รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำระบบ วิธีกำรทดสอบและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
2) ดำเนิ นกำรเกี่ ยวกั บกำรประเมินผลกำรจั ดกำรศึ กษำและกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำระดั บชำติ
ตลอดจนให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ บริกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรสอบวัด
มำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเทียบระดับและกำรเทียบโอนผล
กำรเรียนที่มำจำกกำรศึกษำในระบบเดียวกันหรือกำรศึกษำต่ำงระบบ
4) ดำเนินกำรเกี่ยวกั บกำรศึ กษำวิ จั ย และเผยแพร่นวั ตกรรมเกี่ ยวกั บกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำ
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
5) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ตลอดจนสนับสนุน และให้บริกำรผลกำรทดสอบ
แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
6) พัฒนำและส่ งเสริมวิ ชำกำรด้ ำนกำรทดสอบและประเมินผลทำงกำรศึ กษำ รวมถึ งกำรพั ฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรทดสอบและประเมินผล ด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลคุณภำพบัณฑิต รวมทั้ง
กำรให้กำรรับรองมำตรฐำนของระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัด ของหน่วยงำนกำรประเมินผลและ
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
7) เป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
1)

ข้อมูลพืน้ ฐาน
งบประมาณ พ.ศ. 2560

873.75 ล้ำนบำท

รายได้ พ.ศ.2560

333.20 ล้ำนบำท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560

973.77 ล้ำนบำท

อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง)

(33/33) คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

คณะกรรมการองค์การมหาชน
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำรโดย
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

1. ดร.ชำคร วิภูษณวนิช

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

2. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ดร.สุภัทร จำปำทอง)

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

3. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

4. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

5. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

6. ดร.วรำภรณ์ สีหนำท ด้ำนวิจยั ทำงกำรศึกษำ

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

7. นำยกิตติรัตน์ มังคละคีรี ด้ำนกฏหมำยกำรศึกษำ

7 ธันวำคม 2559

12 ตุลำคม 2562

8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จอมพงษ์ มงคลวนิช ด้ำนบริหำรเชิงกลยุทธ์

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

9. ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ด้ำนอำชีวศึกษำ

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรยำ จำติเสถียร ด้ำนวิทยำศำสตร์

13 ตุลำคม 2558

12 ตุลำคม 2562

11. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์

1 ธันวำคม 2553

30 พฤศจิกำยน
2561

(รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ)
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

ผู้อำนวยกำร

วิสัยทัศน์
เป็นสถำบันทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และเป็นแหล่งอ้ำงอิงระดับชำติและนำนำชำติที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรทดสอบและกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำเพื่อให้คน
ไทยมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในทุกระดับและทุกประเภทกำรศึกษำสู่ระดับสำกล (To be a world-class education testing service center)
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย
-

●

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภาพ

93.07

●
(ระดับ 2)

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

สมรรถนะ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

●
(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

●

Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

เป้าหมาย

1.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดสอบกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ

กำรจัดสอบ O-NET,
N-NET I-NET และ
V-NET เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้โดยมีกำร
จัดสอบและ ประกำศ
ผลสอบได้ตำมกำหนด
ไม่พบปัญหำด้ำน
คุณภำพในกำรจัดสอบ
และมีประสิทธิผลได้
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ
1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรสร้ำงแบบทดสอบ กำรสร้ำงแบบทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ
มีประสิทธิผลได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติและมีกำร
ทดสอบอำนำจจำแนก
ของแบบข้อสอบ ONET, N-NET, I-NET
และ V-NET ได้ไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 70
1.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรบริกำรกำร
ทดสอบ

กำรจัดสอบ GAT/PAT
และสำมัญ 9 วิชำ
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
โดยมีกำรจัดสอบ และ
ประกำศผลสอบได้ตำม

คะแนน
ITA

93.07

ผลการ
ผล
สรุปผล
ดาเนินงาน
ประเมิน ประเมิน
สูงกว่า
จัดสอบ O-NET, N●
NET I-NET และ
เป้าหมาย
V-NET เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้โดยมี
กำรจัดสอบและ
ประกำศผลสอบได้
ตำมกำหนด ไม่พบ
ปัญหำด้ำนคุณภำพ
ในกำรจัดสอบ และมี
ประสิทธิผลได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
ทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ
สร้ำงแบบทดสอบมี
ประสิทธิผลได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติและมีกำร
ทดสอบอำนำจจำแนก
ของแบบข้อสอบ ONET, N-NET, I-NET
และ V-NET ได้ไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 70

●

สูงกว่า
เป้าหมาย

จัดสอบ GAT/PAT
และสำมัญ 9 วิชำ
เป็นไปตำมแผนที่วำง
ไว้ โดยมีกำรจัดสอบ
และประกำศผลสอบ

●

สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย
กำหนด ไม่พบปัญหำ
ด้ำนคุณภำพในกำรจัด
สอบ และมีประสิทธิผล
ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ

1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรบริกำรกำรสร้ำง
แบบทดสอบ

2. Agenda Base

กำรสร้ำงแบบทดสอบมี
ประสิทธิผลได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ และมีกำร
ทดสอบอำนำจจำแนก
ของแบบทดสอบ
GAT/PAT และสำมัญ
9 วิชำ ได้ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70

2.1 กำรสร้ ำ งควำมรั บ รู้ ค วำมเข้ ำ ใจแก่
ประชำชน

ผลการ
ผล
สรุปผล
ดาเนินงาน
ประเมิน ประเมิน
ได้ตำมกำหนด ไม่พบ
ปัญหำด้ำนคุณภำพใน
กำรจัดสอบ และมี
ประสิทธิผลได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ
สร้ำงแบบทดสอบมี
เป็นไป
●
ประสิทธิผลได้ตำม
ตาม
เกณฑ์มำตรฐำนกำร
เป้าหมาย
ทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ
และมีกำรทดสอบ
อำนำจจำแนกของ
แบบทดสอบ
GAT/PAT และ
สำมัญ 9 วิชำ ได้ไม่
ต่ำกว่ำร้อยละ 70
สูงกว่า
เป้าหมาย

2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นสำคัญที่
ทันต่อสถำนกำรณ์

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสำคัญ
ต้องชี้แจง



-

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 91.20



และองค์กำรมหำชนเสนอ
รำยงำนผลกำรปรับปรุง
งำนตำมผลกำรสำรวจของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชน ภำยใน
ปีงบประมำณ 2560

และรำยงำนผลกำร
ปรับปรุงงำนตำมผลกำร
สำรวจของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมกำร สทศ.
ในกำรประชุมครั้งที่
4/2550 เมื่อวันที่ 27
เมษำยน 2560 วำระที่
3.7

สูงกว่า
เป้าหมาย

3. Area Base

ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึง
พอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร

5

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
4.2 ร้ำยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้
จ่ำยเงิน
4.3 ระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
หน่วยงำน

5. Potential
Base

5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

เป้าหมาย
ร้อยละ 96
คะแนนประเมิน ตั้งแต่
4.0000 คะแนน ขึ้น
ไป
ร้อยละ 100
- โครงกำรสร้ำงและ
พัฒนำคุณภำพข้อสอบ
วัดสมรรถนะของ
ผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ตำมแนว PISALike (สูงกว่ำ
เป้ำหมำย)
- ศึกษำและพัฒนำ
รูปแบบกำรสอบ
สัมภำษณ์ (สูงกว่ำ
เป้ำหมำย)
- ศึกษำและวิเครำะห์
ข้อสอบ Programme
for International
Student
Assessment หรือ
PISA (ต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย)
ดำเนินกำรตำม
แผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ
ร้อยละ 100

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 100

ผล
ประเมิน

4.1375 คะแนน



ร้อยละ 100
- โครงกำรสร้ำงและ
พัฒนำคุณภำพข้อสอบ
วัดสมรรถนะของ
ผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 ตำมแนว PISALike (สูงกว่ำ
เป้ำหมำย)



เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย



สูงกว่า
เป้าหมาย



สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย

- ศึกษำและพัฒนำ
รูปแบบกำรสอบ
สัมภำษณ์ (สูงกว่ำ
เป้ำหมำย)
- ศึกษำและวิเครำะห์
ข้อสอบ Programme
for International
Student
Assessment หรือ
PISA (ต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย)
ร้อยละ 100

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัตงิ าน
สมรรถนะ

(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

องค์ประกอบ
การประเมิน

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
ผู้อานวยการ
ระดับ
คุณภาพ

●
ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจ้าง
ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

สูงกว่า
เป้าหมาย

1. ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรำ 28 แห่ง

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันทดสอบ ทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2548
1.1 เสนอเป้ำหมำย แผนงำน และโครงกำร มีผลงำนเป็นไป
ต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำน ตำมแผนที่
ของสถำบันบรรลุตำมวัตถุประสงค์
กำหนดไว้
1.2 เสนอรำยงำนประจำปีเกี่ยวกับผลกำร

ดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของสถำบัน
รวมทั้งรำยงำนกำรเงินและบัญชี
ตลอดจนเสนอแผนกำรลงทุนแผนกำร
เงินและงบประมำณของปีต่อไป ต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

1.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรในกำร

บริหำรจัดกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
กำรจัดให้คณะกรรมกำรกำรบริหำรได้สนับสนุน
กำรดำเนินงำนของสถำบัน

มีผลงำนเป็นไป
ตำมแผนที่
กำหนดไว้

มีผลงำนเป็นไป
ตำมแผนที่
กำหนดไว้

แผนยุทธศำสตร์
20 ปี และแผน
ปฏิบัติงำน
ประจำปี
มีรำยงำน
ประจำปีที่เสนอ
ผลกำร
ดำเนินงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมพันธ
กิจของสถำบันฯ
รวมถึงรำยงำน
กำรเงินและ
บัญชีแผนกำร
ลงทุนแผน
กำรเงินและ
งบประมำณ
บริหำรจัดกำร
ประชุม อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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องค์ประกอบ
การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผล
ประเมิน

2.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวมทุกตัวบ่งชี้
ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนประจำปีของสถำบัน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



2. 2 ประเมินผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนใน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 93.10



ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



ระดับมำตรฐำน

ระดับคุณภำพ



ดำเนินกำรสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด

ไม่พบปัญหำใน
กำร
ตรวจข้อสอบ
สำมำรถ
ดำเนินกำรตรวจ
และประกำศผล
สอบได้ตำม
กำหนดเวลำ



เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย



ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

2. เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และกำร
พัฒนำกำรดำเนินงำนของสถำบัน

2.1.2 ผลการประเมิน
องค์กร
2.1.3 งานอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

แต่ละยุทธศำสตร์
2.3 ประเมินผลสำเร็จของกำรปฏิบัติตำม
แนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของสถำบันที่
ผู้อำนวยกำรเสนอให้ คณะกรรมกำรบริหำรให้
ควำมเห็นชอบ
กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดสำนักงำน ก.พ.ร.
จัดกำรทดสอบระดับชำติทำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (0-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิชำ
ภำษำไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทางการบริหาร
ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด

1. ภำวะผู้นำ

คะแนนเฉลี่ย 3.0

2. วิสัยทัศน์

คะแนนเฉลี่ย 3.0

3. กำรวำงกลยุทธ์ขององค์กำร

คะแนนเฉลี่ย 3.0

4. ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลีย่ น

คะแนนเฉลี่ย 3.0

5. กำรควบคุมตนเอง

คะแนนเฉลี่ย 3.0

6. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่า
เป้าหมาย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ระบบกำรทดสอบ 3 ประเภท 1. ขั้นพื้นฐำน 4 ระบบกำรทดสอบ (O-NET, I-NET, N-NET และ B-NET) 2.
อำชีวศึกษำ 1 ระบบกำรทดสอบ (V-NET) 3. ระบบกำรทดสอบ GAT/PAT และระบบกำรทดสอบ 9 วิชำสำมัญ
 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรทดสอบ 1. O-NET จำนวน 60 ชุดข้อสอบ 2. I-NET จำนวน 84 ชุดข้อสอบ 3. N-NET
จำนวน 45 ชุดข้อสอบ 4. B-NET จำนวน 16 ชุดข้อสอบ
 งำนวิจยั
-โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้ำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ จำนวน 12
ชุด (1) ด้ำนควำมคนดี 3 ระดับกำรศึกษำ (ป.6 ม.3 ม.6 และแบบประเมิน) (2) ด้ำนควำมพอเพียง 3 ระดับกำรศึกษำ (ป.6
ม.3 ม.6 และแบบประเมิน) (3) ด้ำนควำมรักชำติ 3 ระดับกำรศึกษำ (ป.6 ม.3 ม.6 และแบบประเมิน) งำนวิจัยสถำบัน
จำนวน 9 เรื่อง
 เผยแพร่นวัตกรรมคู่มือกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำ : มำตรฐำนกำรจัดสอบของ สทศ. มำตรฐำนกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ กำรนำผลสอบ O-NET ไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร









เรียนของนักเรียน
เผยแพร่เทคนิคกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ : (1) ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยที่เป็นครูประจำกำรที่ได้รับกำรอบรม
หลักสูตรกำรตรวจข้อสอบอัตนัย จำนวน 3,409 คน และเป็นผูผ้ ่ำนเกณฑ์กำรตรวจอัตนัย จำนวน 2,867 คน จำแนก
เป็นได้รับเกียรติบัตร จำนวน 1,450 คน วุฒิบัตร จำนวน 567 คน (2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เตรียมพร้อมสอบ
O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิชำภำษำไทย รูปแบบอัตนัย และกำรนำรำยงำนผลกำรทดสอบไปใช้ เพื่อให้ผล
O-NET สูงขึ้นแบบครูมืออำชีพ” ผู้เข้ำอบรม 1,279 คน (3) โครงกำร E-Testing สำหรับพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีผู้เข้ำอบรม 2,349 คน
ประกำศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ : พัฒนำระบบกำรรำยงำนอัตโนมัติ
(RPS : Reporting Service) และพัฒนำกำรให้บริกำรรำยงำนผลกำรสอบ (E-Score)
กำรพัฒนำและส่งเสริมวิชำกำรด้ำนกำรทดสอบและประเมินผลทำงกำรศึกษำ : ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัด
และประเมินผลทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดสอบ ร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำในกำรเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนำมสอบ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนำผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดนฯ
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบและประเมินผล : กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือทำงกำร
ทดสอบ
ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยบูรพำ ในกำรเป็นศูนย์
ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยนครพนม และมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ใน
กำรเป็นตัวแทน สทศ.ประจำสนำมสอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3
มีศูนย์เครือข่ำย สทศ.กับ 9 มหำวิทยำลัยของรัฐ (1) ภำคกลำง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี (2) ภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยนเรศวร (3) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (4) ภำคใต้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (5) ภำคตะวันออก
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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ข้อสังเกต
1) สทศ. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรเน้นกำรสอบอัตนัยในชั้นเรียนเพื่อรองรับเตรียมพร้อมสอบ PISA
2018 และเน้น Reading Literacy เพื่อให้ครูได้รู้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ และเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียนของผู้เรียนระดับชั้น ป.6
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ได้ทรำบข้อบกพร่องของทักษะด้ำนกำรเขียนของนักเรียนส่วนใหญ่ และอำจำรย์มหำวิทยำลัยที่ทำหน้ำที่
เป็นวิทยำกรแกนนำยังสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำโครงกำรฯ ไปพัฒนำนักศึกษำได้อีกด้วย
2) สทศ. ควรนำผลกำรศึก ษำกรอบกำรสร้ำงแบบทดสอบ PISA และแบบทดสอบ O-NET วิชำ
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ที่ได้ศึกษำควำมเหมือนและควำมต่ำงของแบบทดสอบ PISA และ แบบทดสอบ O-NET วิชำ
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
3) สทศ. ควรให้ควำมสำคัญกำรจัดทำแผนงำนระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรมหำชนที่สำคัญ กำร
ติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำร และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้คณะกรรมกำรบริหำรฯ พิจำรณำ
อย่ำงสม่ำเสมอเป็นรำยไตรมำส โดยเฉพำะระบบบกำรบริหำรสำรสนเทศและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้คณะกรรมกำร
บริหำร สทศ. กำกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกเป็นระบบที่ต้องมีกำรวำงแผนระยะยำวและมีกำรลงทุน
และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของ สทศ. ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
4) สทศ. ควรพิจำรณำข้อมูลที่ได้จำกผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรดำเนินงำนของ สทศ. เพื่อ
นำมำใช้ประโยชน์ เช่น กำรขอให้เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อในช่วงกำรทดสอบและช่วงกำรประกำศผลและปรับปรุงในด้ำนสถำนที่
สอบ เช่น พบปัญหำจำกกำรไม่มีแผนผังอำคำรสอบ หรือกำรตรียมอำคำรที่พัก ระหว่ำงกำรรอเข้ำสอบมีจำนวนไม่ เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำสอบ
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