รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจและให้หลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถ
จั ดการศึกษาให้ มี คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่กาหนด โดยการมีส่ วนร่วมระหว่างภาครั ฐและเอกชน อั น
ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศไทยในสังคมโลก
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กาหนดวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
มาตรา 7 ให้สานักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่หลักดังนี้
(1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด
(2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
(3) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
(4) กากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอก สานักงานอาจดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
(5) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
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(6) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจาปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การกาหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรี
1.4 ผู้อานวยการ : ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
1. ประธานกรรมการบริหาร สมศ. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
2. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์)
3. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร.สมเกียรติ ชอบผล)
4. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้าน
การอาชีวศึกษา (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กาจร ตติยกวี)
6. นางเพ็ชราภรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
7. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
8. นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
9. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
10.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
11.ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง

อัตรากาลัง 81 อัตรา (ไม่รวมผู้อานวยการ)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 754.64 ล้านบาท
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1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน”
พันธกิจ
ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
"บาป บุญ คุณ โทษ"
กลยุทธ์
"บาป บุญ คุณ โทษ"

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความครบถ้ว น
ตามวัตถุป ระสงค์การจัดตั้ง และเป็ นตัว ชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่ านมา โดยส่ วนใหญ่เป็นตัว ชี้วัดผลผลิตและ
ผลลัพธ์

5
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตำมมิติ
มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั ิงาน

น้ำหนัก

ผลคะแนน

55%

4.8129

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

17%

3.5671

4.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบตั ิงาน

8%

5.0000

3.0000

มิติที่ 4 การกากับดูแลกิจการ
รวมทุกมิติ

2.0000

15%

4.8444

1.0000
มิติที่ 1

95%

4.6107

มิติที่

มิติที่

มิติที่

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2558
คะแนนพ.ศ.
59
550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
3.4868
4.3720
4.7175
4.7880
4.6915
4.3893
4.6733
4.6929
4.8143
4.8129

มิติที่ 2
4.1590
4.1122
4.4000
3.4356
3.3040
4.1040
3.1520
4.7173
3.9988
3.5671

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

มิติที่ 4
3.4880
4.7600
4.7107
3.8030
4.2083
4.4700
4.8200
4.9926
5.0000
4.8444

55

556

รวม
3.5472
4.4681
4.6623
4.3269
4.2879
4.3180
4.5598
4.7372
4.7584
4.6107

คะแนนรวม
5
4
3
2
1
0
59

550

551

55

55

555

557

558

ปี พ.ศ.
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ร้อยละ
ประเมินด้วยระบบ AQA สามารถรายงาน
ผ่านระบบ AQA เมื่อเทียบกับรายงาน
ทั้งหมด
(วัดเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
จานวน
ตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่*
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั การ
ประเมินคุณภาพภายนอกและได้รบั การ
ตรวจอ่านรายงานฯ จากผู้ประเมินอภิมาน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
ร้อยละ
2) ขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ
3) ด้านการอาชีวศึกษา
ร้อยละ
1.4 ระดับคุณภาพของรายงานที่ได้รบั การ
ประเมินจากผู้ประเมินอภิมาน
1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
ระดับ
2) ขั้นพื้นฐาน
ระดับ
3) ด้านการอาชีวศึกษา
ระดับ
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
ระดับ
พอใจและพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ระดับ
คุณภาพงานเพื่อความเชื่อมั่นในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
ร้อยละ
จ่ายเงิน
3.2 ร้อยละความสาเร็จการพัฒนา
ระดับ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ระดับ
กากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ระดับ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

55
20

นำ้ หนักรวม

95

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

5

-

5

30

1

10

20

3

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.8129
40.53 5.0000 1.0526

5

ยกเลิก
ตัวชี้วัด

10
5
5

80
80
80

90
90
90

100
100
100

100*
100*
100*

100**
100**
100**

100**
100**
100**

5.0000
5.0000
5.0000

0.5263
0.2632
0.2632

5
5
5
17
10

1
2.8533
2.7220

2
3.3900
3.2915

3
3.9267
3.8610

3.5
4.4633
4.4305

4
5.0000
5.0000

4.5200
4.5200
4.3370

0.2632
0.2161
0.2019

1

2

3

4

5

3.60

5.0000
4.1056
3.8359
3.5671
3.6000

7

1

2

3

4

5

3.52

3.5200

0.2594

0.1579

0.3789
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3

80

85

90

95

100

100.00

5.0000
5.0000

5

80

85

90

95

100

100.00

5.0000

0.2632

0.5018
0.2632

15
10

1

2

3

4

5

4.7667

4.8444
4.7667

5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.6107

หมายเหตุ : * มติ อ.ก.พ.ร.เฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี้วดั เนือ่ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินการ
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6107
สมศ. มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น ผลการด าเนิ น งานทั้ ง ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ ของ สมศ. และบางตัว เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
โดยสรุป ดังนี้
1) ความสาเร็จของการประเมินด้วยระบบ Automated QA (AQA) โดยวัดความสาเร็จจากร้อย
ละของจานวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินด้วยระบบ AQA โดยมีเป้าหมายในการประเมินคุณภาพภายนอกใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 558 (รอบ 1 เดือน) มีการจัดประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ,5 9 แห่ง แบ่งเป็น 97 กลุ่มสถานศึกษา โดย
สถานศึ กษาที่ เข้ ารั บ ประเมิ น จั ดส่ งไฟล์ ร ายงานฉบับ สมบูร ณ์ (MS.Word) ไฟล์ เ ทมเพลตช่ว ยประมวลผล
(MS.Excel) และเข้ารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผ่านระบบ AQA จานวน 1,0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
0.5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
) สมศ. มีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสาหรับสถานศึกษาใน
แต่ละระดับ โดยจานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับการตรวจอ่านรายงานจากผู้ประเมินอภิมาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในเวลาตามแผน เพื่อให้การรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานที่ สมศ.กาหนดซึ่งผล
การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ขั้นพื้นฐาน
ด้านอาชีวศึกษา

เป้าหมาย
11,9 แห่ง
2,581 แห่ง
31 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
1 ,95 แห่ง
,581 แห่ง
31 แห่ง

ร้อยละ
108.37
100
100

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

) นอกจากนี้ สมศ. มี ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพในการรายงานการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอกสาหรับสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอภิมานในทุกระดับ โดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
ตามที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด
ไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานดังนี้
ประเภทสถานศึกษา
เป้าหมาย(ระดับ)
ผลการดาเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
(ที่ค่าระดับ 3)
(ระดับ)
ศูนย์พัฒนาเด็ก
3.0000
4.5200
5.0000
ขั้นพื้นฐาน
3.9267
4.5200
4.1056
ด้านอาชีวศึกษา
3.8610
4.3370
3.8359

9
) ด้ า นการประเมิน ผลความส าเร็จ การจัด ท าตั ว บ่ง ชี้ส าหรั บ การประเมิ นคุ ณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสี่ น้าหนัก ร้อยละ 5 อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 559 เห็นชอบให้ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินการ ส่งผลให้น้าหนักรวมคงเหลือ ร้อยละ 95
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ17) ค่าคะแนนที่ได้ 3.5671
3.2.1 การสารวจความพึงพอใจในปี 2558 สมศ. ได้จัดจ้างให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารวจความพึงพอใจและความเชื่อมันของผู้รับบริการด้านการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้รับบริหารด้านการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้เรียน (นักเรียน
นิสิต นักศึกษา) 2. ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3. ผู้บริหารทางการศึกษา 4. ผู้ปกครอง และ
5. สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาก
สมศ. ทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก (ปฐมวัย) และด้านการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,611 หน่วย ซึ่งผล
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ บริ หารสถานศึกษาต่อการส่ งเสริมสถานศึกษาให้มีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” คือ ร้อยละ 83.00 ดังตาราง

จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การส่งเสริมเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกทาให้สถานศึกษาได้รับคาแนะนาการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และทา
ให้สถานศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการประเมินคุณภาพภายนอก สามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับการส่งเสริมฯไป
ใช้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อม และลดความวิตกกังวลในการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
(* ที่มา : โครงการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศูนย์สารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์)
ทั้งนี้ สมศ. มีการวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ
557 พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลสารวจ และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
รวมทั้งนาเสนอวิธีการสารวจและแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 558 และรายงานผลการสารวจประจาปี
งบประมาณ 558 เพื่อรับทราบและให้ความเห็น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 559 ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจ
พบว่า มีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 83.00 ผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ .6000
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3.2.2 การปรั บปรุงคุณ ภาพงานเพื่อความเชื่อมั่นในการประเมิน คุณ ภาพภายนอกและการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน
ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมีกลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ รั บ บริ การ โดยผลการส ารวจความเชื่อมั่น ของผู้ บริหารสถานศึกษา มีระดับความเชื่อมั่น
ภาพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก ที่ร้อยละ 82.60

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการทั้ง 5 กลุ่มมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานด้านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีเหตุผ ลสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันว่าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทาให้สถานศึกษาสามารถนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ทาให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมีหลักประกันที่ส ร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าสังคมหรือผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สมศ.
อย่างชัดเจน จึงทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบดังนั้น สมศ.
ควรท าการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ชี้ แ จงให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ และความตระห นั ก ในการปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให้ลงถึงกลุ่มระดับปฏิบัติการ
ในพื้นที่
(* ที่มา : โครงการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศูนย์สารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์)
ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่ ก าหนดไว้ ใ นค ารั บ รองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 3.5200
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3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 8) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีโครงสร้างในการตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ สมศ. มี การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
2) คณะทางานการเงิน มีหน้าที่ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ. เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน กองทุน งบประมาณ และการลงทุนของสานักงาน และกาหนดแผนและแนวทางการบริหารจัดการการเงิน
งบประมาณ กองทุน และการลงทุนของสานักงาน
3) คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ด้านการเงินที่สานักงานฯ เสนอ
เป็นประจาทุกเดือน โดยในคณะกรรมการบริหารได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการบริหารมีการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินก่อนเข้าประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะทางด้านการเงิน โดยที่ผ่านมาสมศ. สามารถเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน มีความโปร่งใส และ ไม่มีข้อท้วงติงความผิดทางวินัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐเป็นจานวนเงิน 780,806,000 บาท
โดย สมศ.มีการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7, 01,0 9 ล้านบาท และสามารถดาเนินการตามภารกิจได้จนเกิดผลผลิต
ตามแผนที่กาหนดไว้โดยใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนครบถ้วน
รายละเอียด
งบประมาณจากรัฐ
ปรับงบฯ
การใช้งบประมาณ
ประหยัดได้

จานวนเงิน (บาท)
780,806,000
57, 18,000
7 , 88,000
7, 01,0 9
76,186,971

เมื่อคานวณตามเกณฑ์ ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมากค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 และมีเงินที่ประหยัดได้จานวน
276,186,971 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.18
3.3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ สมศ.ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใน
ปีงบประมาณ 2558 จานวน 7 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) พัฒนาระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น โดยมีการใช้งานจริงและจัดทารายงานประเมินผลการ
ใช้งานเสนอผู้อานวยการ
(2) ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น 7 รายการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 558
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(3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานด้าน ICT เสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 558
(4) บริหารจัดการ/บารุงรักษา/พัฒนาระบบภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ สมศ. เสร็จสิ้นตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 558
(5) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน
(6) ปรับปรุงระบบการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)
(7) แผนป้ องกั น ด าเนิ น การและซั กซ้ อมเตรี ยมความพร้ อมกรณี เกิ ดเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ นต่ อศู นย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยทั้ง 7 ระบบสามารถดาเนินงานกิจกรรมได้ครบถ้วนได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ สมศ.ยังแสดงให้เห็นถึงประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ทั้ง 7 ระบบ และ ระบบ AQA ได้ตาม
แนวทางที่กาหนด เช่น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการอัพเดทข้อมูลที่จาเป็นอย่างสม่าเสมอ
และทันท่วงที และการระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนน
ที่ได้ 4.8444
3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่ างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้นโดยให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณา
จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดีและการสนับสนุ นให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของ สมศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.7667 จาแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
2.6667
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.7667

1) คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
ก ากั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารก ากั 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. ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก ได้แก่
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1.1) มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 ของ สมศ. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558)
และแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร สมศ. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557
1.2) คณะกรรมการบริหาร สมศ. ให้ความสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การ
มหาชน ในระบบที่สาคัญ 5 ระบบทุกรายไตรมาส ส่วนรายงานด้านการเงินและภารกิจมีการติดตามเป็นรายเดือน
โดย กาหนดเป็ น วาระเพื่ อพิ จ ารณาของ คณะกรรมการบริหาร สมศ. ซึ่ง มีค วามครบถ้ว นตามเกณฑ์ ที่ก าหนด
โดยเฉพาะระบบควบคุมภายใน สมศ. มีการดาเนินการได้ตรงตามหลักการและมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งกากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ คือ รองผู้อานวยการ
และหัวหน้ากลุ่ม โดยได้ดาเนินการประเมินผลงานและการทบทวน/กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด และการ
ดาเนินงานให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง อย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และกาหนดให้มีการดาเนินการ
ในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
1.3) สมศ. มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแล จานวนทั้งหมด 3 ครั้ง
โดยรายงานสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ส่วนผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน รายงาน
ช่วงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเกินปีงบประมาณ จึงไม่นับเป็นผลการดาเนินงานประจาปี 2558
1.4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สมศ.มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
ผ่านเว็บไซต์
1.5) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง
1.6) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ ดังนี้
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริห ารมี การเสนอข้ อมูล การทบทวนกลยุทธ์ และ
พันธกิจที่สาคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมทุกระดับการศึกษา
(2) จั ดให้ คณะกรรมการบริหารได้เข้าร่ว มกิจกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และมานาเสนอต่อสานักงานเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการประเมินภายนอก ในระดับนานาชาติ เช่น การเข้าร่วมประชุม AQAN Roundtable Meeting
การประชุม ASEAN Quality Assurance Framework Taskforce Workshop และ การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย
นานาชาติขององค์กรการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอุดมศึกษา (INQAAHE) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควรเพิ่มบทบาทในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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3.4.2 ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการ
สารวจประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึงข้อจากัดในการดาเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของ
ประเทศ
โดยหน่วยงาน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก (ค่าคะแนน 80-100
คะแนน) ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 81.19 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
84.37
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
74.97
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
98.71
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
82.60
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
60.13
คะแนน ITA
81.19

4.จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สมศ. ยังคงมีจุดเด่น ด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลภายในองค์กร มีการนาเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 558 ต่อคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพื่อ
พิจารณาอย่างสม่าเสมอ
2) เว็บไซต์ของ สมศ. มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญแก่สาธารณะ แสดงให้เห็นความ
รับผิดชอบและความโปร่งใสที่ สมศ. มีต่อสังคม ตัวอย่างข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น ประวัติของคณะกรรมการบริหาร
สมศ. การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สาคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์
เป้าหมายประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ
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5.ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สมศ. ควรมียุทธศาสตร์ในการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจาปีพร้ อมข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เพื่อให้มีการนารายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษา
2) สมศ. ควรปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
เนื่องจากมีข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นแหล่ง ข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง
3) สมศ. ควรเร่งพัฒนาระบบ Automated QA (AQA) เพื่อลดภาระของหน่วยรับตรวจ ลดการ
ใช้กระดาษในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานยิ่งขึ้น
4) การกากับดูแลและกาหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดาเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน เป็นเรื่องที่สาคัญและส่งผลอย่างยิ่งต่อการยอมรับของสังคม สมศ.ควร
พิจารณาให้ความสาคัญกับประเด็นเหล่านี้เป็นลาดับแรก ๆ
5) เพื่อประโยชน์ของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ขอให้
สมศ. นาเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามคารับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-SAR) ให้ครบถ้วนตามแนวทางที่
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
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