รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรข ององคก ารมหาชนที่ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองคก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากการตรวจประเมิ นตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง
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ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

48%

4.3720

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

มิติที่ 3

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

18%

4.1122

7%

5.0000

2.0000

25%

4.7600

1.0000

98%

4.4681

3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) อยูที่ระดับ 4.4681
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : เมื่อพิจารณาแยกตามมิติปรากฏวา ใน มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีผลคะแนน 4.3720 มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ มีผลคะแนน
4.1122 ในขณะที่ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนเต็ม 5.0000 และมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคกร มีผลคะแนน 4.7600
2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ
 สถานภาพ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)มีเปาหมายในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแหงจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อยางนอย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ป ซึ่ง ณ ปจจุบันเปนการดําเนินการตามแผนกลยุทธ สมศ. ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น กระบวนการทางการศึ ก ษาเพื่ อ สร า งความมั่ น ใจและให
หลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและเอกชน อันกอใหเกิดคุณูปการอยางใหญหลวงตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยในสังคมโลก
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : คณะกรรมการบริหารของ สมศ. และ
ผูบริหารระดับ สูง ใหความสําคัญ กับ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบาย รวมถึงใหคําแนะนําเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
ผูบริหารจากทุกหนวยงานใหความรวมมือ สนับสนุน ดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 : สมศ. มีผลการดําเนินงานในการจัดการประเมินคุณภาพภายนอก
สําหรับสถานศึกษาในแตละระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับขั้นอุดมศึกษา
ระดับขั้นอาชีวศึกษา

ผลการดําเนินงาน (แหง)
7,750
55
178

 นอกจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแลว สมศ. ยังมีโครงการในการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการประเมิน
ให แ กผู ป ระเมิ น ภายนอกและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ ห มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิน ในแต ล ะระดั บ และมี โ ครงการในการ
เตรียมความพรอมใหแกสถานศึกษาในการเขารับการประเมินดวยการผลิตสื่อและเอกสารดานการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อเผยแพรและสรางความรูความเขาใจในระบบประเมินผลโดยเนนการสรางองคความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคูไปกับการประเมินผลเพื่อใหเกิดผลลัพธในเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป
3. ฐานขอมูล
 จากการตรวจเอกสารหลักฐานอางอิงรายตัวชี้วัดพบวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีการ
กําหนดผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูลของแตละตัวชี้วัดอยางเปนทางการ รวมทั้งมีการอางอิงหลักฐานเอกสาร
หลักฐานของแตละตัวชี้วัดไวในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อที่ผูประเมินจะใชสําหรับตรวจติดตามในไดแตละตัวชี้วัด
สําหรับการประเมินผล โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีการเก็บขอมูลทั้งในรูปแบบของ
ต น ฉบั บ และไฟลอิ เล็กทรอนิก สซึ่งสามารถเรี ยกดู ปรับ ปรุง และประมวลผลได อย างไรก็ตามการจั ดทํารายงานการ
ประเมินผลตนเอง สมศ. ควรชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ วิธีการจัดเก็บขอมูล
พรอมทั้งระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนหรือเปนปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงานใหครบถวน เพื่อเปนขอมูลที่นํามาใช
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
5.0000
3.4868
4.3720

มิติที่ 2
4.9300
4.1590
4.1122

มิติที่ 3
3.0000
2.0000
5.0000

มิติที่ 4
4.8250
3.4880
4.7600

รวม
4.7580
3.5472
4.4681

ประเภท
จํานวนตัวชี้วัด

Input
0

Process
4

Output
5

Outcome
1

รวม
10

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

1.

1.

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
คณะกรรมการบริหารของ สมศ. และผูบริหารระดับสูง ใหความสําคัญกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย รวมถึงใหคําแนะนําเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนผูบริหารจากทุกหนวยงานใหความรวมมือ สนับสนุน ดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
สมศ. ควรพิจารณาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และทํา
ใหการดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร และนโยบายที่กําหนดไว
อื่นๆ
การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง สมศ. ควรชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได
ดําเนินการ วิธีการจัดเก็บขอมูล พรอมทั้งระบุปจจัยที่มีสวนสนับสนุนหรือเปนปญหา/อุปสรรคตอการดําเนินงาน
ใหครบถวน เพื่อเปนขอมูลที่นํามาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1 จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและสงรายงาน
1.1 ขั้นพื้นฐาน
1.2 การอาชีวศึกษา
1.3 อุดมศึกษา
2 รอยละของผูประเมินภายนอกและผูทรงคุณวุฒิที่
ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญในการประเมิน
2.1 ขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ระดับอภิมาน
2.1.2 ระดับทั่วไป
2.2 ขั้นอาชีวศึกษา
2.3 ขั้นอุดมศึกษา

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

48
35
แหง
แหง
แหง

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

15
10
10
8
6
3
3
2

4.3720
4.3673
7,378.00 7,471.00 7,564.00 7,657.00 7,750.00 7,750.00
174.00 176.00 177.00 179.00 180.00 178.00
0.00
6.00 27.00 49.00 70.00 55.00

5.0000
5.0000

0.7653
0.3571
0.4373

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

50.00
50.00
50.00

60.00
60.00
60.00

70.00
70.00
70.00

80.00
80.00
80.00

90.00 100.00 5.0000 0.1531
90.00 100.00 5.0000 0.1020
90.00 คณะกรรมการเจรจาฯ
เห็นชอบใหยกเลิก
ตัวชี้วัด
3.4000

3 จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการสงเสริมและ
5
พัฒนาการประกันคุณภาพจาก สมศ.
3.1 ขั้นพื้นฐาน
แหง
2 7,378.00 7,471.00
3.2 ขั้นอาชีวศึกษา
แหง 1.50 174.00 176.00
3.3 ขั้นอุดมศึกษา
แหง 1.50
0.00
6.00
18
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 10
65.00 70.00
5 รอยละของการตอบสนองตอขอรองเรียนและ
รอยละ
8
55.00 65.00
ขอสังเกตจากการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดแลวเสร็จ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
7
6 ระดับความสําเร็จในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ระดับ
1
7
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
25
7 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
10
1
2
8 ระดับความสําเร็จของโครงการระบบศูนยขอมูลและ ระดับ
6
1
2
คอมพิวเตอร
9 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
รอยละ
7
80.00 85.00
แผนพัฒนาองคความรูในองคการ
10 จํานวนงานวิจัยจากการใหทุนวิจัยของ สมศ.
2
10.1 ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนํา
ชิ้น
1
1
2
10.2 ที่ไดนําผลวิจัยมาใชประโยชน
ชิ้น
1
1
2
น้ําหนักรวม 98

100.00

5.0000
3.5000
4.2857
5.0000

7,564.00 7,657.00 7,750.00 7,089.00
177.00 179.00 180.00 180.00
27.00 49.00 70.00 70.00
75.00
75.00

80.00
85.00

85.00
95.00

77.01
100.00

1.0000
5.0000
5.0000
4.1122
3.4020
5.0000

3

-

5

5.00

3
3

4
4

5
5

4.40
5.00

5.0000
5.0000
4.7600
4.4000
5.0000

90.00

95.00

100.00

100.00

5.0000

3
3

4
4

5
5

0.1531

0.0204
0.0765
0.0765
0.3471
0.4082

0.3571
0.4490
0.3061
0.3571

5.0000
5.00
5.0000 0.0510
5.00
5.0000 0.0510
คาคะแนนที่ได 4.4681

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 เนื่องจาก สมศ. ใชวิธีดําเนินการวาจางผูประเมินภายนอกใหเปนผูประเมินผลสถานศึกษา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ สมศ. ไดแก การจางผูประเมินภายนอกที่มีทักษะในการประเมินที่แตกตางกันและการขาดแคลนผูประเมิน
ในบางสาขา รวมถึงความยากลําบากในการควบคุมระยะเวลาการสงงานจากผูประเมินภายนอกทําใหสงผลกระทบตอผล
การดําเนินงาน รวมถึง งบประมาณที่ไดรับในการประเมินสถานศึกษาแตละแหงเมื่อเทียบกับอัตราการจางต่ํากวาราคา
ตลาด อยางไรก็ดีในการประเมินผลในปที่ผานมาที่ปรึกษาไดใหน้ําหนักตัวชี้วัดดานการประเมินคุณภาพภายนอกที่เปนงาน
ตามภารกิจหลักโดยใหน้ําหนักรวมประมาณ รอยละ 50 และสําหรับตัวชี้วัดอื่นๆ จะประเมินกระบวนการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานรวมถึงการสราง และนําองคความรูมาใชและในการกําหนดเปาหมายเกณฑการใหคะแนนจะ
คํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตนทุนในการประเมินจากผลงานในอดีตเพื่อลดปจจัยที่
มีผลกระทบในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับ อยางไรก็ดี สมศ. ควรที่จะบริหารจัดการภายใตงบประมาณที่ไดรับ รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนงานพรอมทั้งอบรม และพัฒนาผูประเมินใหมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาและเตรียม
ความพรอมใหแกสถานศึกษาเพื่อใหพรอมรับการประเมินและมีความเขาใจระบบประเมินผล เพื่อลดปญหา อุปสรรค
ตางๆในปที่ผานมาและสามารถบรรลุเปาหมายและพันธกิจขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ตัวชี้วัดยอยที่ 2.3 ขั้นอุดมศึกษา สมศ. ขอเสนอยกเลิกตัวชี้วัดยอยนี้ และตัดน้ําหนักออก ทั้งนี้ สมศ.ไดชี้แจงวา ผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ไดเทากับ รอยละ 37 โดย สมศ.ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาและรับรองผูประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2550 จํานวน 200 คน (20 ชั่วโมง/คน) โดยไดจัดการพัฒนา รับรองและตออายุผูประเมิน
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดยมีผูประเมินภายนอกเขารับการอบรม จํานวน 237 คน (รอยละ 118.50) ทั้งนี้ เปนผูประเมิน
ภายนอกที่เขารับการอบรมครบตามเกณฑที่ สมศ. กําหนด (20 ชั่วโมง) จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 37 และสิ่งที่เปน
อุปสรรคสําหรับการดําเนินการ คือ ในการจัดประชุมแตละครั้ง สมศ.ไดออกหนังสือเชิญผูประเมินภายนอกทุกทาน พรอม
ทั้งไดประกาศทาง Web-site สมศ.และประชาสัมพันธดวยวาจา รวมทั้งการติดตามทางโทรศัพท แตดวยธรรมชาติของ
ผูประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจมาก ประกอบกับ การจัดอบรมดังกลาวเปนสาระเดียวกันกับที่จัดประชุมไปแลว 4 รุน
แรก ผูประเมินที่ไดรับการอบรมไปและไดรับวุฒิบัตรไปแลว จึงมีความประสงคที่จะไมเขารวมการอบรมดังกลาว สมศ.จึง
ไมอาจกําหนดใหผูประเมินเขาอบรมตามแผนระยะเวลาดังกลาวได เปนเหตุใหมีผูเขารวมประชุม เปนจํานวนนอย ซึ่งจาก
ปญหาอุปสรรคดังกลาว สมศ. ควรพิจารณาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงสําหรับปตอไป เพื่อเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร และนโยบายที่กําหนดไว
 สมศ. ควรจะพัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการประมวลผลผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อใหสามารถรายงานผล
ขอมูลไดถูกตองและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันผลการประเมินของ สมศ. ไดถูกนําไปอางอิงจาก
หลายหนวยงานมากขึ้น ทําใหมีความตองการขอมูลที่ถูกตองและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 สมศ. ควรมีการศึกษาแนวทางการใชประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยที่ สมศ. ใหทุนไปเพื่อที่จะสะทอนถึงผลงาน ในเชิง
คุณภาพ (outcome) ของงานวิจัยดังกลาวรวมถึงทําการเผยแพรผลงานดังกลาวเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

1. จํานวนสถานศึกษาที่
ไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและ
สงรายงาน
1.1 ขั้นพื้นฐาน
1.2 อุดมศึกษา
1.3 การอาชีวศึกษา

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.3673 ทั้งนี้ ในการประเมินผล
จะแบงเปนตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด โดยแยกตามระดับขั้นการศึกษาที่กําหนดไว ซึ่งสรุปสามารถผล
การดําเนินงานได ดังนี้
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกไดทั้งสิ้น
7,750 แหง
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 4.2857 โดย สมศ. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกไดทั้งสิ้น
55 แหง
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 3.5000 โดย สมศ. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกไดทั้งสิ้น
178 แหง
 สําหรับแนวทางในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. นั้นใชการวาจาง
ผูประเมินภายนอก (outsourcing) โดยมีกระบวนการเปนดังนี้
1. จัดสรรสถานศึกษาใหผูประเมินภายนอก
2. จัดทําสัญญากับผูประเมินภายนอก
3. ผูประเมินภายนอกจัดการประเมินสถานศึกษาตามที่ไดทําสัญญา
4. ผูประเมินภายนอกจัดสงรายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษามายัง สมศ.
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน มีดังนี้
1. เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดที่ประเมินผลตอเนื่องจากปที่ผานมา สมศ. จึงไดนําประเด็นที่
เปนปญหาอุปสรรคสําหรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้มาใชปรับแผนการดําเนินงานจึงทํา
ใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น
2. มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการประเมิ น และการทํ า รายงานการประเมิ น แก ผู ป ระเมิ น
ภายนอก เพื่อทราบระยะเวลาในแตละขั้นตอนการดําเนินการทั้งหมด
3. ผูประเมินภายนอกมีประสบการณในการประเมินมากขึ้นทําใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น
 สิ่งที่เปนอุปสรรคสําหรับการดําเนินงาน มีดังนี้
1. ผูประเมินบางภูมิภาคมีจํานวนนอย ตองจัดสรรสถานศึกษาใหทําการประเมินหลายแหงใน
ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน
2. ผูประเมินที่เชี่ยวชาญในบางสาขาวิชามีจํานวนจํากัด ทําใหการจัดสรรผูประเมินในบาง
ระดับทําไดยาก จึงทําใหการดําเนินการตามตัวชี้วัดไมบรรลุผลตามแผนที่วางไว โดยเฉพาะ
ผูประเมินในระดับอุดมศึกษา
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
2. รอยละของผูประเมิน
ภายนอกและ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
การพัฒนาใหมี
ความเชี่ยวชาญใน
การประเมิน
2.1 ขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ระดับอภิมาน
2.1.2 ระดับทั่วไป
2.2 ขั้นอาชีวศึกษา
2.3 ขั้นอุดมศึกษา

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 ทั้งนี้ ในการประเมินผล
จะแบงเปนตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด โดยแยกตามระดับขั้นการศึกษาที่กําหนดไว ซึ่งสรุปผลการ
ดําเนินงานได ดังนี้

 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 100 คน หรือ
รอยละ 100
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 480 คน หรือ
รอยละ 100
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 220 คน หรือ
รอยละ 100
 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล เห็นชอบใหยกเลิกตัวชี้วัด
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน มีดังนี้
1. ความตองการของคณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร สมศ. ในการผลักดันเรื่องคุณภาพ
รายงานการประเมินภายนอก ทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญของการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพการดําเนินงานของผูประเมินภายนอกใหสามารถตรวจอานและรับรองมาตรฐาน
ของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งเปนการลดขั้นตอนในการดําเนินการรับรอง
รายงาน
2. ผูประเมินภายนอกมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง จึงสมัครเขารวมทดสอบจํานวนมาก
ทําให สมศ.สามารถดําเนินการคัดเลือกผูประเมินอภิมานที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการ
ทํางานดังกลาว
 ขอสังเกต
1. ตัวชี้วัดยอยที่ 2.3 ขั้นอุดมศึกษา สมศ. ขอเสนอยกเลิกตัวชี้วัดยอยนี้ และตัดน้ําหนักออก
ทั้งนี้ สมศ.ไดชี้แจงวา ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ไดเทากับ รอยละ 37 โดย สมศ.ได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาและรับรองผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ปงบประมาณ
2550 จํานวน 200 คน (20 ชั่วโมง/คน) โดยไดจัดการพัฒนา รับรองและตออายุผูประเมิน
ภายนอก ระดั บ อุ ดมศึ ก ษา โดยมี ผู ป ระเมิน ภายนอกเข า รั บ การอบรม จํ า นวน 237 คน
(รอยละ 118.50) ทั้งนี้ เปนผูประเมินภายนอกที่เขารับการอบรมครบตามเกณฑที่ สมศ.
กําหนด (20 ชั่วโมง) จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 37
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
2. สิ่งที่ เปนอุปสรรคสําหรับ การดําเนินการ คือ ในการจัดประชุ มแตละครั้ง สมศ.ไดออก
หนังสือเชิญผูประเมินภายนอกทุกทาน พรอมทั้งไดประกาศทาง Web-site สมศ.และ
ประชาสัมพันธดวยวาจารวมทั้งการติดตามทางโทรศัพท แตดวยธรรมชาติของผูประเมิน
ระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจมาก ประกอบกับ การจัดอบรมดังกลาวเปนสาระเดียวกันกับที่
จัดประชุมไปแลว 4 รุนแรก ผูประเมินที่ไดรับการอบรมไปและไดรับวุฒิบัตรไปแลว จึงมี
ความประสงคที่จะไมเขารวมการอบรมดังกลาว สมศ.จึงไมอาจกําหนดใหผูประเมินเขา
อบรมตามแผนระยะเวลาดังกลาวได เปนเหตุใหมีผูเขารวมประชุม เปนจํานวนนอย
แตอยางไรก็ดี สมศ.ตระหนักดีวา การพัฒนาผูประเมินใหมีศักยภาพในการประเมิน
มหาวิทยาลัยนั้นตองสรางความมั่นใจวาผูประเมินดังกลาวมีศักยภาพที่พึงประสงค สมศ.จึง
ไดทําการวิจัยประเมินติดตามการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา และ
เมื่อพบวาผูประเมินมีจุดออนในเรื่องของการเขียนรายงานผลการประเมิน สมศ.จึงไดจัด
อบรมเพื่อ เพิ่ม ศั กยภาพในดานของการเขีย นรายงานใหกั บ ผูประเมิน ภายนอก ณ หอ ง
ประชุม 2 สมศ.ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้การวัดตัวชี้วัดดังกลาวเปนการนับ
ผูประเมิน และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญในการประเมินตั้งแต 20
ชั่วโมงขึ้นไป สมศ.จึงมิไดทําการนับรวมการจัดประชุมหรืออบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผูประเมิน ที่ไดทําขึ้นอยูเปนประจํา แตเปนการอบรมหรือประชุมระยะสั้นไมถึง 20 ชั่วโมง
จึงทําใหการนับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวอยูในระดับต่ํา
 ขอเสนอแนะ
1. สมศ. ควรพิจารณาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และทําใหการดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร และนโยบายที่
กําหนดไว

3. จํานวนสถานศึกษาที่
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพจาก สมศ.
3.1 ขั้นพื้นฐาน
3.2 ขั้นอาชีวศึกษา
3.3 ขั้นอุดมศึกษา

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.4000 ทั้งนี้ ในการประเมินผล
จะแบงเปนตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด โดยแยกตามระดับขั้นการศึกษาที่กําหนดไว ซึ่งสรุปผลการ
ดําเนินงานได ดังนี้
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 1.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 7,089 แหง
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 180 แหง
 ผลการดําเนินงาน อยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ดําเนินการไดจํานวนทั้งสิ้น 70 แหง
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน มีดังนี้
1. ผูบริหารใหความสนใจกับการสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพเปนพิเศษ เนื่องจาก
ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพเปนรากฐานของการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้นในการ
จัดประชุมแตละครั้งผูบริหาร หรือคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินจึงไดเขารวม
เปนวิทยากรดวยตนเอง สรางความเชื่อมั่น และเปนการสงเสริมความรูใหกับสถานศึกษา
อยางแทจริง
 ขอสังเกต
1. ตัวชี้วัดยอยที่ 3.1 ขั้นพื้นฐาน สมศ. ขอเสนอใหปรับผลการดําเนินงานจากที่แจงไว คือ
6,367 แหง โดยใหรวมนําผลการดําเนินงานจากการใชวิธีการรองคือ การสงเสริมทางไกล
จํานวน 722 แหง ดังนั้นผลการดําเนินงานจึงเทากับ 7,089 แหง โดยคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผล ไดเห็นชอบตามที่ สมศ.เสนอ ซึ่ง สมศ. ชี้แจงวา จากสถานศึกษา
ที่ตองดําเนินการประเมินภายในปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวน 7,550 แหงนั้น ขณะที่
กําลังดําเนินการสงเสริมนั้น สมศ.มีความจําเปนตองจัดการประเมินสถานศึกษาใหเปนไป
ตามแผนที่ กํ า หนดไว ทํ า ให ส ถานศึ ก ษาบางแห ง ที่ ไ ด รั บ การประเมิ น แล ว ไม เ ข า ร ว ม
กิจกรรมการสงเสริม สมศ.ไดจัดอบรมดวยวิธีอื่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
การสงเสริมสถานศึกษาดวยวิธีหลักคือ การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การจัดประชุมสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และวิธีรอง คือ
การสงเสริมทางไกล ดวยการสงเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสาร
ประกอบการบรรยายที่เกี่ยวของ ฯลฯ ใหกับสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงานคือ นับ
เฉพาะการสงเสริมดวยการจัดประชุมแบบ face to face สวนที่เหลือเปนสถานศึกษาที่ไม
เขารวมประชุม อาจมีสาเหตุจากติดภารกิจดวนหรือไมสามารถเดินทางมาเขารวมประชุม
ได สมศ.จึงไดสงเอกสารรวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารสรุปการบรรยายของ
วิทยากร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกแนวทางนําผล
ประเมินไปใชพัฒนาสถานศึกษา แนวทางการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
ตนเอง การบริหารอยางประกันคุณภาพ เปนตน
ทั้ ง นี้ สมศ.ได ส ง แบบสํ า รวจการนํ า ข อ มู ล จากเอกสารที่ ไ ด รั บ จาก สมศ.ไปใช
ประโยชนใหกับสถานศึกษาดวย มีสถานศึกษาตอบแบบสํารวจและสงกลับมาจํานวน 722
แห ง ส ว นใหญ ร ะบุ ว า ได นํ า ข อ มู ล จากเอกสารที่ สมศ.ส ง ให ไ ปใช ป ระโยชน ใ นการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอยละ 97.5) จัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (รอยละ 93.5) และนําผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใชประโยชน (รอยละ
89.5) และอื่นๆ (รอยละ 11)
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ

สรุปผลการประเมิน

4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

4. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 จากผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารของ สมศ. โดยมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูจัดจาง รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจาก สมศ. คือ
รอยละ 77.01 มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.4020 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการ
ที่เลือกมาประเมินผล ดังนี้
งานบริการที่เลือกมาประเมินผล
1. การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
2. การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
3. การสงเสริมและประชาสัมพันธของ
ศูนยเครือขายสมศ.

จํานวนตัวอยาง
99

รอยละของความพึงพอใจ
70.50

100

87.39

101

72.51

ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของ “สมศ.”

77.01

 สมศ. ควรปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารตามข อ เสนอแนะที่ ไ ด รั บ จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการในประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ
1. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนํา ขั้นตอนในการประเมิน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส งรางรายงานการประเมิน (ภายใน 15 วั น หลั ง
ประเมิน)
3. ขอเสนอแนะจากผูประเมิน นําไปปฏิบัติไดจริง
5. รอยละของการ
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยตอบสนองตอขอรองเรียนและขอสังเกตจากการ
ตอบสนองตอขอ
ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกไดแลวเสร็จ รอยละ 100
รองเรียนและขอสังเกต  สมศ. ไดดําเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก โดยแบบสอบถามและการ
ติดตามขอมูลเชิงลึก และกลุมงานประเมินดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งปรับปรุงแกไข
จากการติดตามผลการ
หรือพัฒนาระบบตามผลการติดตามและขอรองเรียนจากขอรองเรียนทั้งหมด
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดแลวเสร็จ  ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน คือ สมศ. ไดดําเนินการประชาสัมพันธทาง สื่อ เอกสาร และจาก
ผูบริหารของ สมศ. ใหสถานศึกษาใหข อมูลที่เปนจริงเกี่ยวกั บการปฏิบัติงานของผูประเมิน
ภายนอก โดยถือเปนขอมูลลับเฉพาะ ไมเปดเผย และไมมีผลกระทบตอสถานศึกษา
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

6. ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําตนทุนตอ
หนวย

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดํา เนิ น งานอยู ที่ ร ะดั บ คะแนน 5.0000 โดย สมศ. สามารถดํ า เนิน การไดค รบถ ว น
ทุกขั้นตอนตามตัวชี้วัดนี้
 สมศ. ไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1. จัดใหมีการพัฒนาและฝกอบรมสรางความรูความเขาใจและความจําเปนกับเจาหนาที่และ
ระดับบริหาร และใหมีที่ปรึกษาภายนอกใหความชวยเหลือในการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยดําเนินการ
2. รวบรวมขอมูลคาใชจายในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.2549 และ 2550
3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
4. เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 1 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร และนําไปใชในการวางแผนเรงรัดผลการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางใน
การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ2550 ชวงไตรมาสที่เหลือ และไปกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และแผนการบริหารงาน
และการใชจายงบประมาณ ที่มีบานจากขอมูลผลผลิตตอหนวยที่จัดทําขึ้น
5. รายงานผลการดําเนินการใหกับ สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ
 ขอสังเกต
1. เนื่องจาก สมศ. ใชระบบวิธีการจัดจางประเมินและจายตอบแทนในอัตรา 50:50 ดังนั้นใน
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ ตนทุนตอหนวยจะต่ํากวาที่ควรจะเปน แตกตางจาก
หนวยงานอื่นซึ่งตนทุนผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเบิกจายในครั้งที่สอง เมื่อหนวยประเมิน
ผูประเมินดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาอยางสมบูรณ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
; 4.5000-5.0000

7. ระดับคุณภาพ
การกํากับดูแลกิจการ

3.5000-4.4999

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานอยูในระดับคะแนน 4.4000 โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ ซึ่ง
สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน
1.1 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร มีสวนรวม
ในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร ขอสังเกต และใหขอเสนอแนะทั้ง
ในดานวิชาการ และการบริหารจัดการในองคกร
1.2 คณะกรรมการมีการดูแลติดตามผลการดําเนินงานผลผลิตที่สําคัญ ไดแก ผลผลิต เรื่อง
การจัดสงเสริมการประกันคุณภาพ และผลผลิต เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมไปถึงการรับรองรายงานการประเมิน การรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกเดือน โดยมี
หลักฐานขอเสนอแนะอยางเปนระบบ
1.3 กรรมการไดวาระการประชุม เอกสารและขอมูลประกอบวาระอยางครบถวนนอยกวา
2 วันทําการ
1.4 กรรมการมีการเขาประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 82 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
2. รายงานทางการเงิน สามารถปดบัญชีไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดของบัญชี
จนถึงวันที่สงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต เพื่อ
รับรองงบการเงินประจําป พ.ศ.2550
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส มีการเปดเผยรายงานประจําป 2549 คํารับรอง
การปฏิบัติงานป 2550 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือ น ป 2550 ประวัติข อง
กรรมการทุกทาน และรายงานการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งป 2550
4. การดําเนินการอื่น ๆ ดานการกํากับดูแลกิจการ มีคณะกรรมการติดตามความเพียงพอที่
สําคัญ คือ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด และมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบโดยตรงดานการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหความ
เสี่ยงครบทุกดาน
 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสําคัญตอการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามพันธกิจและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติจึง
ดําเนินการกํากับติดตามอยางใกลชิดพรอมใหนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
8. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดํ าเนิน งานอยูที่ ร ะดับ คะแนน 5.0000 โดย สมศ. สามารถดําเนิน การได ค รบถว น
ทุกขั้นตอนตามตัวชี้วัดนี้
โครงการระบบศูนย
ขอมูลและคอมพิวเตอร  สมศ. สามารถดํ า เนิ น การได ต ามเป า หมายโดยได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความต อ งการใช ร ะบบ
คอมพิวเตอรของสํานักงานและจัดทํา TOR โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร โดย
ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการให อ.วิทวัส ทิพยสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอรจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนที่ปรึกษาโครงการฯ จากนั้น สมศ. ไดทําการ
ปรับแกขอกําหนดโครงการฯ ตามแนวทางที่ไดรับจากประธานคณะกรรมการบริหาร สมศ. (นาย
โอฬาร ไชยประวัติ) โดยไดเสนอขออนุมัติหลักการและงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ
หลั ก การและงบประมาณให ดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ศู น ย ข อ มู ล และคอมพิ ว เตอร ใ นวงเงิ น
งบประมาณ 10 ลานบาทดวยวิธีพิเศษ ตอมาสํานักงานไดดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ สมศ.
และไดอนุมัติให บริษัท ศูนยคอมพิวเตอรประเทศไทย จํากัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูดําเนิน
โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร ในวงเงิน 9,856,840.00 บาท (เกาลานแปดแสนหา
หมื่นหกพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ การ
ดําเนินงานโครงการฯ แบงออกเปน 2 งวดงานไดแก งวดที่ 1 การปรับปรุงหองเพื่อใหพรอมรับ
การติดตั้งและใชงานเปนศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร งวดที่ 2 การติดตั้งงานระบบเครือขายและ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินงานตามโครงการฯ พรอมสงมอบงานทั้งหมดเมื่อ
วั นที่ 31 สิง หาคม 2550 ซึ่ง ในระหว างการดํ าเนินงานโครงการฯ สํ านักงานฯ ไดติด ตามการ
ดําเนินงานและรายงานความกาวหนาตอผูบริหารตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ และ สมศ. ไดมี
การทดสอบระบบจากการใชงานจริงเปนระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน 2550) ซึ่งผลปรากฎวาระบบ
ทั้ง หมดสามารถทํ างานไดต รงตามข อ กํ าหนดโครงการฯ และแผนงานที่ สมศ. กํ าหนด และ
หลังจากที่ไดมีการสอบจากการทํางานจริงแลว สมศ. ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
การนําศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร สมศ. ไปใชประโยชนเปนที่เรียบรอยแลว
 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหาร สมศ. และผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของโครงการและอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนเพื่อดําเนินงานโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลและคอมพิวเตอร
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
9. รอยละความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดย สมศ. ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม
6 ครั้ง ตามแผนที่กําหนด หรือ รอยละ 100
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาองคความรู  สมศ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม 6 ครั้ง ตาม
แผนที่กําหนด ไดแก
ในองคการ
ครั้งที่ 1 เรื่อง จาก 6 เดือนสู 1 ป กาวยางสูความสําเร็จ(นําเสนอผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
ของกลุมงาน และนําเสนอแผนเรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 3-4) ณ ซันเซ็ทรีสอรท
แอนดสปา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2550
ครั้งที่ 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับมาตรฐานที่ไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ณ หองประชุม สมศ.เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550
ครั้งที่ 3 เรื่อง ผูบริหารกับการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2550
ครั้งที่ 4 Best Practice การนําผลประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550
ครั้งที่ 5 เรื่อง Best Practice รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่มีลักษณะ Scientific
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550
ครั้งที่ 6 เรื่องสอนอยางไร ใหคิด วิเคราะห สังเคราะห ไดอยางมีคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550
10. จํานวนงานวิจัยจากการ  ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 ทั้งนี้ ในการประเมินผล
ใหทุนวิจัยของ สมศ.
จะแบงเปนตัวชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด ซึ่งสรุปสามารถผลการดําเนินงานได ดังนี้
10.1 ที่ไดรับการตีพิมพ  ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สมศ.
และไดรับการตีพิมพในวารสารชั้นนําภายในปงบประมาณ 2550 จํานวน 5 บทความ
เผยแพรในวารสาร
 สมศ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยสํานักงานฯ ไดดําเนินการติดตอประสานกับผูวิจัย
ชั้นนํา
เพื่อนํางานวิจัยที่ไดรับทุนจาก สมศ. สงตีพิมพในวารสารชั้นนํา ซึ่งปงบประมาณ 2550 มีจํานวน
ทุนวิจัยของ สมศ. ที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 5 บทความ ดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาดวยตนเองในระดับ
ประถมศึ ก ษา” โดย นายธี ร ชั ย เนตรถนอมศั ก ดิ์ ตี พิ ม พ ใ นวารสารศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 30 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2550
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา” โดย นางวันเพ็ญ ผองกาย ตีพิมพในวารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2550
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

10.2 ที่ไดนําผลวิจัยมา
ใชประโยชน

สรุปผลการประเมิน
3. โครงการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่เอื้อตอคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ระบบการประเมิน” โดย นายณรงคฤทธิ์ อินทนาม ตีพิมพในวารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2550
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การนําผลการประเมินภายนอกและขอเสนอแนะไปใชในการพัฒนา
โรงเรียนมั ธ ยมศึก ษา ตามความคิดเห็น ของผูบ ริห ารและครู สังกัดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษานครราชสีมาเขต 6” โดย นางมะลิวัน ศรีโคตร ตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 1 ฉบับที่ 1 เม.ย.-มิ.ย. 2550
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การอบรม
โดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยการสรางเครือขายและการคิดสะทอนอภิมาน” โดย นายวิษณุ
ทรัพยสมบัติ ตีพิมพในวารสารวิธีวิทยาการวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 20 ฉบับที่ 2
พ.ค.-ส.ค. 2550
 ผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สมศ.
และไดนําผลวิจัยมาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ภายในปงบประมาณ 2550 จํานวน 5 บทความ
 สมศ. สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยสํานักงานฯ ไดดําเนินการติดตอประสานกับผูวิจัย
เพื่อนํางานวิจัยที่ไดรับทุนจาก สมศ. สงตีพิมพในวารสารชั้นนํา ซึ่งปงบประมาณ 2550 มีจํานวน
ทุนวิจัยของ สมศ. ที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 5 บทความ ดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย” โดย ดร.ปาน กิมปและคณะ สํานักงานฯ ไดนํางานวิจัย
ดังกลาวมาใชประโยชนในการศึกษาบริบทของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของประเทศไทยที่เรียกรวมกันวา “การศึกษานอกโรงเรียน” สําหรับใชเปนแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งขณะนี้สํานักงานฯ ไดพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้และ
ระบบการประเมิน โดยคาดวาสถานศึกษากลุมดังกลาวจะไดรับการประเมินจาก สมศ. ใน
ปงบประมาณ 2551
2. โครงการวิจั ย เรื่ อ ง “การพัฒ นาระบบการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก สถานศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” โดย รองศาสตราจารย ดร.วิรัตน ธรรมา
ภรณและคณะ สํานักงานฯ ไดนํางานวิจัย ดังกลาวมาใชป ระโยชนสําหรั บ จัด แบงกลุม
สถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อวิเคราะห
บริ บ ท จั ด รู ป แบบ/เกณฑ ป ระเมิ น /ตั ว บ ง ชี้ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับใชในการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษากลุมดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
3. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการประเมินทักษะการบรรเลง
ดนตรีไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีกลุมวงปพาทย” โดย นายรณชัย บุญลือ สํานัก
ยุ ท ธศาสตร แ ละประเมิ น ผลได นํ า งานวิ จั ย ดั ง กล า วจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ เป น
สารสนเทศประกอบการพัฒนากรุงเทพมหานคร
4. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การอบรม
โดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยการสรางเครือขายและการคิดสะทอนอภิมาน” โดย นายวิษณุ
ทรัพยส มบัติ ได ไดรับการพิจ ารณานํางานวิ จัยไปเผยแพร ณ Hawaii International
Conference on Education.
5. โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการนําผลการประเมินภายนอกมาใชพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา”
โดย ดร.คมศร วงษรัก ษา ไดนํามาใชประโยชน คือ ผูวิจัยไดนํางานวิจัยเผยแพรไ ปยัง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จํานวน 66 แหง โดยได
เผยแพรไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตางๆ
นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอในการประชุมเชิงวิชาการหัวขอ “ครูกับการวิจัยและเครือขาย
วิจัยการศึกษา” วันที่ 2 กันยายน 2550 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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