รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มีเป้ำหมำยในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำทุกแห่งจะได้รับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็ นกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่ำสถำนศึกษำสำมำรถ
จั ดกำรศึกษำให้ มี คุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ ที่กำหนด โดยกำรมีส่ วนร่วมระหว่ำงภำครั ฐและเอกชน อั น
ก่อให้เกิดคุณูปกำรอย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของ
ประเทศไทยในสังคมโลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
มาตรา 7 ให้สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและ ทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้
มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละ
ระดับตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7 ให้สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่หลัก ดังนี้
(1) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้น
สังกัด
(2) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
(3) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
(4) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมิน
ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้
(5) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และสำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำใน
กำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นำยกรัฐมนตรี
1.4 ผู้อานวยการ : ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557)
คณะกรรมการ
1. ประธำนกรรมกำรบริหำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล) หมดวำระ 27 ตุลำคม 2557
3. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. (ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
5. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
6. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ดร.สุทธศรี วงษ์สมำน)
7. นำงเพ็ชรำกรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
8. นำยเลอศักดิ์ จุลเทศ
9. นำงวัลลิยำ ปังศรีวงศ์
10. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
11. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง
12.ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557)

อัตรากาลัง 83 อัตรำ (ไม่รวมผู้อำนวยกำร)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 754.625 ล้ำนบำท
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1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“คงควำมเชี่ยวชำญขององค์กร เพิ่มควำมเชื่อมั่นของประชำคม สร้ำงควำมเชื่อใจให้ประชำชน”
เป็นองค์กำรทำงวิชำกำรและแหล่งอ้ำงอิงระดับชำติและนำนำชำติที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒ นำระบบกำรจัดกำรศึกษำของไทยให้ มีคุณภำพ และให้ ผู้ เรียนได้รับกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมสุข
สนุกกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
1) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
2) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
3) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
4) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมิน
ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้
5) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6) เสนอรำยงำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำประจ ำปี ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
และพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้ำใจ เกิด
ควำมตระหนักและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรประกัน
คุณภำพภำยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของชุมชนและกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัด โดย
มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรสอน และ กำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน
2) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ำยเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ยอมรับ และศรัทธำต่อสถำนศึกษำ สถำนศึกษำที่มีคุณภำพจะได้รับกำรสนับสนุนและสำมำรถ
แข่งขันได้ สถำนศึกษำที่มีคุณภำพต้องมีกำรประเมินและปรับปรุงคุณภำพอยู่เสมอภำยใต้กำรนำของผู้บริหำร
3) พัฒ นำระบบประเมินคุณภำพสถำนศึกษำจำกภำยนอกที่มีประสิทธิภ ำพ เพื่อส่ งเสริมให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำกขึ้น สรรหำและพัฒนำผู้ประเมินภำยนอกที่มี
คุณภำพและมีคุณสมบัติที่เหมำะสมเป็นที่น่ำเชื่อถือ ผู้ประเมินภำยนอกต้องมีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
และมีควำมปรำรถนำดีที่จะประเมินเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
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4) สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก และสังเครำะห์ผลประเมินคุณภำพเพื่อแสดงมำตรฐำน
กำรศึกษำของประเทศและเสนอแนะนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
5) พัฒ นำวิ ท ยำกรแกนน ำและบุ ค ลำกรทำงกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำโดยเฉพำะกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพนักประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
6) สร้ำงระบบกำรทำงำนแบบเครือข่ำยระดับบุคคลและองค์กำรทั้งในและระหว่ำงประเทศเพื่อ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและปฏิรูปกำรศึกษำ

2. สรุปผลในภาพรวม
กำรจั ดทำคำรับ รองกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมิน คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีควำมครบถ้ว น
ตำมวัตถุป ระสงค์กำรจัดตั้ง และเป็ นตัว ชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ ำนมำ โดยส่ วนใหญ่เป็นตัว ชี้วัดผลผลิตและ
ผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ใน
ภำพรวม สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้มำก ได้คะแนน 4.7584 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก โดยเฉพำะผลกำรปฏิบัติงำนใน
มิติที่ 3 ด้ ำนประสิ ท ธิภ ำพของกำรปฏิบั ติงำน และมิติที่ 4 ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิ จกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 รวมทั้งในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์
ของ สมศ. ค่ำคะแนนที่ได้ 4.8143 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้มำกเช่นกัน สำหรับ ผลกำร
ปฏิบัติงำนในมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำคะแนนที่ได้ 3.9988 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ตำมลำดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตำมมิติ

นำ้ หนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

4.8143

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

13%

3.9988

ระดับคะแนน
5.0
4.0

3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

10%

5.0000

มิติที่ 4 การกากับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองค์การ

17%

5.0000

100%

4.7584

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท ี่

รวมทุกมิติ

6
2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
คะแนน พ.ศ.
2548
25 9
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
5.0000
3.4868
4.3720
4.7175
4.7880
4.6915
4.3893
4.6733
4.6929
4.8143

มิติที่ 2
.9300
4.1590
4.1122
4.4000
3.4356
3.3040
4.1040
3.1520
4.7173
3.9988

มิติที่ 3
3.0000
2.0000
5.0000
4.5000
3.5000
3.6667
3.8000
4.7660
4.6501
5.0000

มิติที่ 4
.8250
3.4880
4.7600
4.7107
3.8030
4.2083
4.4700
4.8200
4.9926
5.0000

รวม
.7580
3.5472
4.4681
4.6623
4.3269
4.2879
4.3180
4.5598
4.7372
4.7584
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ระดับความสาเร็จของการประเมินคุณภาพ
ระดับ
ภายนอกเชิงพื้นที่
1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทาตัวบ่งชี้สาหรับ
ระดับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
1.3 จานวนสถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินคุณภาพ
ภายนอกและได้รบั การตรวจอ่านรายงานฯ จาก
ผู้ประเมินอภิมานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.1 ขั้นพื้นฐาน
แห่ง
1.3.2 ด้านการอาชีวศึกษา
แห่ง
1.3.3 ขั้นอุดมศึกษา
คณะ
1.4 ระดับคุณภาพของรายงานที่ได้รบั การประเมิน
จากผู้ประเมินอภิมาน
1.4.1 ขั้นพื้นฐาน
ระดับ
1.4.2 ด้านการอาชีวศึกษา
ระดับ
1.4.3 ขั้นอุดมศึกษา
ระดับ
1.5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รบั การส่งเสริม พัฒนา
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
1.5.1 ขั้นพื้นฐาน
แห่ง
1.5.2 ด้านการอาชีวศึกษา
แห่ง
1.5.3 ขั้นอุดมศึกษา
แห่ง
1.6 ระดับความสาเร็จการเผยแพร่ผลการประเมิน
ระดับ
คุณภาพภายนอกต่อสาธารณะ
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลสารวจความพึง
ระดับ
พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ร้อยละ
ขององค์การมหาชน
2.3 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นในการประเมิน
ระดับ
คุณภาพภายนอกและการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนของ สมศ.
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
3.2 ระดับการนาผลประเมินไปใช้ปรับปรุงคุณภาพ
ของสถานศึกษา
3.2.1 ขั้นพื้นฐาน
ระดับ
3.2.2 ด้านการอาชีวศึกษา
ระดับ
3.2.3 ขั้นอุดมศึกษา
ระดับ
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ และ
ระดับ
การพัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการ
ระดับ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ผลสาเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ

1

2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

60
10

1

2

3

4

5

10

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.5000

7
5
5

5,208
184
1

6,708
194
32

8,208
204
63

8,208*
204*
63*

8,208**
204**
63**

8,208
204
63

5.0000
5.0000
5.0000

0.3500
0.2500
0.2500

3
3
3

3.1437
2.4108
2.8166

3.8862
3.4465
3.6900

4.2575
3.9643
4.1266

4.6287
4.4821
4.5633

5.0000
5.0000
5.0000

4.4406
4.4700
4.4827

3.4933
3.9766
3.8154

0.1048
0.1193
0.1145

4
3
2
5

4,750
182
28
1

6,250
192
33
2

7,750
202
38
3

7,750*
202*
38*
4

7,750**
202**
38**
5

8,108
227
48
5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

0.2000
0.1500
0.1000
0.2500

13
5

1

2

3

4

5

5

3.9988
5.0000

0.2500

5

70

75

80

85

90

81.55

3.3100

0.1655

3

70

75

80

85

90

82.39

3.4780

0.1043

5.0000
5.0000

0.1500

10
3

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.8143
5
5.0000
0.5000

80

85

90

95

100

100.00

3
2
2
17
10

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5
5
5

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4

ผลผลิต

5

6

7

8

9

นำ้ หนักรวม

100

0.1500
0.1000
0.1000

5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

5

5

5.0000

0.1000

10

10

5.0000

0.2500

0.5000

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.7584
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8143
สมศ. มีกำรกำหนดตัว ชี้วัดผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลั พธ์ที่ส อดคล้ องกับพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ของ สมศ. และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบำย(ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต) ข้อ .1 นโยบำย
กำรศึกษำ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
สมศ.จัดทำแผนดำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
และแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรประเมินคุณ ภำพ
เชิงพื้นที่ ซึ่งมีกำรประชุม โดยคณะทำงำนเข้ำร่วมประชุมและเสนอผลกำรดำเนินงำน นอกจำกนี้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกผลกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ เพื่อวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินภำยนอก กำรนำไปพัฒนำกำรดำเนินงำนโครงกำรสำหรับประเมินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 25562558 สมศ.ได้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเชิ งพื้นที่ตำมแผนกำรดำเนินงำนครบ 20 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ
นครสวรรค์ นนทบุ รี นรำธิ ว ำส บุ รี รั ม ย์ ปทุ ม ธำนี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ปรำจี น บุ รี แม่ ฮ่ อ งสอน ยะลำ ลพบุ รี
สมุทรสำคร สระแก้ว สุพรรณบุรี อ่ำงทอง ขอนแก่น สุโขทัย อุทัยธำนี นครรำชสีมำ และพะเยำ
ยังมีอีกหลำยจังหวัดที่ สมศ. พยำยำมดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สำมำรถเห็น
ภำพชัดของจังหวัดนั้น มีจำนวน 15 จังหวัดที่ดำเนินกำรได้ประมำณร้อยละ90 เพื่อให้เก็บตกในปีสุดท้ำยน้อยที่สุด
และรำยงำนสรุ ปกำรดำเนิ นงำนโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมกำร
บริหำร สมศ. ทั้งนี้รำยงำนได้แสดงให้เห็นปัญหำ รวมทั้งเปรียบเทียบผลกำรประเมินรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3
ด้วยแล้ว ซึ่งผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์และเงื่อนไขกำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
สำหรับกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สมศ. ได้จัดทำแผนและแนวทำง
กำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ รวมทั้งมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี้ เพื่อขับเคลื่ อนเรื่องกำรจัดทำตัวบ่งชี้สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
จำนวน 3 ชุด มีกำรจัดประชุมคณะทำงำนเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี้สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ในแต่ละ
คณะจำนวนหลำยครั้ง นอกจำกนี้ได้วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำหนดตัวบ่งชี้รอบสี่ ดังนี้
1) กำรวิเครำะห์รำยตัวบ่งชี้ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ทั้งระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ
2) กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรทดสอบสมมติฐำน
เกี่ยวกับโครงสร้ำงขององค์ประกอบว่ำ องค์ประกอบแต่ละตัวประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้ำง และตัวแปรแต่ละตัวมี
น้ำหนักหรืออัตรำสัมพันธ์กับองค์ประกอบมำกน้อยเพียงใด เพื่อหำค่ำน้ำหนักควำมสำคัญของตัวบ่งชี้ รอบสำม
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดทำตัวบ่งชี้ รอบสี่
สมศ. ได้นำร่องประเมินสถำนศึกษำทุกระดับ จำนวน 3 ครั้ง และมีกำรจัดทำรำยงำนที่
แสดงให้ เ ห็ น จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย พร้ อ มข้ อ เสนอแนะจำกกำรน ำร่ อ งประเมิ น สถำนศึ ก ษำทุ ก ระดั บ และเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2557 และสำมำรถประกำศใช้ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ระดับในเว็บไซต์
ของ สมศ. เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2557
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
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3.1.2 ด้านการกากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้
ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน
สมศ. มีผลกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำในแต่ละระดับ จำนวนสถำนศึกษำที่
ได้รับกำรจัดสรรให้ผู้ประเมินคุณภำพภำยนอกดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
และได้รับกำรตรวจอ่ำนรำยงำนจำกผู้ประเมิน อภิมำน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยในเวลำตำมแผน เพื่อให้กำรรับรอง
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำนที่ สมศ.กำหนด ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก ดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับขั้นอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย
8,208 แห่ง
204 แห่ง
63 คณะ

ผลกำรดำเนินงำน
8,208 แห่ง
204 แห่ง
63 คณะ

ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

คุณภำพในกำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสำหรับสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน
จำกผู้ประเมินอภิมำนในทุกระดับ เทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนมีดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับขั้นอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย(ระดับ)
(ที่ค่ำระดับ 3)
4.2575
3.9643
4.1266

ผลกำรดำเนินงำน
(ระดับ)
4.4406
4.4700
4.4827

ค่ำคะแนนที่ได้
3.4933
3.9766
3.8154

3.1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้ำใจ เกิดควำม
ตระหนั กและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรประกัน
คุณภำพภำยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของชุมชนและกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัด โดย
มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย (แห่ง)
(ที่ค่ำระดับ 3)
7,750
202
38

ผลกำรดำเนินงำน
(แห่ง)
8,108
227
48

ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000
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3.1.4 ด้านความสาเร็จการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสาธารณะ สมศ.
มีแผนกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งได้ กำรกำหนดรูปแบบและแนวทำง
กำรเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อสำธำรณะ เพื่อให้สำธำรณชนนำไปใช้ประโยชน์ โดยวิเครำะห์และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมรูปแบบและแนวทำงกำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกต่อสำธำรณะ ครบถ้วนตำมแผนและสำมำรถเผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึ ก ษำอย่ ำ งครบถ้ ว นทุ กระดั บ กำรศึ ก ษำ ได้ แ ก่ ระดั บกำรศึ ก ษำขั้ น พื้น ฐำน กำรอำชี ว ศึ ก ษำ และ
ระดับอุดมศึกษำ
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 13) ค่าคะแนนที่ได้ 3.9988
3.2.1 กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่ำนมำเพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนในกำรเรียนรู้และเข้ำใจผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้
มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สมศ. ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของปี 2556 พร้อมเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สมศ. และเสนอผู้อำนวยกำร สมศ. นอกจำกนี้ สมศ. ได้
เสนอผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำน ต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
ยุทธศำสตร์ สมศ. เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สมศ.
เพิ่มเติม
สมศ. ได้ป รับ ปรุ งงำนตำมผลสำรวจและมีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำร
บริหำร สมศ. ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.2 สมศ. จัดจ้ำงให้สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จัดทำรำยงำนกำรวิจัยเชิงสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร โดยสำรวจกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินและรับรองคุณภำพ
กำรศึ ก ษำในกรุ ง เทพมหำนครและปริ ม ณฑล จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ตั ว แทนภำคกลำง ภำคใต้ ภำคเหนื อ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 330 ตัวอย่ำง
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สมศ.โดยรวม มีควำมพึงพอใจร้อยละ 81.55
อยู่ในระดับดี ค่ำคะแนนที่ได้ 3.3100 โดยมีผลสรุปกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ดังนี้
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจ จำนวน 330 คน เป็นผู้บริหำรใน
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำพื้นฐำน มำกที่สุด ร้อยละ 50 และอยู่ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจำนวนเท่ำกับ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มำกที่สุด ร้อยละ 27.50
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ 92.50 เห็นด้วยกับกำรที่สถำนศึกษำจะต้องได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ร้อยละ 75.50 มีควำมคิดเห็นว่ำกำร
ดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ดีขึ้นกว่ำในรอบที่ผ่ำนมำ
ในภำพรวมผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ร้อยละ 81.55 ส่ว น
ประเด็น ที่ผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำกที่สุด คือ ควรแจ้งผลกำรประเมิน คุณภำพ
ภำยนอกให้สถำนศึกษำรับทรำบโดยเร็ว รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต้นสังกัดในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อให้กระตุ้น และส่งเสริมให้สถำนศึ กษำนำผลประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนต่อไป
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สมศ. ควรใช้ประโยชน์จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจดังกล่ำว โดยเฉพำะควำมเห็นที่เป็น
ข้ อ เสนอแนะของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง เพื่ อ กำรพิ จ ำรณำและปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกั บ กำรประเมิ น ผล
สถำบันกำรศึกษำของ สมศ. ต่อไป
3.2.3 ผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
ของ สมศ. ซึ่งดำเนินกำรโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และมีกลุ่มตัวอย่ำงเดียวกับกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร มีระดับควำมเชื่อมั่นภำพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่นมำก ที่ร้อยละ 82.39 หรือ คะแนนเฉลี่ย
3.4780
ข้อเสนอแนะต่อควำมเชื่อมั่นในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
ยังคงเป็นแนวทำงเดียวกับข้อคิดเห็นจำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจ คือ ให้จัดส่งเล่มรำยงำนให้เร็วยิ่งขึ้น
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 สมศ. ได้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยมีโครงสร้ำงในกำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
1) คณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ สมศ. มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
2) คณะทำงำนกำรเงิน มีหน้ำที่เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรเงิน กองทุน งบประมำณ และกำรลงทุนของสำนักงำน และกำหนดแผนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
งบประมำณ กองทุน และกำรลงทุนของสำนักงำน
3) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. มีกำรตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงินเป็นประจำทุก
เดือน โดยมอบหมำยให้ ตั ว แทนคณะกรรมกำรบริห ำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิ นก่อนเข้ ำประชุม เพื่อให้
ข้อเสนอแนะทำงด้ำนกำรเงิน ที่ผ่ำนมำ สมศ. สำมำรถเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน มีควำมโปร่งใส และ ไม่มีข้อท้ วง
ติงควำมผิดทำงวินัย
ในปี ง บประมำณ พ.ศ.2557 สมศ. ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณจำกรั ฐ เป็ น จ ำนวนเงิ น
753,051,700.00 บำท มีกำรใช้งบประมำณทั้งสิ้น 60 ,13 ,766.25 ล้ำนบำท และสำมำรถดำเนินกำรตำมภำรกิจ
ได้จนเกิดผลผลิตตำมแผนที่กำหนดไว้โดยใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนครบถ้วน เมื่อคำนวณตำมเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 และมีเงินทีป่ ระหยัดได้จำนวน 148,916,933.75 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.78
3.3.2 สำหรับสถำนศึกษำทุกระดับที่ได้รับกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
สมศ. ได้จัดส่งแบบสำรวจกำรนำผลประเมินไปใช้ให้กับสถำนศึกษำทุกระดับที่ได้รับกำรประเมิน หลังจำกที่มีกำร
ประเมินภำยนอกแล้ว โดย สมศ. มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ มีหน้ำที่ในกำร
ติดตำมและเร่งรัดหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรนำผลประเมินไปกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีคณะอนุกรรมกำรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นสังกัด ผู้แทนจำกภำครัฐ
และเอกชน ช่วยกันขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำของแต่ละสังกัด และส่งเสริมกำรนำผล
กำรประเมินไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกำรอบรมและพัฒนำผู้ประเมินให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อเสนอ
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีคุณภำพและนำไปปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมกำรปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอก
และกำรน ำผลประเมิน ไปใช้ร ะดับ กำรศึ กษำขั้นพื้น ฐำน กำรศึ กษำขั้น พื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. นอกจำกนี้ได้
นำเสนอรองนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอต้นสังกัดเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เสนอต้นสังกัด
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เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และเสนอต้นสังกัดเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ค่ำคะแนนที่
ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์ก าร (น้าหนักร้อยละ 17) ค่าคะแนน
ที่ได้ 5.0000
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ อย่ำงมำก
ของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็น
ว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อ งภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะ
สั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำ
จำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อยู่ที่ค่ำคะแนน 5.0000 จำแนก
ตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้

ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

5.0000
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1) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำร
ก ำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี และกำรสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบำทของ
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ได้แก่
1.1) แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 ของ สมศ. (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 – 2558) และแผน
ปฏิบัติงำนประจำปี 2557 ได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2557
1.2) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรมหำชนที่สำคัญ ทั้ง 5 ระบบ รวมทั้งได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรเงิน
และไม่ ใช่ กำรเงิ น มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน เป็ นรำยไตรมำส โดยกำหนดเป็ นวำระเพื่ อพิ จำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ซึ่งมีควำมครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพำะระบบควบคุมภำยใน สมศ. มีกำร
ดำเนินกำรได้ตรงตำมหลักกำรและมีรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วนสำมำรถเป็นตัวอย่ำงที่ดี
1.3) สมศ. สำมำรถรำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ได้ทุกเดือน ในรำยงำนมี
กำรเปรียบเทียบกับผลงำนในช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งด้ำนงบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้จริงและงบ
ผูกพัน และงบประมำณที่คงเหลือ
1.4) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. กำกับให้มีกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรรองจำกผู้อำนวยกำร 2
ระดับ คือ รองผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่ม โดยได้ดำเนินกำรประเมินผลงำนและกำรทบทวน/กำหนดค่ำตอบแทน
ผู้บริ หำรสูงสุ ด และกำรดำเนิ นงำนให้มีกำรประเมินผลงำนของผู้ บริหำรระดับสู ง อย่ำงมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และ
กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
1.5) มีกำรทบทวนแบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร สมศ.ทั้งนี้ จะ
กำหนดหัวข้อหลักที่สำคัญตำมตัวชี้วัดของสำนักงำน ก.พ.ร. ดังนี้
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- โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
- กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (ในกำรกำหนดนโยบำย)
- ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
- กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
- กำรบริหำรจัดกำรประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำร ประกอบด้วย กำหนดส่งวำระกำร
ประชุมอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรมีควำมครบถ้วน เอกสำร
ประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง กำรรำยงำนผลงำนขององค์กำรมหำชนด้ำนกำรเงินและภำรกิจ
หลักสม่ำเสมอ และผลกำรนำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิดของคณะกรรมกำรไปปฏิบัติ
สมศ. ได้ยกร่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินตนเองซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร สมศ.
และมีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองแก่คณะกรรมกำรในที่ประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร สมศ.
1.6) มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร
(1) จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมกำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกำร
สำหรับกรรมกำรใหม่ โดยมีกำรนำเสนอข้อมูลขององค์กร เพื่อเป็นกำรปฐมนิเทศ และสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบกำร
ดำเนินงำน พร้อมกับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในปัจจุบันให้รับทรำบ รวมทั้ง มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนภำยใน
หน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรและสำนักงำน
(2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมีกำรเสนอข้อมูลกำรทบทวนกลยุทธ์และพันธ
กิจที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในภำพรวมทุกระดับกำรศึกษำ
(3) จัดกิจกรรมในระดับนำนำชำติ ให้คณะกรรมกำรบริหำรได้เข้ำร่วม เพื่อเป็นกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำนำเสนอต่อ สมศ.เพื่อนำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรประเมินภำยนอกต่อไป เช่น กำรประชุม 2013 AQAN Seminar and Roundtable Meeting Ho
Chimnh City ,Vietnam เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมกำรประเมินของหน่วยงำน Taiwan Assessment
and Evaluation Association (TWAEA) กำรประชุม INQAAHE Forum 2014 และ เข้ำร่วมประชุม The 6 th
Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance เป็นต้น
3.4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
สมศ. จัดทำ “รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนและบริหำรควำมเสี่ยง” เป็นกำร
รำยงำนกำรติดตำมประเมิน ผลกำรด ำเนิ นงำนและบริห ำรควำมเสี่ ยงรอบ 6 เดือน โดยได้นำเข้ำพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ในกำรประชุม เมื่อ วันที่ 26 สิงหำคม 2557
3.4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
สมศ. บริ ห ำรจั ด กำรระบบฐำนข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นกำรสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนทุ ก ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ โดยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (Automated QA) มีกำรจัดเก็บข้อมูลทุกกลุ่ม
ผู้ใช้งำนและทุกระดับกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด ได้แก่ ฐำนข้อมูลสถำนศึกษำ ผู้ประเมิน หน่วย
ประเมินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
รำยชื่อฐำนข้อมูลของระบบ Automated QA ในส่วนของสถำนศึกษำและผู้ประเมิน มีดังนี้
- ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ทั่วไป) - ศูนย์พัฒนำเด็ก
- ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) - ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
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- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบฯ (กศน.) - ระดับอุดมศึกษำ
สมศ. ได้พัฒนำระบบ Automated QA เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สมศ. ทั้ง
ในส่วนของกำรส่งเสริมเตรียมควำมพร้อมสถำนศึกษำและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สมศ. ใช้หลักควำมมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใสในกำรติดตำมและเร่งรัดหน่วยงำนต้นสังกัดในกำร
นำผลประเมินไปกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นสังกัด ผู้แทนจำก
ภำครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำของแต่ละสังกัด และส่งเสริม
กำรนำผลกำรประเมินไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกำรอบรมและพัฒนำผู้ประเมินให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
2) สมศ. ยังมีจุดแข็งด้ำนกำรติดตำมประเมินผลภำยในองค์กร โดยมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
และกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ
3) เว็บไซต์ของ สมศ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญแก่สำธำรณะ แสดงให้เห็นควำม
รับผิดชอบและควำมโปร่งใสที่ สมศ. มีต่อสังคม ตัวอย่ำงข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น ประวัติของคณะกรรมกำรบริหำร
สมศ. กำรเข้ำประชุม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่สำคัญ พันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์
เป้ำหมำยประจำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สมศ. ควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินสถำนศึกษำทุกระดับ และเสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจำทุกปี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนำไป
กำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
2) สมศ.ควรปรับ ปรุ งฐำนข้อมูล สถำบันกำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน หำกมีกำรปรับเปลี่ ยนควรแจ้ง
สำนักงำน ก.พ.ร. พร้อมทั้งสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเกณฑ์กำรให้คะแนนสอดคล้องกับข้อมูลจริง
3) กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ควรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
และจัดเก็บเป็น e - files รวมทั้งบันทึกกำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ( E-SAR) ให้
ครบถ้วนตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.พ.ร.กำหนด เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจัดส่งข้อมูลและหลักฐำนให้สำนักงำน ก.พ.ร.
และช่วยให้สำมำรถค้นหำข้อมูลหลักฐำนได้สะดวกยิ่งขึ้น
4) สมศ. ควรร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็น ประจำทุกปีใน
กำรบูรณำกำรกำรศึกษำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติของนักเรียนและผลกำรทดสอบบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ รวมทั้งผลกำรประเมินเกี่ยวกับสถำนศึกษำของ สมศ. เพื่อจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อ
คณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนำไปกำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของไทยต่อไป
.....................................

