รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ จั ดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาดังกล่าว คือ เนื่องจากมีความจาเป็ นต้องมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา เพื่อเป็น
องค์กรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา และให้ บ ริ ก ารทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.3

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.4

ผู้อานวยการ : รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

1.5

รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

คณะกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
นางอารีรัตน์ วัฒนสิน
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
1) โครงสร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

อนุกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์

อนุกรรมการบริหาร
งานบุคคล

อนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

อนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารระบบการ
ทดสอบ
ผู้อานวยการ
สทศ.

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

กลุ่มงาน
อานวยการและ
ยุทธศาสตร์

กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร

อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบ
ระดับอุดมศึกษา

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา และ
ด้านการศึกษานอก
ระบบ

กลุ่มงาน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการ
ทดสอบ

กลุ่มงาน
บริการการ
ทดสอบ

2) อัตรากาลัง 58 คน
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญ
ด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล”
พันธกิจ
1) จัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2) ประเมินผลการจั ดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
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3) ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อนาผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาใน
ระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4) ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิค
การวัดและประเมินผลการศึกษา
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรอง
มาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) วิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบและระบบการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาใน
ทุกระดับและทุกประเภท
2) การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายองค์กร
3) การทาแผนนิติบัญญัติเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาแห่งชาติ
4) การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบที่ได้มาตรฐานและประกันคุณภาพ
5) สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจาภูมิภาค
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบและประเมินผลให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
7) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการทดสอบระดับชาติ และนานาชาติ

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยส่วนใหญ่มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และอานาจหน้าที่ เป็นการวัดขั้นตอน/กิจกรรมเพื่อแสดงประสิทธิภาพของดาเนินการประเมินผลการจัด
การศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.3207 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สทศ. ค่าคะแนนที่
ได้อยู่ที่ 4.6167และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ 4.9742 และ มิติที่ 4 ด้าน
การกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.4217 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก
สูงกว่าเป้าหมายมาก สาหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนที่ได้ 2.6000 อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สทศ. อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

4.6167

15%

2.6000

4.0000

ประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำน

10%

4.9742

3.0000

กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ
มิติที่ 4
กำรพัฒนำองค์กำร

15%

4.4217

รวมทุกมิติ

100%

4.3207

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
มิติที่ 3

ระดับคะแนน

5.0000

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2556
คะแนน พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1
4.0760
4.1250
3.1250
5.0000
5.0000
4.9167
4.6167

มิติที่ 2
3.7384
3.6200
4.7135
5.0000
4.0000
3.0120
2.600

มิติที่ 3
5.0000
3.0000
2.0833
5.0000
5.0000
4.7637
4.9742

มิติที่ 4
3.8333
4.5980
4.1113
4.0590
3.5600
4.4733
4.4217

รวม
4.0523
3.9735
3.2486 *
4.8118
4.6120
4.6222
4.3207

* หมายเหตุ ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน” ( น้าหนักร้อยละ 4)
5.0000

2550

4.0000

2551

3.0000

2552
2553

2.0000

2554
2555

1.0000

2556

0.0000
1

2

3

4

5

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วยวัด นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัตงิ ำน
1.1 การส่งเสริมการนาผล O – NET ไปใช้เป็นส่วนหนึง่

60

4.6167

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.2 การจัดทาคลังข้อสอบ (Item Bank)

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสอบการทดสอบทาง

ระดับ

15

1

2

3

4

5

4.8

4.8000

0.7200

1.4 ระดับความสาเร็จในการบริการการทดสอบ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการวิจยั

ระดับ

5

1

2

3

4

5

1

1.0000

0.0500

1.6 ระดับความสาเร็จในการบริการการทดสอบวัด

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ในการจบการศึกษา

การศึกษาระดับชาติ

ประเมินผลสาหรับครู
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึง

15

2.6000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2000

ร้อยละ

5

70

75

80

85

90

79.00

2.8000

0.1400

ร้อยละ

5

75

80

85

90

95

74.60

1.0000

0.0500

พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การมหาชน
2.3 ระดับความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานและผลการทดสอบ
จากผู้รบั บริการและประชาชน
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน

10

4.9742

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน

ร้อยละ

5

80

85

90

95

100

99.74

4.9485

0.2474

3.2 ต้นทุนต่อหน่วย

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร

15

4.4217

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.6325

4.6325

0.4633

4.2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2000

ส่งเสริมธรรมาภิบาล
นำ้ หนักรวม

100

ค่ำคะแนนที่ได้ 4.3207
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6167
สทศ. กาหนดตัวชี้วัดกระบวนการ (Milestone) และวัดผลผลิตการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของ สทศ. เป็นส่วนใหญ่ ผลการดาเนินงานสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ: นโยบายการ
ส่งเสริมให้ O-NET เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้ น พื้น ฐานเป็น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ในการตั ด สิ น ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ยนที่ จ บ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555
และให้จัดทาคลังข้อสอบ (ITEM BANK) โดยให้ สทศ. ทาเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี
สทศ. ได้แต่งตั้งคณะทางานอานวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนาผล
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส าเร็ จ การศึ ก ษา (Exit
Examination) มีการจัดทาแผนดาเนินการโครงการส่งเสริมการนาผล O-NET ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจบ
การศึก ษา จั ดประชุม ชี้แจงความความเข้า ใจแก่ค รู ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาตามแผน รวมทั้ง ได้ รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ
นอกจากนี้ สทศ. ได้แต่งตั้งคณะทางานอานวยการโครงการจัดทาคลังข้อสอบสาหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) และจัดทาโครงการจัดทาคลังข้อสอบสาหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) รวมทั้งได้ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบตาม
แผนปฏิบัติการ สามารถสร้างข้อสอบได้จานวน 39,207 ข้อ คิดเป็นร้อยละ130.69 ของเป้าหมาย ได้รายงานผล
การด าเนิ น งานสร้ า งข้ อ สอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สทศ. และเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบด้วย ผลการดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในระดับดีมาก
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานการศึกษา และพันธกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
สทศ. สามารถประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
ทุกสังกัดทั่วประเทศติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันสามารถประกาศผลสอบเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ดี สทศ. พบปัญหาด้านคุณภาพการจัดสอบในระบบงานหลัก คือ O-NET ชั้น
ป.6 และ ม.3 ระบบประกาศผลไม่สามารถเข้าดูได้บางช่วง O-NET ชั้น ม.6 ผิดพลาดในระบบการพิมพ์วิชา
วิทยาศาสตร์บางส่วน และ N-NET ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบสูญหายบางส่วน
ค่าคะแนนที่ได้ 4.7500
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3.1.3 พันธกิจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการ
สอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนาผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการ
เรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
มติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ สทศ. จัดสอบ GAT/PAT จานวน 2 ครั้ง/ปี
คือ เดือนตุลาคม 2555 และเดือนมีนาคม 2556 และสามัญ 7 วิชา จานวน 1 ครั้ง/ปี คือ เดือนมกราคม 2556 ซึ่ง
สทศ. ได้รายงานว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจานวน 649,512 คน สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจากนี้ ในด้านการวัดประเมินผลสาหรับครู สทศ. สามารถจัดสอบและประกาศผลได้
ตามที่ แ ผนก าหนด โดยมี ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบจ านวน 9,162 คน ซึ่ ง สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดเช่ น กั น ทั้ ง นี้ ก าร
ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาดังกล่าว สทศ. ได้มีรายงานผลการดาเนินงานการจัดสอบวัดประเมินผลสาหรับครู
พร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ สทศ. และมีการนาผลการ
จัดสอบไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.4 พันธกิจเกี่ยวกับการวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
สทศ. ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษาตาม
แผนการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการที่ สทศ. จัดสรรรงบประมาณสนับสนุน จานวน 3 โครงการ
คือ
1) รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจาปี งบประมาณ 2552-2554
2) การศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนนสอบ I-NET ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 6
ชั้นอิสลามศึกษา ตอนกลางปีที่ 3 และชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษา โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับน้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนด ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000 ทั้งนี้
สทศ. มีข้อจากัดคือระยะเวลาในการทาวิจัยของนักวิจัยใช้เวลานาน สทศ. ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็น
นักวิจัยจากภายนอก
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้ 2.6000
3.2.1 การนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา
เพื่อใช้ป ระโยชน์ ต่อการปฏิบั ติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจผู้ รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ สทศ. ได้วิเคราะห์จุดที่ดีและจุดที่ ควรพัฒนา และ
เสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาและกาหนดแนวทางการปรับปรุงงาน นอกจากนี้ สทศ. นาผลที่ได้และกาหนด
แนวทางการปรับปรุงงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา และได้ดาเนินการปรับปรุงการสารวจ ปรับปรุงเว็บไซต์
สทศ. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์สอบ มีการจัดประชุมชี้แจงศูนย์ สอบ เพิ่มจานวนคู่สายในการติดต่อกับ
สทศ. เพิ่มพนักงานในการรับโทรศัพท์เพื่อให้ เพียงพอต่อคู่สายที่โทรเข้ามา มีการรณรงค์ให้ศูนย์สอบจัดห้องสอบ
สีขาวทุกครั้งที่มกี ารประชุมชี้แจงหรือ การประชุมต่าง ๆ แต่ สทศ. ยังไม่ได้รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการ

8
สารวจต่อคณะกรรมการบริห าร ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ใน
คารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000
อย่างไรก็ดี การดาเนินการนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการตามเกณฑ์การ
ประเมินผล นั้น ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสแรก เนื่องจากจะเกิดผลจากการปรับปรุงที่
เป็นประโยชน์ต่อการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการครั้งต่อไปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.2.2 สทศ. ได้จัดจ้างศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัย
ความสุขชุมชน) วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน
การทดสอบและผลการทดสอบ โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือกลุ่มผู้รับบริการจาก สทศ. ใน 3 กลุ่ม
ขนาดตัวอย่างรวมจานวนทั้งสิ้น 3,312 ตัวอย่าง ดังนี้
1) กลุ่มผู้รับบริการด้านการจัดสอบ จานวน 3,001 ตัวอย่าง
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประสานงานจัดสอบ จานวน 200 ตัวอย่าง
3) กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล จานวน 111 ตัวอย่าง
โดยกลุ่มผู้รับบริการด้านการจัดสอบ และผู้ปฏิบัติงานประสานงานจัดสอบ ได้ดาเนินการเก็บ
ข้ อ มู ล ครอบคลุ มพื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก นครสวรรค์ ปทุ ม ธานี นครราชสี มา ขอนแก่ น
นครศรีธรรมราช สงขลา และกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการสารวจได้ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริการ
1. กลุ่มผู้รับบริการด้านการจัดสอบ
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประสานงานจัดสอบ
3. กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล
รวม

สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
3.56
71.20
4.11
82.20
4.19
83.80
3.95
79.00

พบว่า ภาพรวมทั้งสามกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สทศ. อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.95 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับน้อยกว่าเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 2.8000 ซึ่งต้องมีการศึกษา
ปัญหาและข้อจากัดเพื่อการปรับปรุงงาน ต่อไป
3.2.3 สาหรับการสารวจความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบ ภาพรวมทั้งสาม
กลุ่มมีความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบของ สทศ. คิดเป็นร้อยละ 74.60 อยู่ในระดับน้อย
กว่าเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000 ซึ่งต้องมีการศึกษาปัญหาและข้อจากัดเพื่อการปรับปรุงงาน ต่อไป
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กลุ่มผู้รับบริการ/
ความเชื่อมั่น
1. ผู้รับบริการการจัดสอบ
2. ผู้ประสานงานจัดสอบ
3. ผู้รับบริการข้อมูล
ภาพรวม 3 กลุม่
รวมเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการ
ทดสอบและผลการทดสอบ

1. มาตรฐานการทดสอบ
2. ผลการทดสอบ
ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ
3.47
69.40
3.45
69.00
3.97
79.40
4.00
80.00
3.71
74.20
3.76
75.20
3.72
74.40
3.74
74.80
74.60

สทศ. ควรใช้ประโยชน์จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการและความเชื่อมั่น ต่อ
มาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบ โดยเฉพาะความเห็ นที่เ ป็นข้อ เสนอแนะของกลุ่ มตั ว อย่ างเพื่ อการ
พิจารณาและปรับปรุงการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9742
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สทศ.
งบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ประจาปี
งบประมาณ 2556 จานวน 1,474,553,400 บาท จากผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) ซึ่งดาเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการเบิกจ่ายตาม
แผนงบประมาณ 1,054,077,131.46 บาท สามารถผู ก พั น สั ญ ญาและประหยั ด ได้ 416,676,268.54 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.74 คะแนนที่ได้ 4.9485
3.3.2 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สทศ.
สทศ. จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและดาเนินการตามแผนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ได้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีเป้าหมายชัดเจน และ
เสนอผู้อานวยการลงนาม เพื่อนามาใช้เป็นแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการดาเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้
4.4217
3.4.1 การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่ างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น แต่เป็ นการให้ความส าคัญ กับการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี
โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนินงานของ สทศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.6325 จาแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นาหนักร้อยละ 70)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ภายในเวลา
ที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นาหนักร้อยละ 30)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
20

5.0000

17.5

4.7571

5

4.5000

10
17.5

5.0000
3.2857

20

5.0000

10

5.0000

100

4.6325
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1) คณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ความสาคัญกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
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 บทบาทของ
คณะกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะ
1.1) การรั บ ทราบหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ) ปีละ 2 ครั้ง มีการกาหนดตัวชี้วัด น้าหนัก และ
เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจากวาระเพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจาปี
1.2) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่ คณะกรรมการบริหาร สทศ. ในที่ประชุมอย่าง
เป็นทางการ และคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
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 และฝ่ายเลขานุการรวบรวมผล
การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการและจัด ทาบทวิเคราะห์ ที่ไ ด้จากผลการประเมิ น นาเสนอต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร สทศ. เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการประชุม คณะกรรมการบริห าร สทศ.
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
1.3) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
กิจ กรรมที่มีความสอดคล้ องกับ ภารกิจ หลั กของ สทศ. โดยคณะกรรมการบริห ารได้ เห็ นชอบโครงการพัฒ นา
คณะกรรมการบริหารตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารบางท่านได้ศึกษา
ดูงานและสรุปรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี
ศึกษาดูงาน ณ กระทรวงการทดสอบ (Ministry of Examination) สาธารณรัฐไต้หวัน รวมทั้งการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการบริหาร ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
คณะกรรมการบริหารได้รับฟังบรรยายวิชาการ จาก Dr. Jan Weigers, Executive Director
of CITO ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในหัวข้อ The role of assessment in Dutch Education system as a part of
the improvement of the quality of education and Exit-examination และหัวข้อ Innovation in
assessment at CITO for Dutch schools (use of computer, adaptive testing and formative testing)
2) มีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สทศ. ควรให้ความสาคัญกับการติดตามและทบทวน
ความเพียงพอที่สาคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ระบบการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
นอกจากนี้ คุณภาพของรายงานด้านการเงินของ สทศ. ควรมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค
3.4.2 สาหรับการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล สทศ.มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล มีการจัดทารายงาน/เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ ทบทวนวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกระบวนงานหลักของสถาบัน นอกจากนี้ได้จัดทาแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap)
ตามแนวทางที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ทั้งนี้ สทศ. ยังไม่ได้เสนอคณะกรรมการบริหารทราบเกี่ยวกับผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) พร้อมทั้งผลการ
ประเมินตนเอง เทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักที่ดาเนินการตาม
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แผนฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
ผลการดาเนินงานของ สทศ. มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม สทศ. ได้พัฒนางาน
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โ ดยผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริหาร สทศ. เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานของ สทศ. ได้ครบถ้วน มีบริการทดสอบโดยการจัดสอบ
GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา รวมทั้งมีการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสาหรับครู ที่มีการประเมินประสิทธิผลได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ. เป็นต้น
สทศ. ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบันสามารถ
ประกาศผลสอบเกี่ยวกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational
Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET: Islamic National Educational Test) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET: Vocational National Educational Test) และ การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET: Non-Formal National Educational
Test) ได้ตรงตามเวลาที่กาหนด อย่างไรก็ดี สทศ. พบปัญหาด้านคุณภาพใน การจัดสอบในระบบงานหลัก คือ O-NET
ชั้น ป.6 และ ม.3 ระบบประกาศผลไม่สามารถเข้าดู ได้บางช่วง O-NET ชั้น ม.6 ผิดพลาดในระบบการพิมพ์วิชา
วิทยาศาสตร์บางส่วน และ N-NET ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบสูญหายบางส่วน

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทศ. ควรขยายงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร (มาตรา 7) และ
อานาจหน้าที่ในการดาเนินงาน (มาตรา 8) นอกเหนือจากการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ เนื่องจากยังมีภารกิจสาคัญที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการ
ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตาม
และประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการ
ประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับ
สากล สทศ. ควรร่วมมือกับ สมศ. ในการบูรณาการการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน
และผลการทดสอบบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลการประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาของ สมศ. เพื่อจัดทาสรุปผล
พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานาไปกาหนดมาตรการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยต่อไป

13
3) คณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ความสาคัญกับการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ ซึ่งระบบที่ สทศ. ยังต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การรายงานผลการ
บริหารจัดการสารสนเทศ โดยมีการรายงานเกี่ยวกับ โครงการห้องสมุด E-Library และโครงการจัดทาระบบ ETesting เพื่อรองรับการสอบ O-NET อย่างไรก็ดี สทศ. ควรประมวลผลการทางานตามแผนปฏิบัติการของระบบ
ดังกล่าว เทียบกับเป้าหมาย และรายงานความก้าวหน้ าให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอย่างสม่าเสมอเป็น
รายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สทศ. กากับการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่
ต้องมีการวางแผนระยะยาวและมีการลงทุน และจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ สทศ. ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ รวมทั้งมีผลต่อการเผยแพร่ สื่อสารข้อมูลสารสนเทศของ สทศ. กับประชาชนและผู้รับบริการ
4) ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารมหาชนเพื่ อ ส นั บ สนุ น การท างานของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่ให้มีการเผยแพร่ใน
รายงานประจาปี 2555 และหรือในเว็บไซต์ของ สทศ. ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินผล เช่น
ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน รวมทั้งแผนงานที่สาคัญ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
ซึ่ง สทศ. ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และควรมีการวางแผนดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5) สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็นต่อคุณภาพการดาเนินงานของ สทศ. เช่น
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบ เป็นต้น
ปรากฏว่าการสรุปและวิเคราะห์ผลยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างจึงควรมีการอบรมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทางสถิติที่ใช้ในการสารวจความคิดเห็นรวมทั้งการประมวลผลตลอดจนการสรุปผลการสารวจและการวิเคราะห์ผล
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