามผลการปฏิบัติงาน จัดทำปฏิทินประจำเดือน ประจำไตรมาส (ครั้ง)   

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: เอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เอกสาร
แผนปฏิบตัิการประจำปี เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำไตรมาส 
ปฏิทินกิจกรรม  

 

ไตรมาส 1 : - เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน  
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสจำนวน 1 ฉบับ  ปฏิทินกิจกรรมรายไตรมาส 1 ฉบับ 

และรายเดือนจำนวน 3 ฉบับ   
ไตรมาส 2 : - เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน  
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสจำนวน 1 ฉบับ  ปฏิทินกิจกรรมรายไตรมาส 1 ฉบับ 

และรายเดือนจำนวน 3 ฉบับ   
ไตรมาส 3 : - เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน  
                 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสจำนวน 1 ฉบับ  ปฏิทินกิจกรรมรายไตรมาส 1 ฉบับ 

และรายเดือนจำนวน 3 ฉบับ   
ไตรมาส 4 : - เอกสารรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน  
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                 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสจำนวน 1 ฉบับ  ปฏิทินกิจกรรมรายไตรมาส 1 ฉบับ 
และรายเดือนจำนวน 3 ฉบับ   

                 พร้อมเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 1 ฉบับ  
 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. แผนยุทธศาสตร์ ของ สมศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นประจำทุกปี  
2. มีการติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้บริหาร สมศ.  ทุกระดับ  
2 : เจ้าหน้าที่ สมศ.  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. สภาวการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบต่อองค์กรส่งผลให้
สำนักงานฯ ปรับตัวไม่ทันในการทำงาน 

1. การคาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมแผนสำรอง
ในการตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที   

2. สำนัก/ภารกิจใช้งบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ติดตามสถานการณ์เป็นประจำอย่างใกล้ชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด     -         บาท  



 แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2564                                               สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภนย. 04 

- 269 - 
 

แผนงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
(ONESQA Corporate Governance : ONESQA CG) 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

1. สำนัก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

3. รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา หงวนตัด 

4. ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นางวีรนุช สุขสว่าง   

5. โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 195            E-mail address : Weeranuch@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้กำหนดแผนงานสำหรับส่งเสริมและ
ผลักดันการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 2564 (ก.พ.ร.) กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2563 กิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน 

 ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานมีระบบและกลไกการดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่
ดี สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพตามสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดไว้ 

2. เพื่อเสริมสร้างกลไกการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานและสารสนเทศของสำนักงานประจำปีสู่สาธารณชน  
4. เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริตในการทำงานของสำนักงานบนพ้ืนฐานหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. การจ ั ดทำต ั วช ี ้ ว ั ดผลการ
ปฏิบัติงานประจำปี 2564 (ก.พ.ร.) 
และติดตามการดำเนินงาน 

25               

   (1) จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี ้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ก่อน
นำส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. 

 10              

   (2) เจรจาพิจารณาความเหมาะสม
ของตัวชี ้วัดปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กับ อ.กพม. 

 20              

   (3) นำแบบประเมินองค์การมหาชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อ
ทราบ 

 20              

(4) จัดประชุมช้ีแจงสรุปตัวช้ีวัดการ
ประเมินองค์การมหาชน ให้ทุกสำนัก/
ภารกิจที่รับผิดชอบทราบ 

 20              

   (5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบประเมินองค์การมหาชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 
6,9,12 รายงานในระบบ e-SAR ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. 

 20              

(6) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ตามแบบประเมินองค์การมหาชนและ
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ

 10              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

คณะกรรมการ สมศ. ก ่อนนำส่ง
สำนักงาน ก.พ.ร.  
2. การจัดทำรายงานประจำปี 2563 25              200,000 

   (1) ร่างประเด็นที ่จะบรรจุลงใน
รายงานประจำปี 2563 

 20              

   (2) ประสานและรวบรวมข้อมูลจาก
สำนัก/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง 

 10              

   (3) ร่างรายงานประจำปี 2563  20              

   (4) ประสานภารกิจ ภสส.เพื่อจัดหา
ภาพต่าง ๆ เพื่อพิมพ์รายงานประจำปี  

 30              

  ( 5)  เ ส น อผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า รและ
คณะกรรมการ สมศ. พิจารณา 

 10              

  (6)  ดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ าง
สำนักพิมพ์และเผยแพร่ 

 10             200,000 
(งบประมาณ 

ภสส. ) 
3. การควบค ุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

25               

   (1) จั ดทำรายงานการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงปี 2563 
ร อ บ  1 2  เ ด ื อ น  เ ส น อ ต่ อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ภายใน 
30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ) 

 20              

   (2) เสนอผู ้อำนวยการให้ความ
เห ็นชอบ ผ ู ้ตรวจสอบภายในให้
ข ้ อ เสนอแนะ และสร ุ ปผลการ
ดำเนินงานและเสนอแนวทางการ
ปร ับปร ุงแผนการควบค ุมภายใน 
และบริหารความเสี่ยงสำหรับปีต่อไป 

 10              

   (3) เสนอรายงานการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี 
2563 ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
(ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ) 

 10              
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

  (4) ทบทวนและจ ัดทำแผนการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ปี 2564 

 20              

  (5) จัดประชุมคณะทำงานควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงทุกไตร
มาส 

 20              

  (6) เสนอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ  รอบ  6  เ ด ื อน  ต่ อ
ผู้อำนวยการและตรวจสอบภายใน 

 20              

4. การส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสของสำนักงาน 

25               

   (1) จ ัดประช ุมแผนการสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการ
ประเม ินและความโปร ่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 25 
 

             

   (2) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 25              

   (3) เสนอจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผ ู ้ม ีส ่วนเส ียภายนอก 
เข้าสู่ระบบ ITAS 

 25              

   (4) สร ุปผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( ITA) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอผู้อำนวยการทราบ 

 25              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ตามแบบประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.)  
 หน่วยนับ:  ครั้ง 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี 2563 
 หน่วยนับ:  ร้อยละ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: จำนวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน 
 หน่วยนับ:  ครั้ง 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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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6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

หน่วยนับ:  ร้อยละ 

6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

           ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 85 

6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาส 2 : รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำ 

ไตรมาสที่ 2 
               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2  
ไตรมาส 3 : รายงานประจำปี 2563  
               รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำ 

ไตรมาสที่ 3 
               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 
ไตรมาส 4 : รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2564  
               รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4  
               รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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1 : สำนักงานมีผลการดำเนินงานตามแบบประเมินองค์การมหาชนอยู่ในระดับคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการประเมินการมี
อยู่ขององค์การมหาชน ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.ร. 
2 : สำนักงานมีระบบและกลไกการดำเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
3 : สำนักงานสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนยุทธศาสตร์ 
4 : สำนักงานมีภาพลักษณ์ท่ีดีและได้รับความเชื่อมั่นในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : คณะกรรมการ สมศ. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2 : ผู้บริหารและบุคลากร สมศ. 
3 : องค์กรกำกับกิจการของสำนักงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง และองค์กรพันธมิตร 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนและเป้าหมาย
ของคำรับรองการปฏิบัติงาน (ก.พ.ร.)  

1) ติดตามและประเมินสภาพการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
(ก.พ.ร.) เป็นประจำทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด 
2) กำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีโดยมีวิเคราะห์และ
คาดการณ์สภาพและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 

2. แผนการบริหารความเสี ่ยงไม่สามารถนำไปสู่
แนวทางจัดการความเสี ่ยงขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงรอบด้านโดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กรทั้งในบริบทปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคต 
2) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กลไกของคณะทำงานบริหาร
ความเสี ่ยงเพื ่อให้แผนและกิจกรรมจัดการความเสี ่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. รายงานประจำปีไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่
กำหนดไว้ 

1) จ ัดทำแผนการจ ัดทำรายงานประจำป ีและประสานงานกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 
3) จัดจ้างบริษัทที ่พิมพ์รายงานประจำปีที ่มีประสบการณ์ ผลงานที่มี
คุณภาพและคุ้มค่า 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

1) จัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนการประเมินและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประจำทุกเดือน 

  

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด      -          บาท  
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แผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 169           E-mail address Somyot.c@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศ
ไทย 4.0 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนการนำเครื่องมื อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำ
เครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนพฒันาองค์การ นำไปสู่การยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0  

 ในการนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเครื่องมือ PMQA มาเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานของ สมศ. ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง อีกทั้ง PMQA จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ สมศ. เป็นองค์การที่มีการ
ยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การระบบราชการ 4.0 ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือพัฒนาด้านระบบปฏิบัติการภายในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (หมวด 6) 

2. เพ่ือจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0  
3. เพื่อจัดทำแผนการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

PMQA 4.0 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ไตรมาสที่ 2/2564 – สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 เดือน) 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
องค์ การและสภาวการณ ์ ของ
องค์การ 

50               

2. การต ิดตามเพ ื ่อกรอกผลการ
ประเมิน PMQA 4.0  

20               

3. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพการบร ิหาร
จัดการองค์การจากผลการประเมิน 

10               

4. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ด ้ า น
ร ะ บ บ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ ห ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

20               

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนหมวดที่ได้คะแนนการประเมิน PMQA 4.0 ไม่น้อยกว่า 300 (ระดับพื้นฐาน) 
 หน่วยนับ:  หมวด 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาด้านระบบปฏิบัติการ (หมวด 6) 
ไตรมาส 2 : รายงานผลการวิเคราะห์องค์การและสภาวการณ์ขององค์การที่จะนำไปสู่กรอบและทิศทางการดำเนินการ  
ไตรมาส 3 : ผลการประเมินตามข้อกำหนดของเกณฑ์ PMQA 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
ไตรมาส 4 : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกิจกรรมยกระดับขีด

ความสามารถองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : พัฒนาด้านระบบปฏิบัติการที่สำคญัของสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2 : นำผลการวิเคราะห์แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ในรายหมวด มาจัดทำแผนการยกระดับขีดความสามารถองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : ผู้บริหารและบุคลากร สมศ. 
2 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประเมินภายนอก สถานศึกษา และต้นสังกัด 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ:  

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ผลการประเมินต่ำกว่าระดับพ้ืนฐาน 300 คะแนน  1) พัฒนากระบวนการภายในตามรายหมวดให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของเกณฑ์ PMQA 
2) จัดทำกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายหมวด PMQA อย่างเป็น
ระบบโดยสื่อสารกับผู้รับผิดชอบภายในองค์กร 
3) สื่อสารภายในองค์กรให้เข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  -  บาท  
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: สำนักพัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ 

โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 152  E-mail address phumiphat.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

สมศ. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ  
หลังจากการประเมินแล้วจะจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเครื่องมือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในทุก
ภาคส่วนทางการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ของ สมศ. คือเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการพัฒนาเครือข่ายประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อเป็นส่วนกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
2. เพ่ือกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมคุณภาพด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วทุกภูมิภาค 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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) การบริหารจัดการการ
ดำเนินงานเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 

30              700,000 

2) การติดตามผลดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 

70              1,800,000 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การบริหารจัดการการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
 1) การประชุมเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
 หน่วยนับ : โครงการ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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) การประชุม
เครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 1           1  

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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) การประชุม
เครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 100           100 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การติดตามผลดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
 1) การขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 
 2) ถอดบทเรียน / ถอดประสบการณ์ 
 หน่วยนับ : โครงการ 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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) การขับเคลื่อน
เครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

   1         1  

2) ถอดบทเรียน / 
ถอดประสบการณ์ 

          1   1  

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน 
ตัวชี้วัดที่ 1 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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) การขับเคลื่อน
เครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

   100         100 

2) ถอดบทเรียน / ถอด
ประสบการณ์ 

          100   100 

 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : มีโครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
ไตรมาส 2 : มีการจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
ไตรมาส 3 : มีการขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 
ไตรมาส 4 : มีการถอดบทเรียนเครือข่าย และสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการ 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : เกิดภาคีและมีสมาชิกเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย เพิ่มข้ึน 
2 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกและตื่นตัวเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3 : เกิดความสัมพันธ์และการพัฒนาเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย อย่างยั่งยืน 
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กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   เครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 7 เครือข่าย  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ไม่มี - 
 

10. งบประมาณ :  

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  
 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 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 2,500,000  700,000  1,500,000       300,000  

1)  ก า รบร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ก า ร
ดำเนินงานเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 

700,000  700,000           

2) การต ิดตามผลดำเน ินงาน
ขับเคลื่อนเครือข่ายการประเมิน
คุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย 

1,800,000    1,500,000       300,000  
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โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการปี 2564 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:     นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน:  วิจัยและจัดการความรู้ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:    1. นางอรนิศา เพชรผล 
                                           2. ดร.กิตติกันตพงศ์  ศรีบัวนำ 

โทรศัพท์   02-2163955 ต่อ 226  E-mail address    kittikantaphong.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สมศ. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ผนวกกับ  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกของผู้รับบริการ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือสำรวจความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้รับบริการจาก สมศ. 

3.  เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน และการให้บริการในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สม
ศ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พ้ืนที่ดำเนินการ:  -  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  1 ปี 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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. จัดทำ TOR การสำรวจความพึง
พอใจในการบริการตามขอบเขต
ข้อกำหนดของ ก.พ.ร. 

20               

2. เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพื่อ
อนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน 
และอนุมัติการจ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจฯ 

20               

3. ดำเนินการจ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอกตามที ่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ สมศ. 

20              500,000 

4. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

20               

5. เสนอรายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และผลการปรับปรุง
ต า ม ผ ล ก า ร ส ำ ร ว จ ข อ ง
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
คณะกรรมการ สมศ. สำน ัก/
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

20               

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: สำนักงานได้รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สมศ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ตามเวลาที่กำหนด 
 หน่วยนับ:  ฉบับ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: สำนักงานได้รายงานผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. ตามเวลาที่กำหนด 
 หน่วยนับ:  ฉบับ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : TOR การสำรวจความพึงพอใจในการบริการตามขอบเขตข้อกำหนดของ ก.พ.ร. 
ไตรมาส 2 : ได้หน่วยงานอิสระภายนอกตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สมศ.มาดำเนินการสำรวจความ

พึงพอใจ 
ไตรมาส 3 :  - 
ไตรมาส 4 : ได้รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการปรับปรุงตามผล

การสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 : สำนักงานได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 จากการ
สำรวจของหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำผลการสำรวจเสนอต่อ กพร. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน 

2 :  สำนักงานได้รับผลการสำรวจความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้รับบริการจาก 
สมศ. ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ สมศ.  

3 :  สำนักงานมีแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน และการให้บริการในการประเมินคุณภาพภายนอกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สมศ. 
2 : สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก  
3 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ได้ผลการสำรวจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 1. กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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     500,000        

1. จ ัดทำ TOR การสำรวจความ 
พึงพอใจในการบริการตามขอบเขต
ข้อกำหนดของ ก.พ.ร. 

             

2. เสนอคณะกรรมการ สมศ. เพื่อ
อนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน และ
อนุม ัต ิการจ ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอกเพื ่อดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจ 

             

3. ดำเนินการจ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอกตามที ่ได ้ร ับอนุมัต ิจาก
คณะกรรมการ สมศ. 

500,000     500,000        

4. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ในกา ร ให ้ บ ร ิ ก า ร  ป ร ะจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

             

5. เสนอรายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และผลการปร ับปร ุงตามผลการ
สำรวจของป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต ่อคณะกรรมการ สมศ. 
สำนัก/ภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการให้ทุนวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก:   นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน:   วิจัยและจัดการความรู้ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  1. นางอรนิศา เพชรผล  

                                   2. ดร.กิตติกันตพงศ์  ศรีบัวนำ 

โทรศัพท์   02-2163955 ต่อ 226  E-mail address    kittikantaphong.s@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

สำนักงานฯ มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือและ
ให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึ งได้จัดทำโครงการการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
สำหรับนักวิจัย/นักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานทางด้าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักวิชาการ วิจัย และนิสิต นักศึกษา หันมาสนใจการทำวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:   - 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:   1  ปี 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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) จัดทำแผนการดำเนินงาน
โครงการวิจัย  กำหนดประเด็น
วิจัย/หัวข้อวิจัย 

20               

     (2)  จ ัดทำประกาศการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย และเสนอ
ประกาศเพื่อให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

20               

     ( 3)  เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ว ิ จั ย 
(Proposal)  ขอ งผ ู ้ ร ั บท ุ น ใ ห้
คณะอน ุ กร รมการพ ิ จ า รณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา
คัดเลือก 

20               

     (4) ดำเนินการจัดทำสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

20              1,800,000 
 

     (5) ประสานติดตามให้ผู ้รับ
ทุนดำเนินการตามแผนที่กำหนด
และจัดส่งรายงานตามสัญญา 

10               

     (6) การสัมมนาวิจัยในรูปแบบ
ออนไลน์ 
หมายเหตุ ผู ้นำเสนอผลงานวิจัย 
คือ ผู ้ได้รับทุนวิจัยของปีที่ผ่ามา 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

10              10,000 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: สำนักงานสามารถให้ทุนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำวิจัยในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ทุน ตามเวลาที่กำหนด 
 หน่วยนับ:  ทุน 
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6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: ได้ผู้รับทุนมีคุณภาพและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนภายใน
กำหนดเวลาตามสัญญา 
 หน่วยนับ:  ทุน 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  1) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                2) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 6 ฉบับ 
  3) รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception report) จำนวน 6 ฉบับ 
ไตรมาส 2 :   - 
ไตรมาส 3 :  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 6 โครงการ 
ไตรมาส 4 :   - 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : สำนักงานได้รับรายงานผลการวิจัยทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของสำนักงานได้ 
2 : สำนักงานได้สนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ ให้หันมาสนใจการทำวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาให้มีการทำวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : สมศ. 
2 : นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลาการทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3 : บุคคลทัว่ไปที่ต้องการใช้ผลวิจัย 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ผู้รับทุนส่งรายงานไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา 1. กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด จัดทำจดหมายแจ้งก่อน
ล่วงหน้าเมื่อครบกำหนดส่งงานตามที่กำหนด และมี
คณะทำงานกำกับติดตามโครงการให้ทุนฯ 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  1,810,000  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 1,810,000             

     (1)  จ ั ดทำแผนการดำ เน ินงาน
โครงการวิจัย  กำหนดประเด็นวิจ ัย/
หัวข้อวิจัย 

             

     (2) จัดทำประกาศการให้ทุนอุดหนุน
การว ิจ ัย และเสนอประกาศเพื ่อให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

             

     (3) เสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
ของผ ู ้ ร ับท ุนให ้คณะอน ุกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณา
คัดเลือก 

             

     (4)  ดำเน ินการจ ัดทำส ัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

1,800,000    1,800,000         

     (5) ประสานต ิดตามให ้ผ ู ้ ร ับทุน
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและจัดส่ง
รายงานตามสัญญา 

             

     (6) การสัมมนาวิจัยในรูปแบบ
ออนไลน์  

10,000           5,000 5,000 

 หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานวิจัย คือ ผู้ไดร้ับทุนวิจัยของปีท่ีผ่านมา หรือผู้ทรงคณุวุฒิ 
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โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

สำนัก:   นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน:  วิจัยและจัดการความรู้ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:     1. นางอรนิศา เพชรผล 
                               2. นางสาวปุญญิศา ภูมิผล 

โทรศัพท์  02-2163955  ต่อ 229  E-mail address  Punyisa.p@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ภายในองค์กรจากการ
ค้นหา สร้างและแสวงหาความรู้ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  เข้าถึงความรู้ 
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู ้  อันจะทำให้ได้องค์ความรู ้ที ่พัฒนาเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนใน
สำนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาและใช้พัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สำนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้สำนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:   ภายในสำนักงาน 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  1  ปี  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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) ทบทวนและจัดทำแผนการ
จัดการความรู ้

10               

(2) จัดกิจกรรมการสร้างและ
แสวงหาองค์ความรู้  

30              50,000 

(3) รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ 10               

(4) การเข้าถึง/แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 

30              50,000 

(5) การใช้และพัฒนาองค์ความรู้ 20               

  

6. รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ได้จำนวน 2 องค์ความรู้  
 หน่วยนับ:  เรื่อง / หัวข้อ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ตัวชี้วัดที่ 2: สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ จำนวน 2 ครั้ง 
 หน่วยนับ:  ฉบับ 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 หน่วยนับ:  ครั้ง 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  ได้โครงการ/แผนการจัดการความรู้ 
ไตรมาส 2 :  1) ได้จัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 
                2) ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 
ไตรมาส 3 :  1) ได้จัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 
                2) ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 
ไตรมาส 4 : 1) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
                2) ได้รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : สำนักงานได้องค์ความรู้ที่พัฒนาเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในสำนักงานสามารถเข้าถึงความรู้และใช้

พัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 : ทำให้เกิดการเรียนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ สมศ. 
3 : การทำงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
4 : สำนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของ สมศ. 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : บุคลากร สมศ. 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยมากนัก 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ลดจำนวนผู้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้กลุ่มใหญ่มากจนเกินไป 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 100,000      25,000   25,000 25,000  25,000 
(1) ทบทวนและจัดทำแผนการ

จัดการความรู ้
             

(2) จัดกิจกรรมการสร้างและ
แสวงหาองค์ความรู้  

50,000      25,000   25,000    

(3) รวบรวมและจัดเก็บ 
องค์ความรู้ 

             

(4) การเข้าถึง/แลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ 

50,000          25,000  25,000 

(5) การใช้และพัฒนา 
องค์ความรู้ 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 
 

เรื่อง   การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

สำนัก:   นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน:  วิจัยและจัดการความรู้ 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:  นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  1. นางอรนิศา เพชรผล 
                                   2. นางสาวปุญญิศา ภูมิผล 
โทรศัพท์  02-2163955  ต่อ 229  E-mail address  Punyisa.p@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก
แบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) เป็นการวิจัยที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วิดีโอโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที แบบสำรวจข้อมูล
ออนไลน์ และบริการการประชุมทางเว็บเพื ่อโต้ตอบระหว่างผู ้ประเมินกับสถานศึกษา วิธีการตรวจเยี ่ยม
สถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ช่วยลดเวลาและประหยัดทรัพยากรได้มากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากต้องทำการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีจำนวนมาก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพ่ือสังเคราะหร์ูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบเสมือนจริง (Virtual Assessment) 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:   - 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  1  ปี  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทนิกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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) กำหนดประเด็นวจิัย   10               

(2) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

10               

(3) สร้างเครื่องมือ และเก็บ
รวบรวมข้อมลูวิจัย 

20              25,000 

(4) ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัย 

20              25,000 

(5) จัดทำรายงาน และ
บทความวิจัย 

20               

(6)  เสนอผลการวิจยัและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

20               

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  ไดผ้ลการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กรตรงตามเวลาและมีคุณภาพ 
 หน่วยนับ:   ฉบับ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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      70   100 100 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2:  ได้เสนอผลการวิจัย/เผยแพร่ผลการวิจัย 
หน่วยนับ:  ครั้ง 
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6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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      70   100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 :  1) กำหนดปัญหาวิจัย/ประเด็นวิจัย  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
               2) ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 
ไตรมาส 2 :  เครื่องมือการวิจัย 
ไตรมาส 3 :  กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไตรมาส 4 :  1) ไดร้ายงาน และบทความวิจัย 
               2) ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย  

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : ได้รายงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร 
2 : ได้ผลการวิจัยที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร/ สนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายของ
องค์กร 
3 : ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : บุคลากร สมศ. 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ผลของงานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน/ไม่
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

1. สำรวจปัญหา/อุปสรรคขององค์กรและความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานวิจัย
ตอบสนองความต้องการและนำไปใช้พัฒนาองคก์ร
ได้อย่างแท้จริง 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย : บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 50,000     25,000     25,000   

กำหนดประเด็นวิจยั                
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

             

สร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย 

25,000     25,000        

ดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการวิจัย 

25,000          25,000   

จัดทำรายงาน และบทความวิจยั              
เสนอผลการวิจยัและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
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โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย และ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.นันทา  หงวนตัด    

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 
2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 8 กำหนดให้สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่หลัก ใน
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนา
มาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 49 กำหนดให้ สมศ. พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมนิผล
การจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน  และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการนำผลงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก (TDRI) มา
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืน
ตามที่กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  ประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

20              200,000.- 
 

2.  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (conference/face to 
face) 

20              1,000,000.- 
 

3.  ทดลองใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 3 แห่ง ในสังกัด พม. 
อปท. และ กทม.และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. 
สช. กทม. ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่  
ใหญ่พิเศษ รวมจำนวน 12 แห่ง)  

20              1,000,000.- 
 

4.  คณะกรรมการ สมศ. ให้ความ
เห็นชอบ 

20               - 

5.  จัดทำเอกสารคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอก (e-book) 

20              200,000.- 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ 
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 หน่วยนับ:    ระบบ 

 
 
6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จ

โครงการ 

ไตรมาส 1 :  ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  
ไตรมาส 2 :  ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  ประชุมรับฟังความ

คิดเห็นจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่ฉบับปรับปรุง รวมถึง มีการทดลองใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ไตรมาส 3 : ทดลองใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก คณะกรรมการ สมศ. ให้ความ
เห็นชอบ             พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีการจัดทำ(ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ไตรมาส 4 :  ได้คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก  
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 :  ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มีความเหมาะสมกับบริบทและรูปแบบการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
2 :  สมศ. ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานศึกษาที่รับการประเมิน 
3 : สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4 :  ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้ประเมินภายนอก และสมศ. 
2 : ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด และรัฐบาล 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านกลยุทธ์  

1. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     รวมทั้งหมด  2,400,000   บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
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10.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 2,400,000  40,000 40,000 540,000 540,000 540,000 400,000 100,000 100,000 100,000   

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,200,000  20,000 20,000 270,000 270,000 270,000 200,000 50,000 50,000 50,000   

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1,200,000  20,000 20,000 270,000 270,000 270,000 200,000 50,000 50,000 50,000   
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โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: พัฒนาและส่งเสริม 

ภารกิจ/งาน: ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน 

รองผู้อำนวยการที่กำกับ: ดร.วรวิชช  ภาสาวสุวัศ 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:  นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  นางมณีรัตน์  จันทนา 

โทรศัพท์: 02-2163955 ต่อ 150    E-mail address: maneerat.j@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     
พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 8 กำหนดให้สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่หลัก 
ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัด พัฒนา
มาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 49 กำหนดให้ สมศ. พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมนิผล
การจัดการศึกษาที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน  และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

ทั้งนี้  ตามคำสั่ง สมศ. ที่ 26/2563 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการ  และคำสั่ง สมศ. ที่ 27/2563  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติม โดยให้รองผู้อำนวยการ สมศ.  
(ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ) กำกับดูแลการคัดเลือกและรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา และในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการ
อาชีวศึกษาและ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้มี
การนำผลการงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก (TDRI) มาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก         
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และจัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และด้านการอาชีวศึกษา  
 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือพ้ืนที่ดำเนินการอ่ืน
ตามที่กำหนด 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 
 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  ประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

20              400,000.- 
 

2.  ประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

20              1,200,000.- 
 

3.  ทดลองใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  

20              1,200,000.- 
 

4.  คณะกรรมการ สมศ. ให้
ความเห็นชอบ 

20               - 

5.  จัดทำเอกสารคูม่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

20              300,000.- 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของโครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1:  พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา  
 หน่วยนับ:    ระบบ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ผลผลิตของวัตถุประสงค์หลัก ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จโครงการ 

ไตรมาส 1 :  ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่ฉบับปรับปรุง 
ไตรมาส 2 :  คณะกรรมการ สมศ. ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก กศน. 

และด้านการอาชีวศึกษา  
ไตรมาส 3 : จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ไตรมาส 4 :  - 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 :  ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มีความเหมาะสมกับบริบทและรูปแบบการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
2 :  สมศ. ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานศึกษาที่รับการประเมิน 
3 : สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4 :  ประเทศได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : ผู้ประเมินภายนอก และสมศ. 
2 : ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
3 : หน่วยงานต้นสังกัด และรัฐบาล 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านกลยุทธ์  

1. การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

 

10. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รวมทั้งหมด   3,100,000   บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 3,100,000   1,600,000 1,500,000         

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,900,000   1,000,000 900,000         

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ด้านการ
อาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,200,000   600,000 600,000         



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564                     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                                                                                                
รหัสโครงการ : ภปอ. 08 

 

- 314 - 
 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : สำนักประเมินและรับรอง  

ภารกิจ : ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  

รองผู้อำนวยการที่กำกับ : นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :    1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
    2. นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์   
    3. ดร.ศรัญญา รณศิริ   
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

      ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง ได้รับมอบหมาย
ให้พัฒนาระบบประเมิน และการส่งเสริมสัมพันธ์ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ตามคำสั่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 27/2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภปอ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้การประเมิน    
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท รวมไปถึงความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

3.1 เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์

พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ประเภทโรงเรียนนานาชาติให้มีประสิทธิภาพ 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื ้นที ่ดำเนินการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาขั ้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

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. การพัฒนาหลักเกณฑ์และ
ว ิ ธ ี ก า รประ เม ิ นค ุ ณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
โรงเรียนนานาชาติ  

100               

1.1 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐานที ่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  

 50             215,000 
บาท/ 
การจัด
ประชุม

คณะทำงาน 

1.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
และความต้องการของผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  

 20             80,000 
บาท/ 
การจัด

ประชุมรับ
ฟังความ
คิดเห็น  
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6. รายละเอียดตัวชี้วัดของ แผนงาน/โครงการ 
 

6.1 ตัวชี้วัดที่ 1: พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์

พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

หน่วยนับ : ระบบ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 30 50 70 90 100       100 
 

1.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักเกณฑ์ฯ โดยนำข้อคิดเห็นท่ี
ได้จากการรับฟังความคิดเห็น 
ความต ้องการของผ ู ้ ม ี ส ่ วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเภทโรงเร ียนนานาชาติ   
มาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินให้มีความเหมาะสม 

 20             
55,000 
บาท/ 
การจัด

ประชุมเพื่อ
ปรับปรุง
พัฒนา

เครื่องมือ 

1.4 ร ายงานผลการพ ัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้น
พ ื ้ นฐาน ประเภทโรงเร ี ยน
นานาชาต ิต ่อ คณะกรรมการ 
กพพ. รับทราบ 

 10             การรายงาน
ผลต่อ    
คณะกรรม 
การ กพพ. 
รับทราบ 
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7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1:  1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานศึกษาประเภทโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้รับการ
ประเมินในระดับนานาชาติ   

   2. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ   

  3. รับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเมินคุณภาพภายนอก 
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  

ไตรมาส 2:    1. ได้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 

    2. ได้เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ประเภท โรงเรียนนานาชาติ 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1:  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

โรงเรียนนานาชาต ิ
2:  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท

โรงเรียนนานาชาติ 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

1 : สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
2 : หน่วยงานต้นสังกัด 
2 : ผู้ประเมินภายนอกขั้นพ้ืนฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ 
3 : นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

   
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. การดำเน ินการจ ัดทำกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกและเครื ่องมือที ่ ใช ้ในการประเมิน
ภายนอกไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา 

ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยมีกรอบ
ระยะ เวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน  

2. MOU ระหว่างองค์กรนานาชาติ สช. และ สมศ. กำลัง
จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ขั้นตอนการดำเนินงาน
ร่วมกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
องค์กรนานาชาติเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกันเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 53,750 53,750 93,750 93,750 55,000        
 จ ั ดประช ุ มคณะทำงานพ ั ฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียน
นานาชาติ  

215,000 53,750 53,750 53,750 53,750         

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ  

80,000   80,000         

จ ั ดประช ุ ม คณะทำ ง านพ ั ฒน า
หลักเกณฑ์ฯ โดยนำข้อคิดเห็นที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ค ุณภาพภายนอกสถานศ ึกษาขั้ น
พื้นฐาน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ มา
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ให้มีความเหมาะสม 

55,000     55,000        
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โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา  

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 

สำนัก: สำนักประเมินและรับรอง 
ภารกิจ/งาน: ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.)  
รองผู้อำนวยการที่กำกับ: นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 
ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:     1. ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
    2. นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์  
    3. นางสาวสิริรัตน์ สมัคสิกิจ  
โทรศัพท ์02-216-3955 ต่อ 280-284 E-mail address: heis@onesqa.or.th 

2. หลักการและเหตุผล  

ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) สำนักประเมินและรับรอง มีพันธกิจในการ
จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อันหมายถึง สถานศึกษาในระบบที่จัดการศึกษา
หลังระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสถาบันเฉพาะทางที่สังกัดกระทรวงอื่น โดยดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด” ภปอ. จึงได้จัดทำโครงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ภปอ.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกและรองรับการขอเสนอเข้ารับเป็น
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด (กมอ.) และพัฒนาการดำเนินงาน
ของภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

2. สร้างการยอมรับในฐานะหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ประกาศ
กำหนด 
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 

100               

1. การประชุมหารือระดับนโยบาย
ร ่ วมก ับกระทรวงอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

20              75,000 บาท/ 
การประชุมร่วม 
กับ อว. 1 ครั้ง 

2. การปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
อุดมศึกษา 

60  
 

             

    (1) การประชุมคณะทำงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมิน
ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษา 

 60             300,000 บาท/ 
การประชุม

คณะทำงานฯ 

    (2) การหาร ือร ่ วมก ับผ ู ้ ที่
เกี่ยวข้องอาทิ ผู้แทน ทปอ. กลุ่ม
ต ่าง ๆ ในการปร ับปร ุงพ ัฒนา
ระบบการประ เม ิ นค ุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 

 30             90,000 บาท/ 
ประชุมร่วมกับ

ผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
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รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

     (3) ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
อุดม ศึกษาให้มีความเหมาะสม
ตามกลุ่มสถานศึกษา (การสำรวจ 
การรับฟังความคิดเห็น)  

 10             30,000 บาท/ 
การรับฟังความ
คิดเห็นอย่าง

น้อย  
1 ครั้ง 

3. การจัดทำและเสนอโครงร่าง
องค์กรต่อคณะกรรมการ สมศ. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

10              โครงร่างองค์กร 
1 ฉบับ 

4. การยื่นขอการรับรองจาก กมอ. 10              มติคณะ 
กรรมการ สมศ. 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา 
 หน่วยนับ: ระบบ 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 15 25 35 45 55 65 72 85 90 95 100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : การประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อได้แนวทางในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

ไตรมาส 2 : การประชุมคณะทำงานและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ไตรมาส 3 : การปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  
ไตรมาส 4 : การจัดทำโครงร่างองค์กร และการเตรียมยื่นขอการรับรองให้ สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกจาก 

กมอ. 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1: สำนักงานมีระบบการประเมินคุณภาพได้รับการยอมรับจากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

2: ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามบริบทของกลุ่มสถานศึกษา 

3: สำนักงานมีข้อมูลในการยื่นขอรับการรับรองในฐานะหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(กมอ.) ประกาศกำหนด 

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภปอ. 09 

 

- 324 - 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1 : หน่วยงานต้นสังกัด 
2 : สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3 : ผู้ประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. ความล่าช้าของการประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรอง
หน่วยงานภายนอกของคณะคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

ประชุมหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดและติดตามความ
คืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

2. ความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายของกระทรวง อว. ประชุมหารือกับหน่วยงานต้นสังกัดและติดตามความ
คืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

3. ข้อกฎหมาย ระเบียบหรือหลักการในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานอาจไม่สอดคล้องกับการประเมินตามข้อกำหนดของ 
กมอ. 

ประชุมหารือกับผู้บริหารและงานนิติการเพ่ือปรับปรุง
ข้อกฎหมาย ระเบียบให้มีความเหมาะสม 

4. งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจัดประเมิน
ระดับอุดมศึกษา 

หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบความชัดเจนใน
การจัดสรรงบประมาณ 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  495,000  บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 495,000             

1. การประชุมหารือระดับนโยบาย
ร่วมกับกระทรวงอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

75,000 75,000           

2. การปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
อุดมศึกษา 

             

(1) การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับ อุดมศึกษา 

300,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 36,000    

(2) การหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ 
ผู้แทน ทปอ. กลุ่มต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

90,000    90,000       

(3) ปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดม ศึกษาให้มี
ความเหมาะสมตามกลุ่มสถานศึกษา 
(การสำรวจ การรับฟังความคิดเห็น) 

30,000      30,000     
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โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 
The Research and Development of External Quality Assessment Online System 

 

6. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  

สำนัก :   นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ภารกิจ/งาน :  - 

รองผู้อำนวยการที่กำกับโครงการ :  ดร.นันทา หงวนตัด 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ :   ดร.สมยศ ชี้แจง 

โทรศัพท์  02-2163955  ต่อ 169  E-mail address  somyot.c@onesqa.or.th 

7. หลักการและเหตุผล  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์สำหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก เป็นการสร้างระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานในยุคดิจิทัล เป็นระบบที่สามารถรองรับรูปแบบและกลไกการประเมินคุณภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เน้นการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.          
โดยดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา
ฐานข้อมูลสู่การจัดทำเกณฑ์วัดประสิทธิภาพและใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนผู้รับ     
การประเมิน ผู้ประเมินภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เรียนและสาธารณชน โดยการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ให้เป็นแอพพลิเคชันที่มีความรวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง รวมถึงไม่เป็นภาระ     
ต่อสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ให้เป็นแอปพลิเคชันที่มีความรวดเร็ว 
แม่นยำ และถูกต้อง โดยการสร้างระบบประเมินคุณภาพการศึกษาสมัยใหม่ที่เปนประโยชนอยางยิ่งทั้งต่อองคกร
ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับ โดยข้อมูลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก   
การประเมินคุณภาพภายนอกใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการสูงสุด ผลการวิจัยจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยใช้ระบบไอซีทีที่ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถรองรับรูปแบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกในทุกฟังก์ชั่นของการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี้การสร้างรูปแบบ
การใช้งานด้านการประเมนิคุณภาพการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สามารถรองรับรูปแบบและกลไก
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ทั ้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั ้งยังสามารถเสนอรายงาน        
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การประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายทางการศึกษา    
รวมถงึเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือศึกษาความต้องการใช้งานระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 
2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 
3. เพ่ือประเมินผลการใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 

9. รายละเอียดการดำเนินงาน  

1. พ้ืนที่ดำเนินการ:   - 
2. ระยะเวลาดำเนินการ:  1  ปี  

10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบไอซีทีและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

10               

2. ศึกษาโปรแกรมการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ไอซีทีผ่านApplication 
และการประยุกต์ใช้งาน 

10               

3. ศึกษา “ความต้องการ” 
ของผู้ใช้งานระบบ EQA 
online System และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา/

10               
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี่ยวชาญ
ระบบไอซีที เพื่อนำมาสู่
การออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างและคณุลักษณะ
ของ Applicationบน
ระบบเครือข่ายไอซีที 

4. ออกแบบและสร้าง
แบบจำลองระบบฯ บน
เครือข่าย โดยประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาระบบ EQA 
online System เช่น 
DBMS (MySQL, PHP 
และ Java Script) และ 
Mobile Application 
Development 
Programs ในขั้นตอนนี้จะ
ใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูแบบ 
DBLC 

20               

5.  การทดสอบการใช้งานและ
ประเมินผล ซึ่งเน้นทดสอบ  

1) การใช้งานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
สำหรับ  สมศ. สถานศึกษา 
ผู้ประเมินและ ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2) ประสิทธิภาพและความพึง

พอใจ 
3) การพัฒนาระบบ EQA 
online System ให้
สอดคล้องกับความต้องการ

20               
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

ผู้ใช้ โดยใช้การอบรมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่มกับผู้ใช้ งาน
ระบบ EQA Applications 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประกันคณุภาพภายนอก ใน 
3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผู้บรหิารงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับนโยบาย  
กลุ่มที่ 2 ผู้รับผิดชอบและมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน
การประเมินคณุภาพ
ภายนอกของ สมศ. 
กลุ่มที่ 3 ผู้รับผิดชอบและมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้าน
การประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา  

6.  การปรับปรุงสมรรถนะ
ของระบบ เน้นการนำผล
ที่ได้จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพและการ
สอบถามระดับความพึง
พอใจในการใช้งาน รวมถึง
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และผลการประชุมร่วมกัน
ในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบมาสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้างร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
และให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
ระบบไอซีทีตรวจสอบ
ยืนยัน (confirmatory) 

20               
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  

เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ก่อนนำผล
การตรวจสอบมาปรับปรุง 
“EQA online System” 

7.  สรุปผลการวิจัยและจัดทำ
รายงานการวิจยัฉบับ
สมบูรณ ์

10               

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: จำนวนระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 
 หน่วยนับ:  จำนวน 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ 
 หน่วยนับ:  ร้อยละ 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   1 
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6.2.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

13. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 - แนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบ EQA Online System 
ไตรมาส 2 - ผลการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไอซีทีและการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก 
- ผลการศึกษาโปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีทีผ่าน Application และการ

ประยุกต์ใช้งาน 
- ศึกษา “ความต้องการ” ของผู้ใช้งานระบบ EQA online System และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

ประเมิน 
- คุณภาพการศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญระบบไอซีที เพ่ือนำมาสู่การออกแบบและพัฒนา

โครงสร้างและคุณลักษณะของ EQA online System บนระบบเครือข่ายไอซีที 
 - ออกแบบและสร้างแบบจำลองระบบฯ บนเครือข่าย โดยประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบ EQA online System เช่น DBMS (MySQL, PHP 
และ Java Script) และ Mobile Application Development Programs ในขั้นตอนนี้จะใช้
กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ DBLC 

ไตรมาส 3 - การทดสอบการใช้งานและประเมินผล ซึ่งเน้นทดสอบ ซึ่งเน้นทดสอบ 1) การใช้งานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ    
3) การพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของระบบที่ได้ 

- การปรับปรุงสมรรถนะของระบบ เน้นการนำผลที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพและการ
สอบถามระดับความพึงพอใจในการใช้งาน รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และผลการประชุม
ร่วมกันในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้งานมาสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ไอซีทีตรวจสอบยืนยัน (confirmatory) เพื่อให้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะก่อนนำผล
การตรวจสอบมาปรับปรุง “EQA online System” 

ไตรมาส 4 - สรุปผลการวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้นวัตกรรมระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแบบออนไลน์ในรูปแบบของApplication ที่ได้พัฒนาแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในงานด้านการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาให้เป็นกลไกตามรูปแบบการประเมินคุณภาพที่มีมาตรฐาน 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านประเมินคุณภาพภายนอกในฐานะ
ผู้ใช้ (End User) สามารถนำข้อมูลที่ได้ผ่าน Application ที่ได้พัฒนาแล้วไปใช้ในงานด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ได้  

 3. ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเป็นเครื่องมือด้านการประเมินคุณภาพภายนอกโดยใช้ระบบ
ไอซีที เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1.  สถานศึกษา / ผู้รับการประเมิน 
2.  ผู้ประเมินภายนอก 
3.  หน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  เจ้าหน้าที่ สมศ. 
5.  ผู้เรียนและสาธารณชน 

 

15. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 

1. - 1. - 
 

16. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  850,000  บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน  

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 850,000             

1)  การศึกษาความ
ต้องการระบบฯ 

105,000    105,000        

2)  การออกแบบและการ
พัฒนาระบบฯ 

510,000      510,000      

3)  การปรับปรุงสมรรถนะ
ระบบฯ 

230,000        230,000    

4)  การสรุปผลการวิจัย
และจัดทำรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ ์

5,000          5,000   
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โครงการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

สำนัก: ประเมินและรับรอง  
ภารกิจ: ภปพ.1 ภปพ.2 ภปศ. และ ภปอ. 
รองผู้อำนวยการที่กำกับ:   ดร.นันทา หงวนตัด  

ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ   
นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย 

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ: ดร.นภาภร ส่งแสง  
                                  นายกีรติ ฆารเจริญ 

         นางสาวภารดี เจียรนัยกูร 
                                  นายณัฐพล ธิตินานันทกูล  
          ดร.สุชญา สังข์จรูญ 
โทรศัพท:์ 02 216 3955 ต่อ 290   E-mail address: napaporn@onesqa.or.th 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธา
สตร์ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท กำหนดให้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุก
ระดับ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่
เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน และสำนักประเมินและรับรอง ซึ่งมีความ
จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมิน เพื่อรองรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
และการปรับปรุงพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประเมิน และนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพรายงานการประเมิน 
และคณุภาพผู้ประเมินภายนอก 

2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก และการพัฒนาผู้ประเมิน
ภายนอกด้านความสามารถในการเขียนรายงานผลการประเมิน 

 

mailto:napaporn@onesqa.or.th
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4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  
 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ 
และทบทวนแบบตรวจสอบ
ค ุ ณภาพร าย ง านผล ก า ร
ประเมิน กับแบบฟอร์มรายงาน
ผลการประเมินที่ปรับปรุงตาม
ประเด็น New Normal 

15 -             1,000,000 

2. พ ัฒนาเกณฑ ์การพ ิจารณา
คุณภาพผู ้ประเมินภายนอก
และหน่วยประเมิน จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายงานผล
การประเมิน และประชุมชี้แจง
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15 -              

3. ตรวจสอบคุณภาพรายงานตาม
วิธีการที่กำหนด 

30 -              

4. จัดทำข้อสรุปคุณภาพรายงาน 
คุณภาพผู ้ประเมินภายนอก 
และหน่วยประเมินภายนอก 
พร ้อมทั ้งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู ้ประเมินภายนอก

35 -              
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.  

ด้านความสามารถในการเขียน
รายงานผลการประเมิน 

5. การประชุมพิจารณาผลการ
ประเมินจากข้อทักท้วงของ
สถานศึกษา (ถ้ามี) 

5 -              

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การบริหารจัดการคุณภาพรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        หน่วยนับ : เรื่อง 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 15 25 35 45 55 65 75 85 95 100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: 

ไตรมาส 1 : จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการ
ประเมิน 

ไตรมาส 2 : เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมิน จากผลการตรวจสอบคุณภาพ
รายงานผลการประเมิน 

ไตรมาส 3 : ผลการตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ไตรมาส 4 : ได้ข ้อสรุปแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู ้ประเมินภายนอกด้าน

ความสามารถในการเขียนรายงานผลการประเมิน 
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8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกมีมาตรฐานตามที่สำนักงานกำหนด 
2 : สถานศึกษาได้รับรายงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมจากข้อมูล

สารสนเทศที่เพียงพอและมีความครอบคลุม 
3 : หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ

ของการรายงานผลการประเมินเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4 : ผู้เรียนทุกระดับ และประเภท รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินในเลือกรับบริการทางการศึกษาอย่างรอบด้าน 
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1 : สถานศึกษา 
2 : หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
3 : ผู้เรียนทุกระดับ และประเภท รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป 
4 : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจอ่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือก
ผู้ที่มาทำหน้าที่ตรวจอ่านคุณภาพรายงาน 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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 10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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      300,000   300,000   400,000 

1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และทบทวน
แบบตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการ
ประเม ิน ก ับแบบฟอร์มรายงานผลการ
ประเม ินที่ปร ับปร ุงตามประเด ็น New 
Normal 

-             

2. พัฒนาเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผู้ประเมิน
ภายนอกและหน่วยประเมิน จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการประเมิน 
และประชุมช้ีแจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

300,000      100,000   100,000   100,000 

3. ตรวจสอบคุณภาพรายงานตามวิธ ีการที่
กำหนด 

300,000      100,000   100,000   100,000 

4. จัดทำข้อสรุปคุณภาพรายงาน คุณภาพผู้
ประเม ินภายนอก และหน ่วยประเมิน
ภายนอก พร ้อมท ั ้ งเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้
ประเมินภายนอกด้านความสามารถในการ
เขียนรายงานผลการประเมิน 

300,000      100,000   100,000   100,000 

5. การประชุมพิจารณาผลการประเมินจากข้อ
ทักท้วงของสถานศึกษา (ถ้ามี) 

100,000 
(ตามช่วงเวลาที่มีเรื่อง
ทักท้วงมายัง สนง.) 

           100,000 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :      สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

ภารกจิ/งาน:     ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:     นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย    

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:    นายพิชิต ทิพยเนตร    
โทรศัพท์   02-2163955 ต่อ 175   E-mail Address   pichit.t@onesqa.or.th     

2. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศ ทั้งทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยปีงบประมาณ 2564 ภทส.ได้
วางแผนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน เพื่อทดแทน
ของเดมิที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานและจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน รวมทั้ง 
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ปรับเปลี่ยนการจัดหาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพ่ือรองรับ
กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและให้สอดรับกับนโยบาย Work from Home อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน 
2. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานปัจจุบัน 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ :  

รายการกิจกรรม 

น้ำหนั
ก (%) 

น้ำหนั
กย่อย 

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.  

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
จำนวน 34 เคร่ือง) 

100              1,360,000 

1. จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

 20              

2. ขออนุมัติหลักการ และ
งบประมาณจัดซื้อหรือจ้าง 
พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 20              

3. ขออนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

 20              

4. ประสานงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ
จัดซื้อหรือจ้าง โดยดำเนิน
กระบวนการตาม พ.ร.บ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10              

5. ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อ
หรือจ้าง 

 30              

 6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: รายการ (จำนวนรายการที่ดำเนินการสำเร็จ)  

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

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. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: จำนวนรายการที่จัดหาเสร็จสิ้น 

ไตรมาส 1 : - 
ไตรมาส 2 : จำนวน 1 รายการ 
ไตรมาส 3 : - 
ไตรมาส 4 : - 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากใช้ระยะเวลาในกระบวนทำงานที่สั้นลง 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สำนักงานและเจ้าหน้าที่ สมศ. รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ต้นสังกัด ผู้ประเมิน เป็นต้น 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด กำหนดระยะเวลาในขอบเขตงานให้ชัดเจน รวมทั้ง 

ประสาน กำกับติดตามการส่งมอบงานอย่าง
ใกล้ชิด 

 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งหมด   1,360,000  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนหก
หม่ืนบาทถ้วน) 



   แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2564                                     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย : บาท) 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 1,360,000      1,360,000       
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,360,000      1,360,000       

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภทส. 07 
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โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ :  

สำนัก :      สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน        

ภารกิจ/งาน:     ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / งานระบบการประเมิน     

รองผู้อำนวยการที่กำกับ:     นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย     

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ:    นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย  และ นายสำรวย ศรนุวัตร์      
โทรศัพท์   02-2163955 ต่อ 177   E-mail Address    thanaphat@onesqa.or.th     

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 8 ได้กำหนดให้ มีสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ          
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง          
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553) 
รอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558) และรอบสี่ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563)  สมศ. ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  (Automated QA : AQA)  สำหรับ
สนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ทั ้งในส่วนที ่เกี ่ยวข้อ งกับสถานศึกษา ผู ้ประเมิน       
หน่วยประเมิน ต้นสังกัดและเจ้าหน้าที่ สมศ. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปรับกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปสู่ Digital-based EQA อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สามารถสนับสนุนกระบวนการ
ประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ลดปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้เป็นอย่างมาก ได้แก่ เวลาที่ใช้ ปริมาณกระดาษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 สมศ. ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือ
รองรับตัวบ่งชี้ เกณฑ์และกระบวนการประเมินที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการสนองนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ทันสมัย       
และมีสมรรถนะสูง 

 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภทส. 07 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงระบบ AQA ให้สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ในช่วงเวลาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาโมดูลสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล (API) ระหว่างระบบ AQA กับระบบงานย่อยต่าง ๆ ที่ สมศ. 
ได้พัฒนาขึ้น 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  สำนักงาน ชั้น 19 และ ชั้น 24  
4.2 ระยะเวลาดำเนินการ:  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) 

100              1,800,000 

1. ทบทวนและจัดทำ (ร่าง) ขอบเขต
ของงานและราคากลาง 

 20              

2. ขออนุมัติหลักการ และงบประมาณ
จัดซื้อหรือจ้าง พร้อมขออนุมัติรายช่ือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง 

 20              

3. ขออนุมัติขอบเขตของงานและราคา
กลาง 

 20              

4. ประสานงานบริหารทั่วไปเพื่อ
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อหรือ
จ้าง โดยดำเนินกระบวนการตาม 
พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 10              



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รหัสโครงการ : ภทส. 07 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  
5. กำกับ/ติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงานที่กำหนด 

 30              

 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน/โครงการ 

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: ระดับความสำเร็จของโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 หน่วยนับ : ระดับคะแนน (สเกล 1-5) 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 5 

 

ระดับคะแนนที่ 1   ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ระดับคะแนนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 70 
ระดับคะแนนที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 80 
ระดับคะแนนที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 90  
ระดับคะแนนที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 รวมทั้ง ทบทวน วิเคราะห์ผลดำเนินงาน  
  และจัดส่งรายงานผลการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระบบ 
  (QA Digital Platform) เสนอต่อผู้อำนวยการเสร็จสิ้น 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน (นับสะสม ทบไปแต่ละเดือน)    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 

 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากโครงการ: ร้อยละความสำเร็จการดำเนินโครงการฯ 
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ไตรมาส 1 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 50 
ไตรมาส 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 70 
ไตรมาส 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 80 
ไตรมาส 4 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 รวมทั้ง ทบทวน วิเคราะห์ผลดำเนินงาน  
 และจัดส่งรายงานผลการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระบบ 
 (QA Digital Platform) เสนอต่อผู้อำนวยการเสร็จสิ้น 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดระยะเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
2. ลดโอกาสข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.  
2. สถานศึกษา 
3. ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 
 

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
มีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ
การประเมินหรือกระบวนการดำเนินงานที่อาจส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างระบบฯ ทำให้ต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุง 
ระบบฯ เพ่ิมเติม เพ่ือให้รองรับการความต้องการใหม่ 
 

- ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบระบบทันทีที่ทราบข้อมูล 
รวมทั้ง ประสานผู้รับจ้างเพ่ือดำเนินการเพ่ิมเติม
หรือปรับแก้ไขระบบฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

- ออกแบบระบบฯ ให้มีความยืดหยุ่น ผู้ดูแลระบบ
สามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ 

10. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด  1,800,000  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 



   แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2564                                     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รหัสโครงการ : ภทส. 06 
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10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน (หน่วย: บาท)  
 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 
รวม (บาท) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 1,800,000      600,000   600,000   600,000 
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

1,800,000      600,000   600,000   600,000 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รหัสโครงการ : ตน. 01 
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แผนงานตรวจสอบภายใน 
 

1. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
 

1. สำนัก:                   -   

2. ภารกิจ/งาน:   หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. รองผู้อำนวยการที่กำกับ:    ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ) 

4. ผู้รับผิดชอบหลกัแผนงาน:  ว่าที่ ร.ต. ชัยยะ   รักสัตย์มั่น 

5. โทรศัพท ์ 02-216-3955 ต่อ 139         E-mail address : chaiya.r@onesqa.or.th 

 

2. หลักการและเหตุผล  
 

         ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) ข้อ 17 (4) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค์ของแผนงาน   
 

    1.1 เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ตลอดจนมีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้  
    1.2 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 
    1.3 เพ่ือสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและการบัญชี 
    1.4 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
    1.5 เพื่อให้หน่วยรับตรวจรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

mailto:chaiya.r@onesqa.or.th
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    1.6 เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในให้ได้ตามมาตรฐานตาม
แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

4. รายละเอียดการดำเนินงาน  
 

4.1 พื้นที่ดำเนินการ:  
          1) สำนักประเมินและรับรอง 

               2) สำนักพัฒนาและส่งเสริม 
3) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4) สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.2 ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

5.3 ปฏิทินกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ : 

รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.การตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Auditing)  

20               

-สอบทานรายงานทางการเงิน
ประจำเดือน และรายงานที่
เกี่ยวข้อง 

               

-สอบทานการจ่ายเงินผ่าน
ระบบผ่านระบบ KTB 
Corporate Online 

               

2. การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(Compliance Auditing) 

20               
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

-สอบทานค่าใช้จ่ายต่างๆ 
พร้อมเอกสารใบสำคัญจ่ายว่ามี
การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

     
 
 
 
 

          

-สอบทานการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ้าง ว่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

               

-สอบทานการบันทึกบัญชีว่า
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ.2561 

               

-สอบทานการบริหารเงินยืมทด
รองจ่ายว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

               

3. การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance 
Auditing) 

15               

-สอบทานการดำเนินโครงการ
ของแต่ละสำนัก 

               

4. การตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Auditing) 

5               

-สอบทานระบบEnterprise 
Control System (ECONS)  

               

-สอบทานระบบงานทรัพยากร
มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์    (การ
เบิกจ่ายสวัสดิการ และค่า
ล่วงเวลา) 
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รายการกิจกรรม 
น้ำหนัก 
(%) 

น้ำหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณ/ 
ตัวชี้วัด 

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.  

-สอบทานระบบประเมิน
คุณภาพภายนอก 
(Automated QA) 

               

๕. การตรวจสอบด้านการ
บริหาร (Management 
Auditing) 

15               

-สอบทานการบริหารพัสดุ 
(การบันทึก การเบิกจ่าย    
การบำรุงรักษา การจำหน่าย 
และการบริหารสัญญา) 

               

-ร่วมสังเกตการณ์และตรวจนับ
วัสดุคงเหลือ ของที่ระลึกและ
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ประจำเดือน 
 

               

-ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน 

               

6. งานบริหารหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

5               

-การสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วย
รับตรวจของ ตามแบบ ปค.6  

               

-การประเม ินตนเอง (Self 
Assessment)  ตามแนวทาง
การประเม ินผลการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบในส่วน
ราชการ 

               

7. งานเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10               

8. งานให้คำปรึกษา 5               

9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5               
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด ของแผนงาน  

6.1  ตัวชี้วัดที่ 1: การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) (ฉบับ) 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

6.1.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน   

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 

 

6.2  ตัวชี้วัดที่ 2: การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) 
(ฉบับ) 

6.2.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 
 

6.3  ตัวชี้วัดที่ 3: การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) (ฉบับ) 

6.3.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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            6.3.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 

 
 

6.4  ตัวชี้วัดที่ 4: การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
(ฉบับ) 

6.4.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 6.4.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 
 

6.5  ตัวชี้วัดที่ 5: การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing) (ฉบับ) 

6.5.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

            6.5.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 
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6.6  ตัวชี้วัดที่ 6: งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน (ครั้ง) 

6.6.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

            6.6.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

 

6.7  ตัวชี้วัดที่ 7: งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) 

6.7.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

         

6.7.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 
 

6.8  ตัวชี้วัดที่ 8: งานให้คำปรึกษา (ตลอดปี) 

6.8.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
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           6.8.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 

 
 

6.9 ตัวชี้วัดที่ 9: งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย (ตลอดปี) 

6.9.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 

          6.9.2  ร้อยละความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือน    

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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   70   100 100 
 

7. ผลผลิตสำคัญที่ได้จากแผนงาน:  

ไตรมาส 1 : รายงานผลการตรวจสอบ 

ไตรมาส 2 : รายงานผลการตรวจสอบ 

ไตรมาส 3 : รายงานผลการตรวจสอบ 

ไตรมาส 4 : รายงานผลการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏบิัติการ พ.ศ. 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รหัสโครงการ : ตน. 01 
 

- 356 - 
 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 : เพ่ือให้หน่วยรับตรวจรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1) สำนักประเมินและรับรอง 
2) สำนักพัฒนาและส่งเสริม 
3) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
4) สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน: 

 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
1. ..........-....................................................  

 
 

10. งบประมาณ 

  งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        รวมทั้งหมด      -       บาท           
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