รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกอย่ างน้ อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นกระบวนการทาง
การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจและให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน อันก่อให้เกิด
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
ในสังคมโลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสํ า นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) กําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
มาตรา 7 ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่หลัก ดังนี้
(1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
(2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(3) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
(4) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
(5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
กํ าหนดนโยบายทางการศึก ษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ ง เผยแพร่ รายงานดังกล่าวต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรี
1.4 ผู้อํานวยการ : ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
คณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
- ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
(1 ตุลาคม 2554 – 24 กรกฎาคม 2555 ครบวาระ 70 ปี)
- ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
(25 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน)
2. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
3. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ว่าง)
(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ลาออก ณ 24 มกราคม 2555)
6. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
7. ดร.สิริพร บุญญานันต์
8. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
9. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
10. ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

อัตรากําลัง 63 อัตรา (ไม่รวมผู้อํานวยการ)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน”
เป็นองค์การทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาของไทยให้ มี คุ ณ ภาพ และให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข
สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้

4
5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจ เกิด
ความตระหนักและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของชุมชนและการสนับสนุนจากต้นสังกัด โดย
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การสอน และ การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยอมรับ และศรัทธาต่อสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะได้รับการสนับสนุนและสามารถ
แข่งขันได้ สถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอภายใต้การนําของผู้บริหาร
3) พั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาจากภายนอกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่มี
คุณภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือ ผู้ประเมินภายนอกต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและ
มีความปรารถนาดีที่จะประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
4) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก และสังเคราะห์ผลประเมินคุณภาพเพื่อแสดงมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศและเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
5) พัฒนาวิทยากรแกนนําและบุคลากรทางการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา
6) สร้างระบบการทํางานแบบเครือข่ายระดับบุคคลและองค์การทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา

2. สรุปผลในภาพรวม
การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ งานและผลการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มี ค วามครบถ้ ว น
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน
ภาพรวม ได้คะแนน 4.5598 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติ
ที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.8200 และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานคะแนนที่ได้ 4.7660 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มาก รวมทั้งในมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สมศ. ค่าคะแนนที่ได้ 4.6733 ซึ่งอยู่ใน

5
ระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มากเช่นกัน สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยได้คะแนน 3.1520 ตามลําดับ ซึ่งมีผลงานโดยสรุป คือ
¾ มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพการประเมิ น ผลของหน่ ว ยประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกโดยรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับการศึกษาต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพรายงานโดยผู้ประเมินอภิมาน
ภายนอกตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ได้รับการตรวจอ่านรายงานฯ จากผู้ประเมินอภิมานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,831
แห่ง ระดับขั้นอาชีวศึกษา จํานวน 180 แห่ง และระดับขั้นอุดมศึกษา จํานวน 356 คณะ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในเกณฑ์ให้คะแนนตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานแล้ว
¾ มี ก ารฝึ ก อบรมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและผู้ ป ระเมิ น อภิ ม าน

ภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด โดยมีผู้ประเมินภายนอกที่เข้าสู่
ระบบการประเมินรอบ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ สมศ. กําหนด เป็นร้อยละ 100
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
¾ มี ส ถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก

ประกอบด้วย ระดับขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,083 แห่ง ระดับขั้นอาชีวศึกษา จํานวน 208 แห่ง และระดับขั้น
อุดมศึกษา จํานวน 83 แห่ง
¾ สมศ. ได้ จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและผลการประชุ ม ร่ ว มกั บ

เครือข่ายความร่วมมือพร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีความพร้อมสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนโดยนําเสนอต่อคณะกรรมการของ สมศ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
กําหนดมาตรการ/นโยบายทางการศึกษา
¾ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน เป็นร้อยละ 80.76 ซึ่งอยู่ในระดับที่

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.6733

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการและ
มิติที่ 4
การพัฒนาองค์การ
มิติที่ 3

รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

10%

3.1520

10%

4.7660

2.0000

20%

4.8200

1.0000

100%

4.5598

3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

6
2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2555
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
5.0000
3.4868
4.3720
4.7175
4.7880
4.6915
4.3893
4.6733

มิติที่ 2
4.9300
4.1590
4.1122
4.4000
3.4356
3.3040
4.1040
3.1520

มิติที่ 3
3.0000
2.0000
5.0000
4.5000
3.5000
3.6667
3.8000
4.7660

มิติที่ 4
4.8250
3.4880
4.7600
4.7107
3.8030
4.2083
4.4700
4.8200

รวม
4.7580
3.5472
4.4681
4.6623
4.3269
4.2879
4.3180
4.5598

5.0000
2548
4.0000

2549

3.0000

2550
2551

2.0000

2552

1.0000

2553
2554

0.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2555

7
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
4

5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

60

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

4.6733

1.1 จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและได้รับการตรวจอ่านรายงานฯ จากผู้
ประเมินอภิ มานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1.1 ขั้นพื้นฐาน

แห่ ง

10

5,750

6,250

6,750

7,250

7,750

7,831

5.0000

0.5000

1.1.2 ด้านการอาชีวศึกษา

แห่ ง

5

140

150

160

170

180

180

5.0000

0.2500

1.1.3 ขั้นอุดมศึกษา *

คณะ

5

156

206

256

306

356

356

5.0000

0.2500

1.2 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ

มี/ไม่

5

ไม่มี

-

-

-

มี

5

5.0000

0.2500

1.3.1 ขั้นพื้นฐาน

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.05

4.0450

0.4045

1.3.2 ด้านการอาชีวศึกษา

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.95

3.9500

0.1975

1.3.3 ขั้นอุดมศึกษา

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.04

4.0400

0.2020

1.4.1 ขั้นพื้นฐาน

แห่ ง

2

7,810

8,310

8,810

9,310

9,810

10,083

5.0000

0.1000

1.4.2 ด้านการอาชีวศึกษา

แห่ ง

1.5

140

150

160

170

180

208

5.0000

0.0750

1.4.3 ขั้นอุดมศึกษา

แห่ ง

1.5

60

65

70

75

80

83

5.0000

0.0750

1.5 ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการประเมิน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

คุณภาพภายนอก
1.6 ร้อยละของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านการ

ร้อยละ

5

60

70

80

90

100

100

5.0000

0.2500

ภายนอกและผลการประชุมร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือพร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาให้ มีความพร้อมสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยนําเสนอต่อ
คณะกรรมการของ สมศ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ/นโยบาย
ทางการศึกษา
1.3 ระดับคุณภาพของรายงานที่ได้รับการประเมินจาก
ผู้ประเมินอภิ มาน

1.4 จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รับรองมาตรฐานที่ สมศ. กําหนด
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้ บริการ
ขององค์การมหาชน

10
ร้อยละ

10

3.1520
70

75

80

85

90

80.76

3.1520

0.3152

8
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

(ร้อยละ)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
4

5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้
4.7660

ถ่วงน้ําหนัก

10

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

96.10

4.2200

0.1266

3.2.1 ขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

3

50

60

70

80

90

100

5.0000

0.1500

3.2.2 ด้านการอาชีวศึกษา

ร้อยละ

2

50

60

70

80

90

100

5.0000

0.1000

3.2.3 ขั้นอุดมศึกษา

ร้อยละ

2

50

60

70

80

90

100

5.0000

0.1000

3.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนําผลประเมินไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และ

20
ระดับ

20

น้ําหนักรวม

100

4.8200
1

2

3

4

5

4.82

4.8200

0.9640

การพัฒนาองค์การ
ค่าคะแนนที่ได้ 4.5598

* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติ เห็ นชอบให้ ปรับเกณฑ์การให้ คะแนนตามที่ สมศ. เสนอ เพื่อความ
เหมาะสมกับเหตุการณ์และให้ มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ ถูกต้อง เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยที่สถานศึกษาประสบอุทกภั ยไม่สามารถให้ ตรวจประเมินได้ตามแผน นอกจากนี้ในกรณีที่
ไม่มีบัณฑิตจบในปีการศึกษาทําให้ สมศ. ไม่สามารถตรวจประเมินได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6733
สมศ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ สมศ. และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ด้านการกํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดําเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน สมศ. มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประเมินคุณภาพภายนอก
สําหรับสถานศึกษาในแต่ละระดับ โดยจํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้รับการตรวจอ่านรายงานจากผู้ประเมินอภิมาน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนด เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับขั้นอาชีวศึกษา
ระดับขั้นอุดมศึกษา

เป้าหมาย (ที่คา่ ระดับ 3)
6,750 แห่ง
160 แห่ง
256 คณะ

ผลการดําเนินงาน
7,831 แห่ง
180 แห่ง
356 คณะ

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

นอกจากนี้ สมศ. มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพในการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สําหรับสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอภิมานในทุกระดับ โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามที่
กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
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ประเภทสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
ระดับขั้นอาชีวศึกษา
ระดับขั้นอุดมศึกษา

เป้าหมาย(ระดับ)
(ที่ค่าระดับ 3)
3
3
3

ผลการดําเนินงาน
(ระดับ)
4.0405
3.9500
4.0400

ค่าคะแนนที่ได้
4.0405
3.9500
4.0400

สําหรับการดําเนินการติดตามผู้ประเมินภายนอกในการประเมินสถานศึกษา และการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนและข้อสังเกตจากการติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปยังสถานศึกษาหรือผู้ที่ร้องเรียน สมศ.ได้
ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดส่งแบบติดตามไปยังสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน เมื่อสถานศึกษาตอบกลับมายัง สมศ. ได้
มีการวิเคราะห์แบบติดตามเพื่อดําเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนของสถานศึกษา รวมทั้งได้ดําเนินการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนและข้อสังเกตได้ ร้อยละ 100 นอกจากนี้ สมศ. ได้ดําเนินการสังเคราะห์แบบติดตามและนําไปจัดทําแนว
ทางการสรรหาและพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกต่อไป โดยได้นําเสนอต่อคณะกรรมการของ สมศ. เพื่อ
พิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา
ให้มีความเข้าใจเกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ถูกต้องต่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของชุมชนและการสนับสนุน
จากต้นสังกัด โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ การสอน และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน มีผลการดําเนินงานดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
เป้าหมาย (แห่ง)
ผลการดําเนินงาน
ค่าคะแนนที่ได้
(ที่ค่าระดับ 3)
(แห่ง)
8,810
ระดับขั้นพื้นฐาน
10,083
5.0000
160
ระดับอาชีวศึกษา
208
5.0000
70
ระดับขั้นอุดมศึกษา
83
5.0000
ด้านการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. กําหนดให้ผู้ประเมิน
ภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่ สมศ. กําหนดทุกคนก่อนที่จะดําเนินการประเมินภายนอก ร้อยละ 100
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ดังมี
รายละเอียด ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก และจัดอบรมพัฒนาผู้
ประเมินแล้วจํานวน 1,594 คน อบรมและรับรองผู้ประเมินขั้นพื้นฐาน จํานวน 110 คน และอบรมและรับรองผู้
ประเมินประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ จํานวน 174 คน
ระดับการอาชีวศึกษา ได้จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดอบรมให้กับผู้ประเมิน และจัดกิจกรรม
คัดเลือกผู้ประเมินภายนอกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประเมินที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านกระบวนการ 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย ประกาศรับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติ ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ มีผู้ประเมินที่
ได้รับการรับรองแล้วจํานวน 216 คน
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ระดับอุดมศึกษา มีการวางแผนการพัฒนาผู้ประเมินโดยให้ความสําคัญกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และแบ่งกลุ่มตามประเภทผู้ประเมินประกอบด้วย ประธานผู้ประเมิน ผู้ประเมิน และเลขานุการผู้ประเมิน จากการ
จัดกิจกรรมมีผู้ประเมินได้รับการรับรองแล้ว จํานวน 127 คน อบรมและรับรองผู้ประเมินใหม่ จํานวน 115 คน
ด้า นการเสนอรายงานการประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาประจํ า ปีต่อ คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา สมศ. ได้จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผล
การประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือพร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาให้มี
ความพร้อมสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียนโดยนําเสนอต่อคณะกรรมการของ สมศ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ/นโยบายทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่กําหนดไว้ใน
คํารับรองการปฏิบัติงานแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.1520
สมศ. ได้จัดจ้างสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ประเมินอิสระ ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการของ สมศ. จากผู้รับบริการและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จากสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นตัวแทนภูมิภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,627 ตัวอย่าง ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สมศ. โดยรวมมีความพึง
พอใจร้อยละ 80.76 อยู่ในระดับดี เท่ากับเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้
3.1520
สรุปร้อยละของกลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ
จํานวนผู้ตอบ
กลุ่มผู้ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ
แบบสํารวจ(คน)
1. ผู้เรียน/นักศึกษา
602
2. ผู้ปกครอง
331
3. ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
101
4. บุคลากรทางการศึกษา/ครู/อาจารย์
370
5. ผู้บริหารสถานศึกษา/กรรมการสถานศึกษา
223
รวม
1,627

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
83.80
81.60
80.60
79.60
78.20
80.76

ภาพรวมกลุ่มที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง
กลุ่มผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดําเนินการและผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
เพราะเป็นส่วนในการที่จะทําให้การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับประโยชน์ แต่อย่างไรก็ดี
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่า รูปแบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมินควรมีการประเมินจากสภาพจริง ไม่ควรเน้น
เอกสารมากเกินไป การประเมินจะต้องทําให้มีประสิทธิภาพ นําไปใช้ได้จริงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง
1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ สมศ. ในภาพรวม ร้อยละ 83.80 โดยให้ข้อเสนอแนะ
ในอันดับแรก คือ การประเมินคุณภาพภายนอก มีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําให้บุคลากรทางการ
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ศึกษามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ ควรให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ําเสมอทุกปี และ
ควรปรับปรุงวิธีการประเมิน ให้เหมาะสม เพราะการประเมินทําให้เสียเวลาในการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่เด็ก
และ ทําให้ครูเกิดความเครียด
2)
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ สมศ. ในภาพรวม ร้อยละ 81.60 โดยให้
ข้อเสนอแนะ ในอันดับแรกคือ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
ควรนําผลการประเมินมาใช้อย่างแท้จริงและควรพัฒนาการประเมินให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ควรเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม หรือรับรู้ในการประเมิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการ
ประเมิน และควรปรับปรุงวิธีการประเมินให้เน้นสภาพความเป็นจริงมากกว่าการให้ความสําคัญกับเอกสาร
3) ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ สมศ. ในภาพรวม ร้อยละ 80.60
โดยให้ข้อเสนอแนะ ในอันดับแรก คือ สถานศึกษาต้องผลิตบัณฑิตออกมาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ฝึกให้เด็กกล้าคิด (พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์) รู้จักการใช้เทคโนโลยี สื่อสารใน
วิชาชีพที่เรียนอยู่ให้มีศักยภาพมากที่สุด รองลงมาคือ บัณฑิตที่จบใหม่มีความมั่นใจในตัวเอง มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
สูง แต่ยังขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความอดทนต่องานและเกี่ยงงาน สถานศึกษาควรเน้นการฝึกความขยัน อดทน
ความรับผิดชอบและวินัยในการปฏิบัติงาน และในลําดับที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอกมีส่วนสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทําให้บุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาการประเมินให้มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและ นําผลการประเมินมาใช้อย่างต่อเนื่อง ต้องการให้มีการส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้ามา
เรียนรู้ใน สายงานที่ตนเองสนใจ หรือต้องการทําอย่างจริงจัง เพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานในแต่ละสายงาน
เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติและเป็นการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติที่จะต้องใช้ในสายงานนั้นๆ อย่าง
4) ครู/อาจารย์/ บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ สมศ. ในภาพรวม
ร้อยละ 79.60 โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในอันดับแรกคือ ควรปรับปรุงวิธีการประเมินให้เหมาะสม เน้น
สภาพความจริงมากกว่าประเมินตามเอกสาร และไม่สร้างความกดดันให้ครูจนเกิดความเครียด ควรมีการพัฒนาการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และนําผลการประเมินมาใช้อย่างเป็นระบบ และควรประเมินจากสภาพความ
เป็นจริง นอกจากนี้หลักเกณฑ์การประเมินควรพิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา และไม่ควรใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกัน
5) ผู้บริหารสถานศึกษา/กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ สมศ. ใน
ภาพรวม ร้อยละ 78.20
โดยให้ข้อเสนอแนะ ในอันดับแรก คือ คุณสมบัติของผู้ที่ทําหน้าที่ประเมิน ควรมี
ประสบการณ์ด้านการประเมิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท ความเป็นไปและศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งที่มีความแตกต่างกัน รองลงมาคือ ควรมีการพัฒนาการประเมินให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และนําผลการ
ประเมิ นมาใช้ อย่างเป็นระบบ และควรประเมินจากสภาพความเป็นจริง และแยกการประเมินไม่ควรใช้เกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน เพราะแต่ล ะท้องถิ่นมีสภาพที่แ ตกต่างกัน ต้องคํานึงถึ งข้ อแตกต่าง และข้อจํากัดของแต่ล ะ
สถานศึกษา
สมศ. ควรใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว โดยเฉพาะความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการพิจารณาและปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลสถาบันการศึกษาของ สมศ.
ต่อไป เช่น ควรปรับปรุงวิธีการประเมินให้เหมาะสม เน้นสภาพความจริงมากกว่าประเมินตามเอกสาร และไม่สร้าง
ความกดดันให้ครูจนเกิดความเครียด ควรมีการพัฒนาการประเมินให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และนําผลการประเมินมาใช้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น (รายละเอียดในรายงานผลการสํารวจความพึง
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พอใจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7660
คณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้ตรวจสอบการเงิน มีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ด้านการเงินที่ สมศ.
เสนอเป็นประจําทุกเดือน โดยในคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการมีการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินก่อนเข้าประชุม เพื่อให้มีข้อเสนอแนะทางด้านการเงินและสามารถเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มี
ความโปร่งใส และ ไม่มีข้อท้วงติงความผิดทางวินัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สมศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 412,646,200 บาท และมีเงินคงเหลือจากปี พ.ศ.2554 ยกมาดําเนินงานใหม่จํานวน
93,660,277.05 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 506,306,477.05 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 สมศ. มี
การใช้งบประมาณไปแล้วรวมทั้งมีการผูกพันสัญญา 381,832,058.56 บาท ทั้งนี้ สมศ. สามารถดําเนินการตาม
ภารกิจจนเกิดผลผลิตตามแผนที่กําหนดไว้โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ 124,474,418.49 บาท เมื่อคํานวณ
ตามเกณฑ์ ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 96.10 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่กําหนด
ไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.2200
สําหรับสถานศึกษาทุกระดับที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อได้
รับทราบผลการประเมินจาก สมศ. แล้วมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพียงใด นั้น สมศ. มีการ
จัดส่งแบบสํารวจการนําผลประเมินไปใช้ให้กับสถานศึกษาทุกระดับที่ได้รับการประเมิน ในไตรมาส 3-4 หลังจากที่มี
การประเมินภายนอกแล้ว ผลปรากฏว่า สถานศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐาน ขั้นอาชีวศึกษาและขั้นอุดมศึกษา ได้นํา
ข้อเสนอแนะไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100
เนื่องจาก สมศ. มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามการนําผลการประเมินไปใช้ มีหน้าที่ในการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานต้นสังกัดในการนํา
ผลประเมิ น ไปกํ า หนดนโยบายและแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสถานศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นสังกัด ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ช่วยกันขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของแต่ละสังกัด และส่งเสริมการนําผลการประเมินไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมี
การอบรมและพัฒนาผู้ประเมินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมี
คุณภาพและนําไปปฏิบัติได้จริง ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ที่ได้ 4.8200

(น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนน

การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สมศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.8200 จําแนกตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นการประเมิน

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80)
1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม

20

5.0000

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

15

5.0000

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

10

5.0000

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

10

5.0000

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

4.0000

15

4.4667

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10

5.0000

2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

10

5.0000

100

4.8200

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี หรือ website
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20)

คะแนนรวม

ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการและการพัฒนาองค์การ = 4.8200 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศสําคัญ
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งครบถ้ ว นและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บทบาทของคณะ
กรรมการบริหาร สมศ. ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ได้แก่
1.1) แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 ของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558) ได้รับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เพื่อการปรับให้แผนกลยุทธ์สอดรับกับ
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นโยบายการประเมินแบบ Area Based โดยในสองปีแรก สมศ. ต้องประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย
15,458 แห่ง เพื่อให้สถานศึกษาได้ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
1.2) คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้ความสําคัญกับการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารมหาชนที่ สํ า คั ญ ทั้ ง 5 ระบบเป็ น รายไตรมาสเป็ น วาระเพื่ อ พิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริหาร สมศ. ซึ่งมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด
1.3) สมศ. สามารถรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้ทุกเดือน ในรายงานมี
การเปรียบเทียบกับผลงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งด้านงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริงและงบ
ผูกพัน และงบประมาณที่คงเหลือ
1.4) คณะกรรมการบริหาร สมศ. กํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้อํานวยการ 2
ระดับ คือ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุ่ม โดยได้ดําเนินการประเมินผลงานและการทบทวน/กําหนดค่าตอบแทน
ผู้ บริ หารสู งสุ ด และการดํ าเนิ นงานให้ มี การประเมินผลงานของผู้ บริ หารระดับสูง อย่ างมี หลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน และ
กําหนดให้มีการดําเนินการในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งได้ดําเนินการในระยะ 12 เดือน เสร็จสิ้นแล้วในเดือน
ตุลาคม 2555
1.5) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการบริหาร สมศ. ในที่ประชุมอย่างเป็น
ทางการ และคณะกรรมการร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลประเมิ น และกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กิจการสําหรับกรรมการใหม่และจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการนําเสนอต่อ สมศ. เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการประเมินภายนอกต่อไป
2) อย่างไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญของ สมศ. ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) ให้ครบถ้วนใน
รายงานประจําปี 2554 และในเว็บไซต์ของ สมศ. โดยเฉพาะคุณภาพของรายงานด้านการเงินของ สมศ. ที่ไม่มีการ
แสดงรายละเอียดของหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค นอกจากนี้การประชุมของคณะกรรมการบริหาร สมศ. คิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวน
การประชุมทั้งหมดที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนกรรมการ

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สมศ. ใช้หลักความมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานต้นสังกัดในการนํา
ผลประเมินไปกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนําผลการประเมินไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นสังกัด ผู้แทนจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของแต่ละสังกัด และส่งเสริม
การนําผลการประเมินไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการอบรมและพัฒนาผู้ประเมินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2) มี ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าคที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ สถานศึ ก ษาช่ ว ย สมศ.
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรม สัมมนาและประชุมสถานศึกษา ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการประเมินคุณภาพภายนอกและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษานําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษา
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3) สมศ. ยังมีจุดแข็งด้านการติดตามประเมินผลภายในองค์กร โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาทุกเดือน
4) เว็บไซต์ของ สมศ. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญแก่สาธารณะ แสดงให้เห็นความ
รับผิดชอบและความโปร่งใสที่ สมศ. มีต่อสังคม ตัวอย่างข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น ประวัติของคณะกรรมการบริหาร สมศ.
การเข้ าประชุ ม โครงสร้ างของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการที่ สําคั ญ พันธกิ จ แผนการปฏิ บั ติ งาน กลยุ ทธ์
เป้าหมายประจําปี ข้ อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สมศ. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินสถานศึกษาทุกระดับ และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประจําปีพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา
ทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานําไปกําหนด
มาตรการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
2) สมศ. ควรร่วมมือกับ สทศ. ในการบูรณาการการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ
นักเรียนและผลการทดสอบบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลการประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษา เพื่อจัดทําสรุปผล
พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานําไปกําหนดมาตรการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยต่อไป
.....................................

