รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.3

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.4

ผู้อํานวยการ : ศ.ดร. อุทุมพร จามรมาน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

1.5

รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
คณะกรรมการ

นายสงบ ลักษณะ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
ดร.นงราม เศรษฐพานิช
รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงษ์
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
1) โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ

ผูอํานวยการ
ผูตรวจสอบภายใน

กลุมงาน
อํานวยการ

กลุมงานผลิต
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาสถาบันฯ

รองผูอํานวยการ

กลุมงาน
บริหาร
การทดสอบ

กลุมงาน
บริการ
การทดสอบ

กลุมงานวิจัยและ
วิชาการ
ดานการทดสอบ

กลุมงานสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดาน
การทดสอบ

2) อัตรากําลัง 41 คน
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสําหรับการสอบวัดคุณภาพ ความรู้ และ
คุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ”
พันธกิจ
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานการศึกษา
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการ
สอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียน
ที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ การวิ จัย และเผยแพร่ นวั ต กรรมเกี่ ย วกับ การทดสอบทางการศึ ก ษา
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการผลการ
ทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรอง
มาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
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7) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good governance)
2) การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
4) การจัดสอบที่อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและศูนย์เครือข่าย
5) การประชาสัมพันธ์ โดยเร่งรีบในการสร้างภาพลักษณ์
6) การผลิตข้อสอบทุกช่วงชั้น ทุกระดับการศึกษา
7) การพัฒนาบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้อง
8) การบริการการทดสอบ และผลการทดสอบทางวิชาการและวิชาชีพ
9) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10) การวิจัย การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ การวัดผล
การประเมินผลทางการศึกษา
11) การร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.8118 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสทศ. มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ทั้ง 3 มิติ อยู่ที่ 5.0000 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมาย
มาก สําหรับผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.0590
ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับดีสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ เนื่องจาก
¾ สทศ. สามารถจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัด ทั่วประเทศ ใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยมีการดําเนินการอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงาน
การประเมินประสิทธิผลการจัดสอบ O-NET และมีผลการประเมินประสิทธิผลการจัดสอบ O-NET ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. และสามารถ
ประกาศผลสอบ O-NET ได้ก่อนเวลาที่กําหนด
¾ คณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ สทศ. ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งหมด และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ สทศ. มีผลการ
ดําเนินงานและผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนดังกล่าว
¾ คณะกรรมการบริหาร สทศ. ติดตามผลการปฏิบัติงานและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างครบถ้วน
¾ สทศ.สามารถจัดทําแผนการปฏิบัติงานของระบบการบริหารจัดการที่สําคัญประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และเสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ. พิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งรายงานผลได้ตามเกณฑ์
ที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุที่นําเสนอ
คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และรายงานการตรวจสอบและประเมินผล สทศ. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติง านตามคํ า รับ รองการปฏิ บัติง านของสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

5.0000

5.0000

10%

5.0000

4.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

3.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

รวมทุกมิติ

10%

5.0000

20%

4.0590

1.0000
มิติที่ 1

100%

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ประสิทธิผลของการจัดสอบ O-NET
1) ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 6)
2) ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 3)
3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 6)
1.2 ระดับความสําเร็จของงานศึกษา
ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการทดสอบทาง
การศึกษา
1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

4.8118

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

60

ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
5.0000

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

10
10
20
10

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5
5
5
5

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.5000
1.0000
0.5000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

10

ระดับ
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการตรวจสอบ
กระดาษคําตอบของ สทศ.
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3 ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพ
ระดับ
การใช้งบประมาณในการจัดสอบ
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแล
กิจการ และการพัฒนาองค์การ

2.0000

10

10
10

5.0000
0.00-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00

1

3

5

4.13

5.0000

0.5000

5

5.0000
5.0000

0.5000

20

ระดับ

20

น้ําหนักรวม

100

4.0590
1

2

3

4

5

4.06

4.0590
ค่าคะแนนที่ได้

0.8118
4.8118

6
2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2553
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553

มิติที่ 1

มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
องค์การมหาชนยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ
องค์การมหาชนยังไม่ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ
3.7384
5.0000
3.8333
3.6200
3.0000
4.5980
4.7135
2.0833
4.1113
5.0000
5.0000
4.0590

4.0760
4.1250
3.1250
5.0000

รวม

4.0523
3.9735
3.2486 *
4.8118

* หมายเหตุ ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน” ( น้ําหนักร้อยละ 4)
5.0000
4.0000
2550
3.0000

2551

2.0000

2552
2553

1.0000
0.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทศ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นการวัดกระบวนการ (Milestone) และวัดผลผลิตการดําเนินงาน
ที่สอดคล้ องกั บพั นธกิ จของ สทศ. แต่ยังไม่ครอบคลุม ทุ กพันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจด้านการดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา สทศ. สามารถจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัด ทั่วประเทศ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการดําเนินการอย่างครบถ้วน ตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีผลการดําเนินงานในการจัดสอบ O - NET ในระดับค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่
5.0000 ทั้งหมดเนื่องจากมีการจัดทํารายงานการประเมินประสิทธิผลการจัดสอบ O - NET และมีผลการประเมิน
ประสิทธิผลการจัดสอบ O - NET ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของ สทศ. ทั้งนี้สามารถประกาศผลสอบ O - NET ได้ก่อนเวลาที่กําหนดด้วย
3.1.2 พันธกิจเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา สทศ. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาจํานวน
7 เรื่ อง และได้ รั บการรั บรองจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งผลการดํ าเนิ นงานดั งกล่ าวสู งกว่ าเป้ าหมายที่ กํ าหนดไว้ มาก
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 เนื่องจาก สทศ. มีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยเป็นงวดงาน

7
นอกจากนี้ สทศ. ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจําปีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนสิ้นปีงบประมาณ และมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมและโครงการ
ที่สะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยมีผลการดําเนินงานตามแผนและมีผลผลิตบรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทั้ ง หมดและมีก ารติด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานตามแผนปฏิ บัติ งานประจํา ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2553 อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ สทศ. มีผลการดําเนินงานและผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนดังกล่าว
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทศ. ได้จัดให้มีการดูกระดาษคําตอบแก่ผู้เข้าสอบที่สนใจ โดยต้องยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ
ตามวัน เวลาที่ สทศ. กําหนด และคณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้แต่งตั้งคณะทํางานประเมินโครงการบริการ
ทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการ โดยมีการสํารวจและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มาขอดูกระดาษคําตอบ O - NET และ GAT/PAT ซึ่งปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ที่ระดับ 4.13 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมากตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 อย่างไรก็ดี สทศ. ควรปรับปรุงวิธีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้มีความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยใช้หลักการทางสถิติและมีผู้ประเมินอิสระ
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทศ. ได้ของบประมาณสําหรับการจัดสอบ O - NET และ I - NET และสามารถบริหารจัดการการ
ใช้งบประมาณ ในการจัดสอบ O- NET ใน 3 ช่วงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 14 วิชา และจัดสอบ I - NET ระดับตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย ได้ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับ
ดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมากตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 เนื่องจากมี
การจัดทําคู่มือการจัดสอบ และเอกสารการจัดสอบตลอดจนมีการวางแผนและเตรียมการจัดสอบที่ชัดเจน แน่นอน
3.4

มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้

4.0590
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งการประเมินจะให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สทศ. ค่าคะแนนที่ได้ 4.0590 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อยได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.1 การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
80
10
4.7000

8
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

15
10
10

3.2000
4.6400
4.2000

10

5.0000

10
15
20
10
10

4.4000
4.5667
1.0000
5.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.0590 คะแนน

1) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหาร สทศ. มีบทบาทสูงในการประเมินผล
งานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย และการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบงานที่สําคัญ
2) สทศ. สามารถวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การ
พิจารณากําหนดแผนของคณะกรรมการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระดับส่วนงาน กลุ่มงาน และสรุปผลเป็น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24
กันยายน 2552
3) ในส่วนของการนําแผนกลยุทธ์แปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สทศ. มีรายละเอียดของแผนการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินเหลือจ่ายสะสมและเงิน
รายได้) เสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 พร้อมกับนําไปสื่อสาร
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และสร้างความเข้าใจภายในสถาบันผ่านการประชุมภายใน ตลอดจนมีการนําผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงกับผล
การประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในปลายปีงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ฯลฯ
4) ด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร สทศ. ยังมิได้ดําเนินการ
ประเมินตนเอง เพื่อหาประเด็นสําคัญที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโดยได้กํากับดูแลการจัดทําตัวชี้วัดทั้งหมด
และมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ สทศ. ซึ่ ง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ
จากภายนอกทั้งหมดและมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ สทศ. อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ สทศ. มีผลการดําเนินงานและผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2) คณะกรรมการบริหาร สทศ. ติดตามผลการปฏิบัติงานและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้อย่างครบถ้วน
3) สทศ.สามารถจั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านของระบบการบริ ห ารจั ด การที่ สํ า คั ญ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และเสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ.พิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งรายงานผลได้ตามเกณฑ์
ที่กําหนด กล่าวคือ นํารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ
ที่เสนอคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และรายงานการตรวจสอบและประเมินผล สทศ. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
4) สทศ. มี จุ ด เด่ น เรื่ อ ง บทบาทของคณะกรรมการบริ ห าร สทศ. ในการกํ า กั บ ให้ มี ก าร
ประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ)
5) คณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารบุ ค คล ให้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยคณะอนุกรรมการฯ กําหนดให้รองผู้อํานวยการด้วยกัน และ
ผู้อํานวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อํานวยการ ในทํานองเดียวกัน ให้หัวหน้ากลุ่มงานด้วยกัน
รองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนัก
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมิน และนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการขึ้นเงินเดือนประจําปี การต่อ
สัญญา และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การกําหนดตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ควรกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ ๆ
ที่แสดงถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สทศ. ตามแผนปฏิบัติงานหรือส่งผลกระทบโดยตรงในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ของ สทศ. สําหรับตัวชี้วัดใดที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลโดยวัดกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ดําเนินงานแล้วควรพัฒนาเป็นตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ต่อไป
2) สทศ. ควรขยายงานให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร (มาตรา 7) ที่ผ่านมา สทศ.
ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดทําระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ อย่างไรก็ดี ยังคงมีภารกิจสําคัญที่จะต้องปฏิบัติ อาทิ การบริการสอบวัดความรู้ความสามารถ
และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการ
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ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของ
หน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
3) คณะกรรมการบริ หาร สทศ. ต้องปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีใ นการประชุ มปรึ กษาเมื่อวั นที่
19 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเห็นชอบกับแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีมติให้องค์การ
มหาชนทุกแห่งนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
แนวทางการบริหารดังกล่าว กําหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนจัดให้มีระบบการประเมิน
ตนเอง โดยร่วมกันจัดทําแบบประเมินเพื่อประเมินตนเองแบบทั้งคณะ เมื่อทราบผลการประเมินคณะกรรมการ
ควรร่วมกันกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
4) การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สทศ. ควรดําเนินการโดยผู้ประเมินอิสระ และ
แบบสํารวจต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
........................................

