รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ จั ดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาดังกล่าว คือ เนื่องจากมีความจาเป็นต้องมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา เพื่อเป็น
องค์กรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ผู้อานวยการ : รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

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

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 2556 – 30 กันยายน 2557)
1) โครงสร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

อนุกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์

อนุกรรมการบริหาร
งานบุคคล

อนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารระบบการทดสอบ

ผู้อานวยการ สทศ.

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

กลุ่มงาน
อานวยการ

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ส่งเสริมการพัฒนา
องค์กร

อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กลุ่มงานพัฒนา
เครือ่ งมือวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนา
และบริหารการ
ทดสอบ
ระดับอุดมศึกษา

สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการ
ทดสอบ

กลุ่มงานบริหาร
การทดสอบ

กลุ่มงานบริการ
การทดสอบ

2) อัตรากาลัง ทั้งหมด 63 คน ดังนี้
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
- ลูกจ้าง

13 คน
33 คน
17 คน

1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 864,817,700 บาท
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1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญ
ด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล”
พันธกิจ
1) จัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2) ประเมิน ผลการจั ดการศึกษาและการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ตลอดจนให้ ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3) ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อนาผลไปใช้เ ป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาใน
ระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4) ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิค
การวัดและประเมินผลการศึกษา
5) เป็ น ศูน ย์กลางข้อมูล การทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุ น และให้ บริการผลการ
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
การจั ดท าคารั บ รองการปฏิบั ติงานและผลการปฏิ บัติง านของสถาบันทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่มีความครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และอานาจหน้าที่ โดยเป็นการวัดขั้นตอน/กิจกรรมเพื่อแสดงประสิทธิภาพของดาเนินการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.7687 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ 5.0000 รองลงมาได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สทศ. ค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ 4.7500 และ
มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.8676 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่
ในระดับดีมาก ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ สทศ. ดังกล่าวยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีผลการดาเนินงาน โดยสรุป คือ

 สทศ. สามารถด าเนิ น การประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษา และการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากทุกสั งกัดทั่ว ประเทศ ซึ่งได้ดาเนิ นการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบันสามารถประกาศผลสอบ
เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET: Islamic National Educational Test) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET: Vocational National Educational Test) และ การ
ทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติด้ า นการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น (N-NET: Non-Formal National
Educational Test)

 มีบริการทดสอบโดยการจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา รวมทั้งมีการบริการการ
ทดสอบวัดประเมินผลสาหรับครู ที่มีการประเมินประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะ
ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ที่ ร้อยละ 88.20 และระดับความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานและ
ผลการทดสอบจากผู้รับบริการและประชาชน อยู่ที่ร้อยละ 83.20
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิติที่ 1

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน

60%

4.7500

5.0000

13%

4.5477

4.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

3.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำน

10%

5.0000

มิติที่ 4

กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ
กำรพัฒนำองค์กำร

17%

4.8676

100%

4.7687

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

2.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2557
คะแนน พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
4.0760
4.1250
3.1250
5.0000
5.0000
4.9167
4.6167
4.7500

มิติที่ 2
3.7384
3.6200
4.7135
5.0000
4.0000
3.0120
2.600
4.5477

มิติที่ 3
5.0000
3.0000
2.0833
5.0000
5.0000
4.7637
4.9742
5.0000

มิติที่ 4
3.8333
4.5980
4.1113
4.0590
3.5600
4.4733
4.4217
4.8676

รวม
4.0523
3.9735
3.2486 *
4.8118
4.6120
4.6222
4.3207
4.7687

* หมายเหตุ ยกเลิกตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน” ( น้าหนักร้อยละ 4)
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัตงิ ำนของ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน
มิตทิ ี่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบการจัดสอบด้วยระบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทาคลังข้อสอบ Item Bank
1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ
1.4 ระดับความสาเร็จในการบริการการทดสอบ
1.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการวิจยั
1.6 ระดับความสาเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผล
สาหรับครู
มิตทิ ี่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.3 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นในการดาเนินการของ สทศ.
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบไซต์
มิตทิ ี่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมหลัก (สร้างข้อสอบและจัดสอบ)
ที่สามารถใช้หลักเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดสรร
งบประมาณของปี
มิตทิ ี่ 4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสาเร็จของการประเมินผลการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
นำ้ หนักรวม

นำ้ หนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

60

ค่ำคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ถ่วงนำ้ หนัก

4.7500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

2

2.0000

0.1000

ระดับ

15

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.7500

15

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.7500

10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5

5.0000
5.0000

0.5000
0.2500

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000
0.2500
0.2320
0.1092

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ

13
5

1

2

3

4

5

5

4.5477
5.0000

ร้อยละ
ร้อยละ

5
3

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

88.2
83.2

4.6400
3.6400

10

5.0000

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1500

ระดับ

7

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3500

17
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4.8676

10

1

2

1

5
100

1

2

3

4

3
2

3

4

5

4.7750

4.7750

0.4775

5

5

5.0000

0.1000

5

5
5.0000
ค่ำคะแนนที่ได้

0.2500
4.7687

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7500
สทศ. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เป็นการวัดกระบวนการ (Milestone) และวัดผลผลิตการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของ สทศ. เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลการดาเนินงานสรุป ดังนี้
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3.1.1 ผลสาเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
 พันธกิจเกี่ยวกับการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษา และพันธกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1) สทศ. สามารถดาเนินการจัดตั้งคณะทางานและมีแผนการดาเนินงานจัดทาระบบการ
ทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Testing) โดยมีการประชุมหารือกับประธานศูนย์เครือข่ายที่เป็นสถานที่จัดตั้ง
ศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และตั้งคณะทางานกาหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับติดตั้ง ณ ศูนย์จัดการทดสอบฯ มีซอฟท์แวร์ระบบบริหาร
จัดการการทดสอบด้วยระบบ E-Testing พร้อมส าหรับการจัดการทดสอบจริง ซึ่งได้ ตรวจรับงานจ้างวิจัยและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
การดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) มีผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เสนอราคา
เพียงรายเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้เสนอหลากหลาย จึงได้ยกเลิกและดาเนินการใหม่
ทาให้ยังไม่มีห้องสอบต้นแบบจากโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าคะแนนที่ได้ 2.0000
2) สทศ. สามารถดาเนินการการจัดทาคลังข้อสอบ Item Bank ได้แล้วเสร็จ ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 โดยการจัดตั้งคณะทางานการจัดทาคลังข้อสอบ คณะทางานกลั่นกรองข้อ สอบมีแผนการดาเนินงานการ
ออกข้อสอบ O-NET ในทุกระดับชั้นและทุกวิชา และสามารถดาเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) สร้างข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนที่กาหนด รวม 84,110 ข้อ ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2) การกลั่นกรองข้อสอบทุกระดับชั้นตามแผนที่กาหนด คือ 55,521 ข้อ
2.3) การทดลองใช้ข้อสอบ (Pre-Test) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้จานวน 79 มาตรฐาน 594 ตัวชี้วัด ใช้ข้อสอบ
2,236 ข้อ กับจานวนนักเรียน 9,091 คน จานวนโรงเรียน 134 โรงเรียน
2.4) ดาเนินการเสนอแผนการเตรียมการเฉลยข้อสอบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
3.1.2 ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง:
 พันธกิจเกี่ยวกับการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานการศึกษา และพันธกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1) สทศ. สามารถดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันสามารถประกาศผลสอบเกี่ยวกับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) และมีการจัดสอบเพิ่มเติมได้แก่ V-NET ปวส.2 , B-NET และการ
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สอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) รวมถึงมีรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET โดยผลการประเมินประสิทธิผลได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
การจัดการทดสอบ

เป้าหมาย-ผลการดาเนินงาน ปี 2557
เป้าหมาย

ผล

900,000
900,000
400,000

791,441
731,556
431,629

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คน)
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)
- ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)
- ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)
- อิสลามตอนต้น กลาง ปลาย
- อิสลามตอนต้น
- อิสลามตอนกลาง
- อิสลามตอนปลาย

100,000

34,822
19,661
8,909

2. การศึกษาด้านอาชีวศึกษา (คน)
- ระดับ ปวช. ปี 3
- ระดับ ปวส. ปี 2

3. การศึกษานอกระบบฯ (คน) 3 ระดับ

300,000
150,000
200,000

156,118
99,148
196,580

การประกาศผลสอบ
การจัดการ
ทดสอบ
1. O-NET
2. I-NET
3. V-NET
4. N-NET

ระดับ/ชั้นปี
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ป.3)
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช.3
ระดับ ปวช. 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันประกาศผลที่กาหนดไว้

วันที่ประกาศผลจริง

19 มีนาคม 2557
19 มีนาคม 2557
31 มีนาคม 2557

15 มีนาคม 2557
17 มีนาคม 2557
28 มีนาคม 2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

19 กุมภาพันธ์ 2557

19 กุมภาพันธ์ 2557

25 มีนาคม 2557

25 มีนาคม 2557

สทศ. จั ดการทดสอบทางการศึกษาระดับได้ครบทุกระดับชั้นและทุกประเภทการศึกษาและ
ประกาศผลสอบได้ตามแผนที่วางไว้ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
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 พันธกิจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบ
วัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนาผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียน
ที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
1) สทศ. ได้ให้บริการการสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ให้ สทศ. ดาเนินการจัดสอบ GAT/PAT จานวน 2 ครั้ง/ปี คือการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
ในวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2556 และครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2557 แต่เนื่องจากมีเหตุชุมนุมทาง
การเมือง ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหาร สทศ. ได้จัดการทดสอบ
ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2557 แทนกาหนดการสอบครั้งที่ 2/2557 เดิม และดาเนินการจัดการ
ทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 26 – 29 เมษายน 2557 รวม 2 ครั้ง
ผลการดาเนินงานการจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ มี
การจัดการทดสอบ GAT/PAT จานวน 2 ครั้งต่อปี และประกาศผลสอบได้ก่อนกาหนดเวลา ครั้งที่ 1/2557 วันที่
19 เมษายน 2557 และครั้งที่ 2/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 สาหรับสามัญ 7 วิชา ประกาศผลสอบวันที่ 11
กุมภาพัน ธ์ 2557 ตามกาหนดการที่กาหนดไว้ ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกล่ าวอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน ที่ได้
5.0000
2) สทศ. จัดสอบวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนสาหรับครู เพื่อ เป็นการบริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษา โดยจัดสอบให้กับครูและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าสอบวัดระดับความรู้ทางด้านการวัด และ
ประเมินผล จานวน 3 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1/2557 จานวนผู้สมัครสอบ 1,512 คน ครั้งที่ 2/2557 จานวนผู้สมัครสอบ
3,383 คน และครั้งที่ 3/2557 จานวนผู้สมัครสอบ 3,815 คน รวมทั้งปีงบประมาณมีจานวนผู้สมัครสอบ 8,710 คน
การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบและไม่พบปัญหา และได้รายงานผลการดาเนินงานการจัดสอบวัด
ประเมินผลสาหรับครูพร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ สทศ.
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
 สาหรับพันธกิจเกี่ยวกับการวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2557 จานวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาแบบวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาชีพครู 2) การประเมินมาตรฐานการบริหารการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีการศึกษา 2557: ศึกษากรณีศูนย์สอบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 3) แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) การนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านศาสนาอิส ลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน:
กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 5)การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาของครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 6) โครงการ
วิเคราะห์การสอบพิซ่าและโอเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 7) โครงการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดสอบ ONET ประจาปีงบประมาณ 2556 8) โครงการศึกษาเปรียบเทียบหลักและวิธีทดสอบคุณภาพบัณฑิตของสภา
วิชาชีพในประเทศไทย 9) การนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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และ 10) การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอุดมศึกษา (U-NET) ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเกษตรศาสตร์
ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ใน
เว็ปไซต์ สทศ. ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 13) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5477
3.2.1 สทศ. มีการนาผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อใช้ป ระโยชน์ ต่อการปฏิบั ติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจผู้ รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
สทศ. ปรับปรุงงาน โดยกาหนดมาตรการการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนก่อนนามาใช้จัดสอบ จัดตั้งคณะทางานประจาที่ สทศ. ในวันจัดสอบเพื่อรองรับการให้ข้อมูล
และการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที จัดทาคู่มือการจัดสอบ และจัดประชุมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบเพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ ก่อนจัดสอบให้ชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น เพิ่มจานวนของสถานที่จัดสอบให้เพียงพอ
และเพิ่มช่องทางในการติดต่อหรือประสานงาน ในช่วงที่ผู้รับบริการใช้บริการจานวนมาก โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์ ให้บริการตลอดระยะเวลางาน ซึ่
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.2 การสารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สทศ. จัดจ้างศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชน) วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมายใน
การศึกษา คือกลุ่มผู้รับบริการจาก สทศ. ใน 3 กลุ่ม ขนาดตัวอย่างรวมจานวนทั้งสิ้น 9,538 ตัวอย่าง ดังนี้
1) กลุ่มผู้รับบริการด้านการจัดสอบ จานวน 8,462 ตัวอย่าง
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประสานงานจัดสอบ จานวน 665 ตัวอย่าง
3) กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล จานวน 411 ตัวอย่าง
พบว่า ภาพรวมทั้งสามกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สทศ. อยู่ในระดั บปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.20 อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่า
คะแนนที่ได้ 4.6400 ซึ่งต้องมีการศึกษาปัญหาและข้อจากัดเพื่อการปรับปรุงงาน ต่อไป
กลุ่มผู้รับบริการ
1. กลุ่มผู้รับบริการด้านการจัดสอบ
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประสานงานจัดสอบ
3. กลุ่มผู้รับบริการข้อมูล
รวม

สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
4.39
87.80
4.38
87.60
4.47
89.40
4.41
88.20
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3.2.3 การสารวจความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบและความเชื่อมั่นต่อ
มาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบ
กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา จานวน 539 ตัวอย่าง
พบว่า มีความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบของ สทศ. คิดเป็นร้อยละ 83.20 อยู่ในระดับ
ปานกลางสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 3.6400
โดยสรุป สทศ. ควรใช้ประโยชน์จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการและความ
เชื่อมั่นต่อมาตรฐานการทดสอบและผลการทดสอบดังกล่าว โดยเฉพาะความเห็ นที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบ ต่อไป
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 การบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) จานวน 864,817,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.2 การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สทศ. ได้ใช้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก คือ การสร้างข้อสอบและจัดสอบในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานขององค์การมหาชน ครบถ้วนตาม
เกณฑ์การประเมินผล ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวครบถ้วนตามเกณฑ์ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 17) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8676
3.4.1 การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่ างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กา ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น แต่เป็ นการให้ความส าคัญกับการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี
โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดาเนิน งานของ สทศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.7750
จาแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
1.1
ยุทธศาสตร์เดิม
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาคัญ
1.3 การดูแลติดตามผลการดาเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

น้าหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

70
20

5.0000

17.5
5

4.3571
5.0000
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ประเด็นการประเมินผล
1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสาคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
1.5
การเงิน ในรายงานประจาปี หรือ website
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ =

น้าหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

10

5.0000

17.5

5.0000

30
20
10

5.0000
5.0000

4.7750 คะแนน

5.0000

4.0000

1) คณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับ
ดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลที่ดี และการสนั บสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล บทบาทของคณะกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะ
1.1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
2557 และกรอบวงเงิน โดยให้ สทศ.จัดทารายละเอียดของแต่ละโครงการและเวียนให้กรรมการเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2556 (25 กันยายน 2556) และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2557 ที่แก้ไขตาม
ข้อเสนอของกรรมการบริหารฯ และให้นาไปปฏิบัติได้ ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2556
1.2) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่ คณะกรรมการบริหาร สทศ. ในที่ประชุมอย่างเป็น
ทางการ และคณะกรรมการร่ ว มแสดงความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บผลประเมิน และกาหนดแนวทางปฏิบั ติ เพื่ อเพิ่ ม
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
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1.3) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ สทศ. โดยคณะกรรมการบริ ห ารได้ เ ห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาคณะ
กรรมการบริหารตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารบางท่านได้
ศึกษาดูงานและสรุปรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดูงาน (ใหม่) คือ ระหว่าง 31 พ.ค. – 8 มิ.ย.
2557 ณ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก และประเทศโปแลนด์
2) อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร สทศ. ควรให้ความสาคัญกับการติดตามและ
ทบทวนความเพี ย งพอของระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารมหาชนที่ ส าคั ญ อย่ า งน้ อ ยเป็ น รายไตรมาส
ได้ แก่ การรายงานผลการควบคุ มภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ห ารจัด การสารสนเทศ และการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ สทศ. ควรเพิ่มคุณภาพของรายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก โดยการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค
3.4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
เมื่ อตุ ล าคม 2555 คณะอนุ กรรมการคั ดเลื อกได้ พิจ ารณาคัด เลื อ กสมาคมวิจั ยและพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานเพื่อดาเนินการประเมิน สทศ. ตามมาตรา 39 หลังจากนั้น สทศ. ก็ได้ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ เช่น เรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ได้จัดประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี สทศ. มีหน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเซีย-แปซิฟิก
จ านวน 15 หน่ วยงาน และ 13 ประเทศเข้าร่ วม ซึ่ งได้ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางความร่วมมื อร่วมกัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้จัดทาบันทึกความร่วมมือกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ค่า
คะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.3 สทศ. ได้นาผลการประเมินบุคลากรมากาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
รายงานความก้ า วหน้ า และรายงานการติ ด ตามผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรของเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) สทศ. มีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดทามาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร สทศ. มีบริการทดสอบโดยการจัดสอบ GAT/PAT และ
สามัญ 7 วิชา รวมทั้งมีการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสาหรับครู ที่มีการประเมินประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นต้น
2) สทศ. ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานผู้รั บผิดชอบการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบ และ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ให้นักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี และในปัจจุบันสามารถ
ประกาศผลสอบได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
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5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทศ. ควรขยายงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร (มาตรา 7) และ
อานาจหน้าที่ในการดาเนินงาน (มาตรา 8) นอกเหนือจากการจัดทาระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ยังมีภารกิจสาคัญที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและ
ประเมิน ผลทางการศึก ษา รวมถึง การพัฒ นาบุค ลากรด้า นการทดสอบและประเมิ นผล ด้า นการติด ตามและ
ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการ
ประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2) สทศ. ควรร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. ในการบูรณาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนและผลการทดสอบบุคลากรทาง
การศึกษา ร่วมกับผลการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. เพื่อจัดทาสรุปผลพร้อมข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานาไปกาหนดมาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของไทยต่อไป
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