รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ เนื่องจากมีความจําเป็นต้องมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา เพื่อเป็น
องค์กรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้น
มีการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา และให้ บ ริ ก ารทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.3

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.4

ผู้อํานวยการ : รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

1.5

รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
คณะกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
นางอารีรัตน์ วัฒนสิน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
1) โครงสร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

อนุกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์

อนุกรรมการบริหาร
งานบุคคล

อนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารระบบการทดสอบ

ผู้อํานวยการ สทศ.

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

กลุ่มงาน
อํานวยการและ
ยุทธศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาองค์กร

อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบ
ระดับอุดมศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาและ
บริหารการทดสอบ
ด้านอาชีวศึกษา และ
ด้านการศึกษานอก
ระบบ

กลุ่มงาน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการ
ทดสอบ

กลุ่มงานบริการ
การทดสอบ

2) อัตรากําลัง 46 คน
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญ
ด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล”
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พันธกิจ
1) จัดทําระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2) ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3) ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาใน
ระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4) ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่
เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรอง
มาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) วิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบและระบบการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาใน
ทุกระดับและทุกประเภท
2) การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายองค์กร
3) การทําแผนนิตบิ ัญญัติเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาแห่งชาติ
4) การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบที่ได้มาตรฐานและประกันคุณภาพ
5) สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจําภูมิภาค
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบและประเมินผลให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
7) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการทดสอบระดับชาติ และนานาชาติ

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยส่วนใหญ่มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง และอํานาจหน้าที่ โดยเป็นการวัดขั้นตอน/กิจกรรมเพื่อแสดงประสิทธิภาพของดําเนินการประเมินผลการจัด
การศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6222 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จะมีความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สทศ. ค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ 4.9167
และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ 4.7637 และมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.4733 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้าหมายมาก สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนที่ได้ 3.0120 อยู่ในระดับดี

4
ตามลําดับ ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สทศ. ดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุป คือ

¾ สทศ. สามารถดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดําเนินการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบันสามารถประกาศผลสอบ
เกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET: Islamic National Educational Test) การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET: Vocational National Educational Test) และ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET: Non-Formal National Educational
Test) ได้ตรงตามเวลาที่กําหนด

¾ มีการจัดทํามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร สทศ. เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานของ สทศ. ได้ครบถ้วน มีบริการทดสอบโดยการจัดสอบ
GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา รวมทั้งมีการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู ที่มีการประเมินประสิทธิผล
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
¾ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ที่ร้อยละ 80.06
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.9167

10%

3.0120

4.0000

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

4.7637

3.0000

การกํากับดูแลกิจการและ
มิติที่ 4
การพัฒนาองค์การ

20%

4.4733

รวมทุกมิติ

100%

4.6222

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3

ระดับคะแนน
5.0000

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555
คะแนน พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555

มิติที่ 1
4.0760
4.1250
3.1250
5.0000
5.0000
4.9167

มิติที่ 2
3.7384
3.6200
4.7135
5.0000
4.0000
3.0120

มิติที่ 3
5.0000
3.0000
2.0833
5.0000
5.0000
4.7637

มิติที่ 4
3.8333
4.5980
4.1113
4.0590
3.5600
4.4733

รวม
4.0523
3.9735
3.2486 *
4.8118
4.6120
4.6222

* หมายเหตุ ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน” ( น้ําหนักร้อยละ 4)
5.0000
2550

4.0000

2551
3.0000

2552

2.0000

2553
2554

1.0000

2555

0.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก
0.2000

ระดับ

60
5

1

2

3

4

5

4

4.9167
4.0000

ระดับ

25

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.2500

1.3 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

1.4 ระดับความสําเร็จของงานศึกษาค้นคว้าวิจัย

ระดับ

5

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ร้อยละ

10
10

70

75

80

85

90

80.06

3.0120
3.0120

0.3012

0.1500

มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ

เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผลทาง
การศึกษา
1.5 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ
วัดประเมินผลสําหรับครู
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การมหาชน
10

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการใช้

ระดับ

3

1

-

3

-

5

5

4.7637
5.0000

งบประมาณในการจัดสอบ รวม 34 ฉบับ
3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

96.06

4.2122

0.1264

3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

หน่วยผลผลิต
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ

20
20

4.4733

4.4733
4.4733

0.8947

1

2

3

4

5

และการพัฒนาองค์การ
น้ําหนักรวม

100

ค่าคะแนนที่ได้ 4.6222

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9167
สทศ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นการวัดกระบวนการ (Milestone) และวัดผลผลิตการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของ สทศ. เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลการดําเนินงานสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจเกี่ยวกับการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา และพันธกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สทศ. มีการจัดทํา
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มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร สทศ. และมีการ
รายงานการประเมินประสิทธิผลการนํามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาใช้ในการดําเนินงานของ
สถาบันฯ พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้ครบถ้วน นอกจากนี้ สทศ. สามารถดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดําเนินการ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบันสามารถประกาศผลสอบเกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-NET) ได้ตรงตามเวลาที่กําหนด
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบ
วัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มา
จากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ ซึ่ง สทศ. ได้ให้บริการการสอบ GAT/PAT และสามัญ 7
วิชา ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ สทศ. ดําเนินการจัดสอบ GAT/PAT จํานวน 2 ครั้ง/ปี
และสามัญ 7 วิชา จํานวน 1 ครั้ง/ปี คือ เดือนมีนาคม และตุลาคม สทศ. ได้รายงานผลการดําเนินงานการจัดสอบ
GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจํานวน 631,782 คนซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากนี้
สทศ. ได้ดําเนินการจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู ที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถดําเนินการจัดสอบและ
ประกาศผลได้ตามกําหนด โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจํานวน 23,671 คนซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดเช่นกัน ทั้งนี้การ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาดังกล่าว สทศ. ได้มีการประเมินประสิทธิผลการทดสอบซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ. ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 ซึ่งผล
การปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก
3.1.3 สําหรับพันธกิจเกี่ยวกับการวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา สทศ.ดําเนินการโครงการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษาตามแผนการบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2555 มี
โครงการที่สถาบันฯจัดสรรรงบประมาณสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ คือโครงการการพัฒนาระบบ วิธีการ
ทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา: มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
ซึ่งได้มีการจัดทําคู่มือระบบ วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี ด้วย และโครงการการจัดกลุ่มโรงเรียนด้วยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ที่ปรับเทียบระหว่างปีการศึกษา 2551-2554 โดยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล
ด้านการศึกษาครบรอบ 1 ปี "31 นโยบายหลักด้านการศึกษา ของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.0120
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดจ้างสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตเป็นผู้ประเมินอิสระ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สทศ. ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัด
สอบ ด้านประสานงานการจัดสอบ และด้านการให้บริการข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) กลุ่มผู้เข้าสอบประเภท
ต่าง ๆ จํานวน 4,018 คน 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ สนามสอบ โรงเรียน จํานวน 331 คน และ 3) กลุ่ม
ผู้รับบริการข้อมูล จํานวน 101 คน กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 4,450 คน สรุปผลได้ดังนี้

8
กลุ่มผู้รับบริการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการสํารวจ
ค่าเฉลี่ย

กลุ่มผู้เข้าสอบ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ สนามสอบ โรงเรียน
กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล
รวม

10
85
5
100

3.73
4.06
3.58

ค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก
0.373
3.451
0.179
4.003

ร้อยละ
ถ่วงน้ําหนัก
7.46
69.02
3.58
80.06

จากตารางสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ภาพรวมทั้งสามกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ สทศ. อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.003 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.06 สรุปการสํารวจจําแนกตามแต่
ละประเภทกลุ่มผู้รับบริการได้ ดังนี้
1) กลุ่มผู้เข้าสอบ
ภาพรวมความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ สทศ. พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.60 เมื่อจําแนกตามประเภทการสอบโดยจัดเรียงอันดับจาก
สูงไปต่ํา พบว่า ผู้เข้าสอบประเภท O-NET ป.6 มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับสูงสุดในกลุ่มผู้เข้าสอบทุกประเภท โดย
มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ ผู้เข้าสอบประเภท I-NET ตอนต้น ค่าเฉลี่ย 3.83 I-NET
ตอนกลาง ค่าเฉลี่ย 3.75 V-NET ปวช. ปี 3 ค่าเฉลี่ย 3.71 O-NET ม.3 ค่าเฉลี่ย 3.68 I-NET ตอนปลาย ค่าเฉลี่ย
3.64 V-NET ปวส. ปี 2 ค่าเฉลี่ย 3.67 N-NET ค่าเฉลี่ย 3.59 สามัญ 7 วิชา ค่าเฉลี่ย 3.57 GAT/PAT ค่าเฉลี่ย
3.51 และ ผู้เข้าสอบประเภท O-NET ม.6 พึงพอใจอยู่ในอันดับต่ําสุด ค่าเฉลี่ย 3.43
ข้อเสนอแนะ ควรมีการตรวจสอบผลคะแนนก่อนประกาศ ปรับปรุงห้องสอบให้พร้อมก่อนการจัด
สอบ แต่ละสนามสอบควรเข้มงวดให้เท่ากัน ค่าใช้จ่ายในการสอบค่อนข้างแพง ควรปรับลดให้เหมาะสม และควร
ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ สทศ. ให้ดีขึ้นเป็นต้น
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ สนามสอบ โรงเรียน
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สทศ. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.20 เมื่อจําแนกตามการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ โดยจัดเรียง
อันดับจากสูงไปต่ํา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สอบ ค่าเฉลี่ย 4.04 และผู้ปฏิบัติงานในระดับโรงเรียน มีความพึงพอใจต่ําสุด ค่าเฉลี่ย 3.94
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สทศ. จําแนกตามประเภทการจัดสอบ พบว่า ผู้จัดสอบ
ประเภท O-NET ป.6 พึงพอใจสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ผู้จัดสอบประเภท O-NET ม.3 ค่าเฉลี่ย 4.02
I-NET และ GAT/PAT มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00 V-NET ปวช. ปี 3 ค่าเฉลี่ย 3.93 V-NET ปวส. ปี 2 ค่าเฉลี่ย
3.83 และ ผู้จัดสอบ O-NET ม.6 มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับต่ําสุด ค่าเฉลี่ย 3.64
ข้อเสนอแนะ ควรมีเจ้าหน้าที่ประสานงานตอบคําถามตลอดเวลาในช่วงที่จัดสอบ เพื่อให้การ
ติดต่อประสานงานคล่องตัว ควรจัดสนามสอบตามโรงเรียนของนักเรียนที่สังกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ จ่ายค่าตอบแทนรวดเร็ว ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้คุม
สอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทุกครั้ง และควรจัดส่งเฉลยข้อสอบให้โรงเรียนและส่งผลการสอบให้ทัน
ต่อการจบศึกษา เป็นต้น
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3) กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลของ สทศ. พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.58 หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.60 เมื่อจําแนกตามประเภทการใช้บริการ โดยจัดเรียงอันดับจากสูงไปต่ํา
พบว่า ผู้ใช้บริการในนามผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย 3.95 ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.91 บุคคลทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.68 ต้นสังกัดของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย
3.34 และ นักเรียน/นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในอันดับต่ําสุด ค่าเฉลี่ย 2.92
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงข้อสอบให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม ตรงและครอบคลุมกับเนื้อหาที่เรียน
ควรมีการจัดประชุมส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ข้อมูลเด็กพิเศษควรให้ขอที่ สพฐ. โดยตรงโดยไม่
ต้องให้โรงเรียนดําเนินการ ควรมีช่องทางติดต่อขอข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วกว่านี้ และสทศ. ควรมีมาตรการที่
เข้มงวด เพื่อให้ทุกเขตดําเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต เป็นต้น
อย่างไรก็ดี สทศ. ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดน้ําหนักกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการของ สทศ. ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น และควรใช้ประโยชน์จากผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยเฉพาะความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ปรับปรุงข้อสอบให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม ตรงและครอบคลุมกับเนื้อหาที่เรียนควรมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานตอบคําถามตลอดเวลาในช่วงที่จัดสอบ เพื่อให้การติดต่อประสานงานคล่องตัว ควรมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับผู้คุมสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทุกครั้ง และควรจัดส่งเฉลยข้อสอบให้
โรงเรียนและส่งผลการสอบให้ทันต่อการจบศึกษา เป็นต้น
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7637
สทศ. ได้ดําเนินการจัดการทดสอบ O-NET I-NET V-NET และ N-NET ครบทุกช่วงชั้นโดยใช้เงิน
งบประมาณจัดสอบในปี 2555 ทั้งสิ้น 567.80 ล้านบาท จํานวนข้อสอบที่ใช้สอบรวมทั้งสิ้น 36 ฉบับ โดยผู้มีสิทธิ์
สอบจํานวน 2,724,393 คน ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 เนื่องจากมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด มีระบบการกํากับ
และควบคุมการจัดสอบอย่างรัดกุม
สทศ. ได้ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บการเบิ กจ่ ายงบประมาณเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด โดย
ปฏิ บั ติ ง านและเบิ ก จ่ า ยตามแผนการปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่ ง ได้ ค วามเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร สทศ. รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาและให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็นรายเดือนและรายไตรมาส สําหรับการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ของ สทศ. ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการจํานวนรวมทั้งสิ้น 31 แผนงาน/โครงการ มีผลการใช้
จ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.06 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายมาก ค่าคะแนนที่ได้ 4.2122
นอกจากนี้ สทศ. ได้ดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผลจน
สามารถ จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และเสนอผู้อํานวยการลงนาม เพื่อนํามาใช้เป็นแผนสําหรับการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.4733
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
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เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่ งเสริม ให้มีการกํากับดู แลที่ดี และการสนับสนุน ให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.4733 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 80)
1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม

20

4.0000

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ

15

3.8000

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

10

4.2000

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

10

5.0000

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

4.3333

15

5.0000

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

10

5.0000

2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

10

5.0000

100

4.4733

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารเสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี หรือ website
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 20)

คะแนนรวม

ระดับการพัฒนาด้านการกํา กับดูแ ลกิ จการและการพัฒนาองค์การ = 4.4733 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ ม
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการ

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

1.6 การเปิดเผยข้อ มูลและสารเสนเทศสําคัญ
ทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงาน
ประจําปี หรือ website

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานที่สําคัญ

1.3 การดูแลติด ตามผลการดําเนินงานทั้ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงาน
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ
สูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
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1) คณะกรรมการบริหาร สทศ. 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 สทศ. ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะ
1.1)
คณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในทุกครั้งที่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ) ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งมี
การกําหนดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จากการที่ สทศ. นําเสนอวาระเพื่อพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจําปี
1.2) มีการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อ สทศ. ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างครบถ้วนได้ในรายงานประจําปี 2554 และในเว็บไซต์ของ สทศ.
1.3) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการบริหาร สทศ. ในที่ประชุมอย่าง
เป็นทางการ และคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯได้ เ สนอแบบประเมิ น ตนเองต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มการประเมินตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สทศ. ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 31 สิงหาคม 2555 และฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและจัดทําบทวิเคราะห์ที่ได้จากผลการประเมิน นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.
เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
1.4) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สทศ. โดยมีการกําหนดการรับฟังบรรยายในโครงการพัฒนาคณะ
กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. รวมทั้งการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ซึ่ง สทศ. ได้จัดทํารายละเอียด
โดย มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการสรุปผลจาก
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและมีการจัดทํารายงานจากกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตลอดจนมีการนําผลของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการมาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมของ สทศ. เช่น นําผลของกิจกรรมมาใช้ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมของ
สทศ. และนํ า ผลของกิ จ กรรมมาใช้ ใ นการเสนอแนวทางการดํ า เนิ น งานปี 2555 ในการจั ด การทดสอบที่ วั ด
สมรรถนะพื้นฐานในการรู้หนังสือ (Literacy) และวัดเนื้อหา (Content) ซึ่งจะส่งผลให้คะนน PISA ดีขึ้น เป็นต้น
2) อย่างไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สทศ. ควรให้ความสําคัญกับการติดตาม
และทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ซึ่งระบบ
ที่ สทศ. ยังต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศ ที่มีการรายงานปีละ 3 ครั้ง และ 2 ครั้งตามลําดับ ซึ่งยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
3) สํ า หรั บ คุ ณ ภาพของรายงานด้ า นการเงิ น ของ สทศ. อยู่ ใ นระดั บ ดี เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก าร
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
ผลการดําเนินงานของ สทศ. มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่ง สทศ.ได้พัฒนา
งานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดทํามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร สทศ. เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินงานของ สทศ. ได้ครบถ้วน มีบริการทดสอบโดยการจัดสอบ
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GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา รวมทั้งมีการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู ที่มีการประเมินประสิทธิผล
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
เป็นต้น
สทศ. ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดําเนินการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบัน
สามารถประกาศผลสอบเกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National
Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET: Islamic National
Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET: Vocational National
Educational Test) และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET: NonFormal National Educational Test) ได้ตรงตามเวลาที่กําหนด

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทศ. ควรขยายงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร (มาตรา 7) และ
อํานาจหน้าที่ในการดําเนินงาน (มาตรา 8) นอกเหนือจากการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ เนื่องจากยังมีภารกิจสําคัญที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงาน
การประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) สทศ. ควรร่วมมือกับ สมศ. ในการบูรณาการการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ของนักเรียนและผลการทดสอบบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลการประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษา เพื่อจัดทํา
สรุปผลพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานําไปกําหนด
มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยต่อไป
3) คณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ความสําคัญกับการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญ ซึ่งระบบที่ สทศ. ยังต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน และการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ สทศ. ควรประมวลผลการทํางานตาม
แผนปฏิบัติการของทั้ง 2 ระบบ เทียบกับเป้าหมาย และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือสํ าคัญให้คณะกรรมการบริหาร สทศ. ควบคุม ดูแลการดําเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไปขององค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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