รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มีเป้ำหมำยในกำร
ประกัน คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อพัฒ นำมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำทุกแห่ งจะได้รับกำร
ประเมิน คุ ณภำพภำยนอกอย่ ำงน้ อย 1 ครั้ งในทุก ๆ 5 ปี กำรประกันคุ ณภำพกำรศึกษำเป็ นกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่ำสถำนศึกษำสำมำรถ
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐและเอกชน อันก่อให้เกิด
คุณูปกำรอย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศไทย
ในสังคมโลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
มาตรา 7 ให้สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มี
กำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละ
ระดับตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7 ให้สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่หลัก ดังนี้
(1) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบ แนวทำง และวิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
(2) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
(3) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
(4) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดยผู้ประเมิน
ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้
(5) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(6) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และสำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำร
กำหนดนโยบำยทำงกำรศึก ษำ และกำรจั ดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้ง เผยแพร่ร ำยงำนดั งกล่ ำวต่ อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นำยกรัฐมนตรี
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1.4 ผู้อานวยการ : ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2555 – 30 กันยำยน 2556)
คณะกรรมการ
ตาแหน่ง
1. ประธำนกรรมกำรบริหำร สมศ.
- ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รักษำกำรประธำนกรรมกำร
(ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
(25 กรกฎำคม 2555 –16 กันยำยน 2556)
2. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำร
(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
3. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
4. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่ำง)
กรรมกำร
(นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร ลำออก ณ วันที่ 24 มกรำคม 2555)
6. นำยสมหมำย ปำริจฉัตต์
กรรมกำร
7. ดร.สิริพร บุญญำนันต์
กรรมกำร
8. นำยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
กรรมกำร
9. ดร.อมรวิชช์ นำครทรรพ
กรรมกำร
10. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รายชื่อคณะกรรมการฯ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2556)
คณะกรรมการ
1. ประธำนกรรมกำรบริหำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
2. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล คำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556)
3.ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
4. ประธำนกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ (ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
5. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
6. นำงเพ็ชรำกรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ (กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)
7. นำยเลอศักดิ์ จุลเทศ (กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)
8. นำงวัลลิยำ ปังศรีวงศ์ (กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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คณะกรรมการ
9. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)
10. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง (กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)
11. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ตาแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลำคม 2555 – 30 กันยำยน 2556) ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำร
สมศ. ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 มกรำคม 2556
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

สานัก
ประเมินและรับรอง
(29 อัตรำ)
ภารกิจ กปพ.
(20 อัตรำ)
ภารกิจ กปศ.
(4 อัตรำ)
ภารกิจ กปอ.
(5 อัตรำ)

สานักพัฒนาและ
ส่งเสริม
(13 อัตรำ)

สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(10 อัตรำ)

ภารกิจพัฒนาระบบ
ประเมิน
(7 อัตรำ)

ภารกิจวิจยั และจัดการ
ความรู้
(3 อัตรำ)

ภารกิจส่งเสริมและ
พัฒนาสัมพันธ์
(6 อัตรำ)

ภารกิจพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์
(5 อัตรำ)
งำนวิเทศสัมพันธ์
(2 อัตรำ)

สานักสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
(23 อัตรำ)

ภารกิจอานวยการ
งำนบริหำรทั่วไป
(6 อัตรำ)
งำนกำรเงินและบัญชี
(4 อัตรำ)
งำนนิติกำร
(3 อัตรำ)
งำนทรัพยำกรมนุษย์
(3 อัตรำ)

ภารกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
งำนระบบสำรสนเทศ
(5 อัตรำ)
ตรวจสอบภำยใน
(2 อัตรำ)

อัตรากาลัง 63 อัตรำ (ไม่รวมผู้อำนวยกำร)
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1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“คงควำมเชี่ยวชำญขององค์กร เพิ่มควำมเชื่อมั่นของประชำคม สร้ำงควำมเชื่อใจให้ประชำชน”
เป็นองค์กำรทำงวิชำกำรและแหล่ งอ้ำงอิงระดับชำติและนำนำชำติที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมิน
คุณ ภำพกำรศึ ก ษำ เพื่อ พั ฒ นำระบบกำรจั ด กำรศึ ก ษำของไทยให้ มี คุ ณ ภำพ และให้ ผู้ เ รีย นได้ รั บ กำรศึ ก ษำใน
สถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมสุข
สนุกกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
1) พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
2) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
3) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
4) กำกับ ดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดยผู้ ประเมิ น
ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้
5) พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6) เสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ
กำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
และพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้ำใจ เกิด
ควำมตระหนักและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรประกัน
คุณภำพภำยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของชุ มชนและกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัด โดย
มุ่งพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรสอน และ กำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน
2) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ำยเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ยอมรับ และศรัทธำต่อสถำนศึกษำ สถำนศึกษำที่มีคุณภำพจะได้รับกำรสนับสนุนและสำมำรถ
แข่งขันได้ สถำนศึกษำที่มีคุณภำพต้องมีกำรประเมินและปรับปรุงคุณภำพอยู่เสมอภำยใต้กำรนำของผู้บริหำร
3) พัฒ นำระบบประเมิน คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำจำกภำยนอกที่ มี ประสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพมำกขึ้น สรรหำและพัฒนำผู้ป ระเมินภำยนอกที่มี
คุณภำพและมีคุณสมบัติที่เหมำะสมเป็นที่น่ำเชื่อถือ ผู้ประเมินภำยนอกต้องมีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจและ
มีควำมปรำรถนำดีที่จะประเมินเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
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4) สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก และสังเครำะห์ผลประเมินคุณภำพเพื่อแสดงมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของประเทศและเสนอแนะนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
5) พัฒนำวิทยำกรแกนนำและบุคลำกรทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพนักประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
6) สร้ำงระบบกำรทำงำนแบบเครือข่ำยระดับบุคคลและองค์กำรทั้งในและระหว่ำงประเทศเพื่อ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและปฏิรูปกำรศึกษำ

2. สรุปผลในภาพรวม
กำรจั ดท ำคำรั บ รองกำรปฏิบั ติ งำนและผลกำรปฏิ บั ติง ำนของส ำนัก งำนรับ รองมำตรฐำนและ
ประเมิ น คุณ ภำพกำรศึ ก ษำ (องค์ ก ำรมหำชน) หรื อ สมศ. ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 มี ค วำมครบถ้ ว น
ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ สมศ. ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2556
ในภำพรวม ได้คะแนน 4.7372 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้มำก โดยเฉพำะผลกำรปฏิบัติงำนใน
มิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ค่ำคะแนนที่ได้ 4.9926 และผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 2
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร อยู่ในระดับสูงกว่ำ เป้ำหมำยที่กำหนดมำกไว้ โดยได้คะแนน 4.7173 รวมทั้งในมิติที่ 1
ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สมศ. ค่ำคะแนนที่ได้ 4.6929 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมำก สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้มำกเช่นกัน สำหรับในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน คะแนนที่
ได้ 4.6501 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำกสูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ตำมลำดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

4.6929

10%

4.7173

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ
มิติที่ 4
กำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000

4.0000
3.0000

10%

4.6501

20%

4.9926

100%

4.7372

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรี ยบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2556
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
5.0000
3.4868
4.3720
4.7175
4.7880
4.6915
4.3893
4.6733
4.6929

มิติที่ 2
4.9300
4.1590
4.1122
4.4000
3.4356
3.3040
4.1040
3.1520
4.7173

มิติที่ 3
3.0000
2.0000
5.0000
4.5000
3.5000
3.6667
3.8000
4.7660
4.6501

มิติที่ 4
4.8250
3.4880
4.7600
4.7107
3.8030
4.2083
4.4700
4.8200
4.9926

5.0000

รวม
4.7580
3.5472
4.4681
4.6623
4.3269
4.2879
4.3180
4.5598
4.7372

2548
2549

4.0000

2550
3.0000

2551

2.0000

2552
2553

1.0000

2554

0.0000

2555
1

2

3

4

2556
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน

60

ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.6929

1.1 โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทาตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพ

ระดับ

10

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.5000

แห่ง

10

1,750

3,250

4,750

6,250

7,750

8,058

5.0000

0.5000

1.3.2 ด้านการอาชีวศึกษา

แห่ง

6

140

150

160

170

180

188

5.0000

0.3000

1.3.3 ขั้นอุดมศึกษา

คณะ

6

194

244

294

344

394

394

5.0000

0.3000

1.4.1 ขั้นพื้นฐาน

ระดับ

3

3.9308 4.0896 4.2483 4.4071 4.5658 4.2650

3.1052

0.0932

1.4.2 ด้านการอาชีวศึกษา

ระดับ

3

3.8267 3.9117 3.9967 4.0817 4.1667 4.0030

3.0741

0.0922

1.4.3 ขั้นอุดมศึกษา

ระดับ

3

3.5845 3.9511 4.3178 4.6844 5.0000

4.2000

2.6788

0.0804

1.5.1 ขั้นพื้นฐาน

แห่ง

4

1,750

3,250

4,750

6,250

7,750

8,502

5.0000

0.2000

1.5.2 ด้านการอาชีวศึกษา

แห่ง

3

140

150

160

170

180

187

5.0000

0.1500

1.5.3 ขั้นอุดมศึกษา

แห่ง

2

30

40

50

60

70

77

5.0000

0.1000

ภายนอก รอบสี่
1.3 จานวนสถานศึกษาที่ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกและได้รบั
การตรวจอ่านรายงานฯ จากผู้ประเมินอภิมานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.1 ขั้นพื้นฐาน

1.4 ระดับคุณภาพของรายงานที่ได้รบั การประเมินจากผู้ประเมินอภิมาน

1.5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รบั การส่งเสริม พัฒนา และพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร

15

2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการ

4.7173

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน ร้อยละ
2.3 ระดับความสาเร็จของการติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ

5
5

70
1

75
2

80
3

85
4

90
5

85.76
5

4.1520
5.0000

0.2076
0.2500

ให้บริการ

และตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กาหนด
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

10

4.6501

ร้อยละ

5

80

85

90

95

100

96.50

4.3002

0.2150

3.2.1 ขั้นพื้นฐาน

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

3.2.2 ด้านการอาชีวศึกษา

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0750

3.2.3 ขั้นอุดมศึกษา

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.0750

3.2 ระดับการนาผลประเมินไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร

15

4.9926

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.9889

4.9889

0.4989

4.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะที่

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

คาดหวัง
นำ้ หนักรวม

100

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.7372
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6929
สมศ. กำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์
และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล (ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต) ข้อ 4.1 นโยบายการศึกษา และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สมศ. จัดทำแผนดำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
และแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรประเมินคุณภำพ
เชิงพื้นที่ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกผลกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่
เพื่ อ วิ เ ครำะห์ ผ ลกำรประเมิน ภำยนอก กำรนำไปพั ฒ นำกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรส ำหรั บ ป ระเมิ น โครงกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2558
สมศ. ประเมินคุณภำพภำยนอกเชิงพื้นที่ตำมแผนกำรดำเนินงำนครบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี กำแพงเพชร ตรัง ระนอง นครนำยก ระยอง ลำพูน สมุทรปรำกำร สระบุรี ภูเก็ต และรำยงำนสรุปกำร
ดำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณภำพเชิงพื้นที่ประจำปี พ.ศ. 2556 เสนอคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ทั้งนี้ รำยงำนได้
แสดงให้เห็นปัญหำ รวมทั้งเปรียบเทียบผลกำรประเมินรอบ 1 รอบ 2 และรอบ 3 ด้วยแล้ว ซึ่งผลกำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
สำหรับกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ สมศ. ได้จัดทำแผนและ
แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ รวมทั้งมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี้ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องกำรจัดทำตัวบ่งชี้สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่
จำนวน 3 ชุด มีกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี้สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ทั้งสิ้น 10 ครั้ง นอกจำกนี้
ได้วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำหนดตัวบ่งชี้รอบสี่ ดังนี้
1) กำรวิเครำะห์รำยตัวบ่งชี้ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม ทั้งระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ
2) กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรทดสอบสมมติฐำน
เกี่ยวกับโครงสร้ำงขององค์ประกอบว่ำ องค์ประกอบแต่ละตัวประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้ำง และตัวแปรแต่ละตัวมี
น้ำหนักหรืออัตรำสัมพันธ์กับองค์ประกอบมำกน้อยเพียงใด เพื่อหำค่ำน้ำหนักควำมสำคัญของตัวบ่งชี้รอบสำม เพื่อ
เป็นข้อมูลในกำรจัดทำตัวบ่งชี้รอบสี่
สมศ. ได้สรุปข้อมูลตำมแบบบันทึกกำรพิจำรณำตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำตัวบ่งชี้ รอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ (พ.ศ. 2559–2563) จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สสอท. ทปอ.
วิทยำลัยชุมชน รำชภัฏ รำชมงคล เป็นต้น ทั้งนี้ สมศ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์สำคัญในกำรพัฒนำและกำหนดตัวบ่งชี้
สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในรอบสี่ (พ.ศ. 2559–2563) เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยอำศัยควำม
เชื่อมโยงของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน กลุ่มตัวบ่ งชี้อัตลักษณ์และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
คุณภำพของผู้เรียน ในด้ำนควำมรู้ ทักษะที่จำเป็น สมรรถนะ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็น กำรพัฒนำ
ครู – คณำจำรย์ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนคุณวุฒิ กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่ เอื้อให้
เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล โดยยึด
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ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นผู้เรียนและสังคม ชุมชน เป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สถำนศึกษำ
กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและกำรเข้ำสู่สำกลต่อไป
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.2 ด้านการกากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดย
ผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน
สมศ. มีผลกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกส ำหรับสถำนศึกษำใน
แต่ละระดับ จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รั บ กำรจัดสรรให้ ผู้ ประเมินคุณภำพภำยนอกดำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 และได้รับกำรตรวจอ่ำนรำยงำนจำกผู้ ประเมินอภิมำน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้กำรรับรองรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำนที่ สมศ.กำหนด ดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับขั้นอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย (ที่ค่ำระดับ 3)
4,750 แห่ง
160 แห่ง
294 คณะ

ผลกำรดำเนินงำน
8,058 แห่ง
188 แห่ง
392 คณะ

ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

นอกจำกนี้ สมศ. มี ผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับคุณภำพในกำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สำหรับสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ประเมินอภิมำนในทุกระดับ โดยเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมที่
กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับขั้นอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย(ระดับ)
(ที่ค่ำระดับ 3)
4.2483
3.9967
4.3178

ผลกำรดำเนินงำน
(ระดับ)
4.2650
4.0030
4.2000

ค่ำคะแนนที่ได้
3.1052
3.0741
2.6788

3.1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. ส่ งเสริมและพัฒ นำผู้ บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้ำใจ เกิดควำม
ตระหนักและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก รวมทั้งสำมำรถดำเนินกำรประกันคุณภำพ
ภำยในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยควำมร่วมมือของชุมชนและกำรสนับสนุนจำกต้นสังกัด มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
ประเภทสถำนศึกษำ
ระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับอำชีวศึกษำ
ระดับขั้นอุดมศึกษำ

เป้ำหมำย (ที่ค่ำระดับ 3)
4,750 แห่ง
160 แห่ง
50 แห่ง

ผลกำรดำเนินงำน
8,502 แห่ง
187 แห่ง
77 แห่ง

ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000
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3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7173
3.2.1 กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่ำนมำเพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนในกำรเรียนรู้และเข้ำใจผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มี
คุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สมศ. ได้มีกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 พร้อมเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สมศ. และเสนอผู้อำนวยกำร สมศ. นอกจำกนี้
สมศ. ได้เสนอผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำน ต่อคณะกรรมกำร
บริหำรยุทธศำสตร์ สมศ. เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2556 โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
สมศ. เพิ่มเติม
สมศ. ได้ปรับปรุงงำนตำมผลสำรวจและรำยงำนผลกำรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ตำม
เกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดไว้ ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนิน กำรนำผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้ บริกำรของปีงบประมำณ พ.ศ.
2555 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ควรมีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในช่วงสำมไตรมำสแรก เนื่องจำกจะเกิดผลจำกกำรปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรครั้งต่อไปของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
3.2.2 สมศ.จัดจ้ำงให้สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จัดทำรำยงำนกำรวิจัยเชิงสำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มครูอำจำรย์ กลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินและรับรองคุณภำพกำรศึกษำ จำก
สมศ. ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จังหวัดที่เป็นตัวแทนภำคกลำง ภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนทั้งสิ้น 1,330 หน่วยตัวอย่ำง
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ สมศ.โดยรวม มีควำมพึงพอใจร้อยละ 85.76
อยู่ในระดับดี สูงกว่ำเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได้ 4.1520 โดยมีผลสรุปกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ดังนี้
สรุปร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยหลักของ สมศ. ผู้ตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจ
กลุ่มผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ
1. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำรสถำนศึกษำ
รวม

จานวนผู้ตอบ
แบบสารวจ(คน)
663
667
1,330

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
85.89
85.62
85.76

1) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจ จำนวน 663 คน
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ จั ด กำรเรี ย นกำรสอนอยู่ ใ นสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มำกที่ สุ ด ร้ อ ยละ 59.73 และอยู่ ใ นภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมำกที่สุด ร้อยละ 27.15 สรุป ดังนี้
 ร้อยละ 71.79 เห็นด้วยกับกำรที่สถำนศึกษำจะต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก
 ร้อยละ 47.21 เห็นว่ำกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมดีขึ้นกว่ำใน
รอบที่ผ่ำนมำ
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 ร้อยละ 85.89 พึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.
 ร้อยละ 92.22 เห็นว่ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกทำให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 ร้อยละ 39.42 เห็นว่ำ สมศ. ควรเน้นย้ำให้ผู้ประเมินภำยนอก ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่หลำกหลำยประกอบกับกำรพิ จำรณำหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมสภำพกำรดำเนินงำนจริงของแต่ละสถำนศึกษำ ไม่
ควรเน้นเฉพำะกำรศึกษำเอกสำร หลักฐำน เนื่องจำกจะสร้ำงภำระและควำมเครียดให้กับ ครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ตอบแบบสำรวจควำมพึงพอใจ จำนวน 667 คน เป็นผู้บริหำรใน
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำพื้นฐำน มำกที่สุด ร้อยละ 60.27 และอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มำกที่สุด ร้อยละ
27.29
 ร้อยละ 91.00 เห็นด้วยกับกำรที่สถำนศึกษำจะต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
 ร้อยละ 78.26 เห็นว่ำกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ดีขึ้นกว่ำใน
รอบที่ผ่ำนมำ
 ร้อยละ 85.62 มีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.
 ร้อยละ 16.98 เห็นว่ำกำรแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกลับมำยังสถำนศึกษำมี
ควำมล่ำช้ำ
สมศ. ควรใช้ประโยชน์ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจดังกล่ำว 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 สำหรับกำรดำเนินกำรติดตำมผู้ประเมินภำยนอกในกำรประเมินสถำนศึกษำ และกำรตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนและข้อสังเกตจำกกำรติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไปยังสถำนศึกษำหรือผู้ที่ร้องเรียน
สมศ. ได้ดำเนินกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมินภำยนอกทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ โดยจัดส่งแบบติดตำมไปยังสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน เมื่อสถำนศึกษำตอบกลับมำยัง
สมศ. ได้มีกำรวิเครำะห์แบบติดตำมเพื่อดำเนินกำรตอบสนองข้อร้องเรียนของสถำนศึกษำ รวมทั้งได้ดำเนินกำร
ตอบสนองข้อร้องเรียนและข้อสังเกตได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
นอกจำกนี้ สมศ. ได้สั งเครำะห์ แบบติดตำมและนำไปจัดทำแนวทำงกำรสรรหำและพัฒ นำ
คุณภำพของผู้ประเมินภำยนอกต่อไป รวมทั้งได้สรุปผลกำรประเมินข้อร้องเรียนและข้อสังเกตที่จะนำไปใช้ในปีต่อไป
โดยนำเสนอต่อคณะกรรมกำรของ สมศ. เพื่อพิจำรณำ ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6501
3.3.1 สมศ. ได้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยมีโครงสร้ำงในกำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
1) คณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ สมศ. มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
2) คณะทำงำนกำรเงิน มีหน้ ำที่เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. เกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรเงิน กองทุน งบประมำณ และกำรลงทุนของสำนักงำน และกำหนดแผนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
งบประมำณ กองทุน และกำรลงทุนของสำนักงำน
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3) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. มีกำรตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงินที่ สมศ. เสนอเป็น
ประจำทุกเดือน โดยมอบหมำยให้ตัวแทนคณะกรรมกำรบริหำรมีกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินก่อนเข้ำประชุม
เพื่อให้ข้อเสนอแนะทำงด้ำนกำรเงิน ที่ผ่ำนมำ สมศ. สำมำรถเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน มีควำมโปร่งใส และไม่มี
ข้อท้วงติงควำมผิดทำงวินัย
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2556 สมศ. ได้รั บจั ดสรรงบประมำณจำกรั ฐเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้ น
431,063,700 บำท รวมกับเงินคงเหลือยกมำดำเนินกำรต่อ จำนวน 70,075,405 บำท รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น
501,139,105 บำท โดย สมศ.มีกำรใช้งบประมำณไปแล้ว รวมกับงบประมำณที่ประหยั ดได้ และสำมำรถดำเนินกำร
ตำมภำรกิจได้จนเกิดผลผลิตตำมแผนที่กำหนดไว้โดยใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผน จำนวน 483,603,430.70 บำท
คิดเป็นร้อยละ 96.50 ซึ่งสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได้ 4.3002
3.3.2 สำหรับสถำนศึกษำทุกระดับที่ได้รับกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
เมื่อได้รับทรำบผลกำรประเมินจำก สมศ. แล้ว สมศ. ได้จัด ส่งแบบสำรวจกำรนำผลประเมินไปใช้ให้กับสถำนศึกษำ
ทุกระดับที่ได้รับกำรประเมิน ผลปรำกฏว่ำ สถำนศึกษำทั้งระดับขั้นพื้นฐำน ขั้นอำชีวศึกษำและขั้นอุดมศึกษำ ได้นำ
ข้อเสนอแนะไปวำงแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำคิดเป็นร้อยละ 100
สมศ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ มีหน้ำที่ในกำรติดตำมและ
เร่ งรัดหน่ วยงำนต้น สั งกัดในกำรน ำผลประเมินไปกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒ นำคุณภำพมำตรฐำน
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง คณะอนุกรรมกำรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้น สังกัด ผู้แทนจำกภำครัฐและเอกชน
ช่วยกันขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำของแต่ละสังกัด และส่งเสริมกำรนำผลกำรประเมินไป
ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกำรอบรมและพัฒนำผู้ประเมินให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อเสนอรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีคุณภำพและนำไปปฏิบัติได้จริง
สมศ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมกำรปฏิบัติของผู้ประเมินภำยนอกและกำร
นำผลประเมินไปใช้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ด้ำนกำรอำชีวศึกษำและ
ระดับ อุดมศึกษำประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 เสนอคณะกรรมกำรบริห ำร สมศ. นอกจำกนี้ได้นำเสนอรอง
นำยกรั ฐ มนตรี รวมทั้ง เสนอต้น สั งกัดเลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน เสนอต้นสั งกัด เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และเสนอต้นสังกัดเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์ก าร (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนน
ที่ได้ 4.9926
3.4.1 การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งมำกของกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมค ำรั บ รองกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้ เห็ นว่ำ องค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำร
วำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำร
สนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
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ผลกำรดำเนินงำนของ สมศ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.9889 จำแนกตำม
ประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 70)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้าหนักร้อยละ 30)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนด
แนวทางปฏิบัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัผลประเมิ
ก ผลประเมิ
น น
20

5.0000

17.5

5.0000

5

5.0000

10
17.5

4.8890
5.0000

20

10

ตั 5.0000
ด
น้
ำ 5.0000

100

4.9889

14
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 ควำมรั บ ผิ ด ชอบอย่ ำ งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบำทของ
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ซึ่งส่วนใหญ่มีผลกำรประเมินในระดับที่ดีมำก ได้แก่
1.1) แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 ของ สมศ. (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 – 2558) และแผน
ปฏิบัติงำนประจำปี 2556 ได้รับควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรบริ หำร สมศ. เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2555
เพื่อกำรปรับให้แผนกลยุทธ์สอดรับกับนโยบำยกำรประเมินแบบ Area Based
1.2) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของ
ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ำรมหำชนที่ ส ำคั ญ ทั้ ง 5 ระบบเป็ น รำยไตรมำสเป็ น วำระเพื่ อ พิ จ ำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ซึ่งมีควำมครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพำะระบบควบคุมภำยใน สมศ. มีกำร
ดำเนินกำรได้ตรงตำมหลักกำรและมีรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วนสำมำรถเป็นตัวอย่ำงที่ดี
1.3) สมศ. สำมำรถรำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ได้ทุกเดือน ในรำยงำนมี
กำรเปรียบเทียบกับผลงำนในช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งด้ำนงบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้จริงและงบ
ผูกพัน และงบประมำณที่คงเหลือ
1.4) คณะกรรมกำรบริ หำร สมศ. กำกับให้ มีกำรประเมินผลงำนผู้ บริ หำรรองจำกผู้อำนวยกำร
2 ระดับ คือ รองผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำกลุ่ม โดยได้ดำเนินกำรประเมินผลงำนและกำรทบทวน/กำหนดค่ำตอบแทน
ผู้ บริ หำรสู งสุ ด และกำรด ำเนิ นงำนให้ มี กำรประเมิ นผลงำนของผู้ บริหำรระดั บสู ง อย่ ำงมี หลั กเกณฑ์ ที่ ชัดเจน และ
กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
1.5) มีกำรทบทวนแบบฟอร์มกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร สมศ. โดยกำหนด
หัวข้อหลักที่สำคัญตำมตัวชี้วัดของสำนักงำน ก.พ.ร. ดังนี้
- โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
- กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (ในกำรกำหนดนโยบำย)
- ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
- กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
- กำรบริหำรจัดกำรประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำร ประกอบด้วย กำหนดส่งวำระกำร
ประชุมอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรมีควำมครบถ้วน เอกสำร
ประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง กำรรำยงำนผลงำนขององค์กำรมหำชนด้ำนกำรเงินและภำรกิจ
หลักสม่ำเสมอ และผลกำรนำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิดของคณะกรรมกำรไปปฏิบัติ
สมศ. ได้ยกร่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินตนเองซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำร
สมศ. และมี ก ำรเปิ ด เผยผลกำรประเมิ น ตนเองแก่ ค ณะกรรมกำรในที่ ป ระชุ ม อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ.
1.6 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร
(1) จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมกำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกำรสำหรับ
กรรมกำรใหม่ โดยมีกำรน ำเสนอข้อ มูล ขององค์ก ร เพื่ อเป็นกำรปฐมนิเทศ และสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบกำร
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ดำเนินงำน พร้อมกับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในปัจจุบันให้รับทรำบ รวมทั้ง มีกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัติงำนภำยใน
หน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรและสำนักงำน
(2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมีกำรเสนอข้อมูลกำรทบทวนกลยุทธ์และพันธกิจ
ที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในภำพรวมทุกระดับกำรศึกษำ
(3) จัดกิจกรรมให้คณะกรรมกำรบริหำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมในระดับนำนำชำติ เพื่อเป็น
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำนำเสนอต่อ สมศ.เพื่อนำไปเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรประเมินภำยนอกต่อไป เช่น จัดกำรประชุม International Conference on Innovations in
External Quality Assessment: Chain of Quality โดยเชิญผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกจำกประเทศสมำชิก APQN มำรับฟังกำรบรรยำยและกำรอภิปรำยเกี่ยวกับทิศทำงกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก อีกทั้งเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้กำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกระหว่ำงกัน ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจำกประเทศกัมพูช ำ ฮ่องกง อินเดีย
มำเลเซีย มัล ดีฟส์ ปำกีสถำน ตองกำ เวีย ดนำม และไทย ทั้งนี้มีคณะกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิของ สมศ. เข้ำร่ว ม
กิจกรรมดังกล่ำวด้วย
2) อย่ำงไรก็ดี ยังมีบำงประเด็นที่คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. ควรให้ควำมสำคัญ เช่น กำรเข้ำ
ประชุม เนื่องจำก มีร้อยละของจำนวนกำรประชุมทั้งหมดที่มีกรรมกำรเข้ำประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวน
กรรมกำร คิดเป็น 88.89
3.4.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะที่คาดหวัง
สมศ. ดำเนินกำรมำอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง ครบถ้วนและมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีมำกตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 มีกำรพิจำรณำกำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ และสมรรถนะที่คำดหวังของบุคลำกรใน
ตำแหน่งต่ำงๆ ทั้ง Core competency, Functional competency และ Level/Managerial competency มี
กำรประเมินบุคลำกรเทียบกับสมรรถนะที่คำดหวัง มีกำรให้บุคลำกรจัดทำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ที่
สอดคล้องกับผลกำรประเมินและได้รับกำรพัฒนำตำมแผน และมีกำรประเมินผลและสรุปรำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร
โดยแสดงผลกำรประเมินเทียบกับสมรรถนะที่คำดหวังทั้งก่อนและหลัง
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 ทั้งนี้ สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินกำร ได้ดังนี้
 ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2555

สมศ. ได้จัดจ้ำ งศูนย์บ ริกำรวิ ช ำกำรแห่ งจุฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ศึกษำกรอบโครงสร้ำงองค์กรตำมที่ได้รับอนุมัติหลักกำร และดำเนินงำนวำงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน และขอบเขตของภำระงำนเฉพำะตำแหน่งตำมโครงสร้ำงที่กำหนด เมื่อ
ดำเนินกำรเสร็จแล้ว สมศ. ได้จัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจตำมกรอบโครงสร้ำงใหม่ให้กับบุคลำกร สมศ.


ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สมศ. ดำเนินกำรดังนี้

1) งำนบุคคลได้จัดทำแผนอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556
และโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
2) น ำเสนอกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรและโครงสร้ ำ งส ำนั ก งำนฯ ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. โดยที่ประชุมได้อนุมัติ (1) ร่ำงข้อบังคับ สมศ. ว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำน กำรบริหำร
และขอบเขตหน้ำที่ของส่วนงำน พ.ศ.... (2) มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งตำมโครงสร้ำงใหม่ที่กำหนดตำมข้อบังคับงำน
บุคคล พ.ศ. 2544 (3) บัญชีอัตรำเงินเดือน สมศ. ฉบับใหม่
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ทั้งนี้ ได้มีกำรนำเสนอกรอบอัตรำกำลังตำมโครงสร้ำงใหม่ รวมถึงแนวทำงกำรจัด
บุคลำกรลงตำแหน่งตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2544 และที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงำนทดลอง
ใช้โครงสร้ำงใหม่และมีกำรประเมินผลทุก 6 เดือน
3) มีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบและขับเคลื่ อนกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่งคุณภำพ
เพื่อพิจำรณำขับเคลื่อนโครงสร้ำงใหม่ให้เหมำะสม และขับเคลื่อนบุคลำกรและงำนที่ปฏิบัติ ตลอดจนกำรส่งมอบ
ภำรกิจในแต่ละสำนัก
4) จัดบุคลำกรลงตำแหน่งตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2544 โดยนำ
ระบบสมรรถนะของบุคลำกร สมศ. ที่ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้นำเสนอไว้ในรำยงำนวิจัย
โครงกำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลมำกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร ทั้งนี้สำนักงำนได้มอบหมำยให้รอง
ผู้อำนวยกำรและหัวหน้ำกลุ่มงำนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง ซึ่งยังอยู่ระหว่ ำงกำร
ดำเนินกำร
สมศ.ก ำหนดให้ บุ ค ลำกรทุ ก คนมี ก ำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำตนเองเป็ น ประจ ำทุ ก ปี โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรตำมตำแหน่งและหน้ำที่ที่รับผิดชอบเป็นเป้ำหมำยหลัก และมีกำร
จัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับผลกำรประเมินในแต่ละปี รวมทั้งกำหนดเป็น KPI กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระดับ
บุคคลและกลุ่มงำนด้วย
5) บุคลำกรร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน
6) ประเมินผลและสรุปรำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยแสดงผลกำรประเมินเทียบกับ
สมรรถนะที่คำดหวังทั้งก่อนและหลังกำรพัฒนำ

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สมศ. ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใสในกำรติดตำมและเร่งรัดหน่วยงำนต้นสังกัด ให้นำผล
ประเมินไปกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรนำผลกำรประเมินไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นสังกัด ผู้แทนจำกภำครัฐ และ
เอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำของแต่ละสังกัด และส่งเสริมกำรนำผลกำร
ประเมินไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกำรอบรมและพัฒนำผู้ประเมินให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
2) สมศ. ยังมีจุดแข็งด้ำนกำรติดตำมประเมินผลภำยในองค์กร โดยมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและ
กำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำอย่ำงสม่ำเสมอ
3) ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สมศ. มี กำรกำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน และมีกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน
4) เว็บไซต์ของ สมศ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคั ญแก่สำธำรณะ แสดงให้เห็นควำม
รับผิดชอบและควำมโปร่งใสที่ สมศ. มีต่อสังคม ตัวอย่ำงข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น ประวัติของคณะกรรมกำรบริหำร สมศ.
กำรเข้ ำประชุ ม โครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุ กรรมกำรที่ ส ำคั ญ พั นธกิ จ แผนกำรปฏิ บั ติงำน กลยุ ทธ์
เป้ ำหมำยประจ ำปี ข้อมูลกำรจั ด ซื้อจั ดจ้ ำง ข้อมูลกำรปฏิ บัติงำนตำมนโยบำยรัฐ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ
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5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สมศ. ควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินสถำนศึกษำทุกระดับ และเสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำประจำปีพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนำไปกำหนด
มำตรกำรแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
2) สมศ. ควรร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึก ษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นประจำทุกปีใน
กำรบู ร ณำกำรกำรศึ กษำผลกำรทดสอบทำงกำรศึก ษำระดั บชำติ ของนั กเรียนและผลกำรทดสอบบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ รวมทั้งผลกำรประเมินเกี่ยวกับสถำนศึกษำของ สมศ. เพื่อจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อ
คณะรัฐมนตรี พิจำรณำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนำไปกำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของไทยต่อไป
.....................................

