สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานผลการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report)
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)
1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระดับ 10
1
คลังข้อสอบ (Item Bank) ของการวัด
สมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 และม.6
ตามแนว PISA-liked
1.2 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 15
ดําเนินการด้านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบ ระดับ (8)
1
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้าง ระดับ (7)
1
ข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1.3 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 15
ดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (8)
1
การทดสอบ
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (7)
1
การสร้างแบบทดสอบ
1.4 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 10
ดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ
วัดประเมินผลสําหรับครู
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (6)
1
การทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (4)
1
การสร้างแบบทดสอบวัดประเมินผล
สําหรับครู
1.5 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ 10
1
ดําเนินการวิจัย
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 13)
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ ระดับ 10
1
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อ ร้อยละ 3
70
การดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์การมหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ค่า
ผลการ
ถ่วง
ดําเนินงาน คะแนน
น้ําหนัก
รอบ 12 เดือน ที่ได้
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คะแนนรายมิติ 4.2907
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85.40
4.27
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ตารางสรุปผล

0.5000

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 9)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
ร้อยละ 3
80 85
แผนการใช้จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จของการลด
ระดับ
6
1
2
ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรม
0.1% 0.3%
หลัก
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 18)
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
ระดับ 10
1
2
ดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ
5
1
2
การดําเนินงานของหน่วยงาน
4.3 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
3
1
2
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้
100

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

90

95

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน
ถ่วง
รอบ 12 เดือน ที่ได้
น้ําหนัก

คะแนนรายมิติ 5.0000
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คะแนนรายมิติ 4.1944
5
4.45
4.45
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รวมคะแนนที่ได้

ตารางสรุปผล

4.7628

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 2

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3
และม.6 ตามแนว PISA-liked
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 409
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังข้อสอบ (Item Bank)
ของการวั ด สมรรถนะผู้ เรี ย นชั้ น ป.6 ม.3 และม.6
ตามแนว PISA - liked
ข้อมูลพื้นฐาน

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
ดังนั้นจะไม่สามารถรายงานผลการประเมินตนเองข้ามขั้นตอนได้
ระดับที่ 1 จัดทําแผนการจัดทําคลังข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียน
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA-liked ไม่ต่ํากว่า 3,000 ข้อ
ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80
ระดับที่ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100
ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และมีแผนการเฉลยข้อสอบ ได้ร้อยละ 100
ของจํานวนข้อสอบ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังข้อสอบ (Item Bank)
ของการวัดสมรรถนะผูเ้ รียนชั้น ป.6 ม.3 และม.6
ตามแนว PISA-liked

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.5000

หน้า 3

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1
- มีการจัดทําแผนการจัดทําคลังข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้นป.6 ม.3 และ
ม.6 ตามแนว PISA – like โดยดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ในการทดลองใช้ข้อสอบ
และการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 2
- ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 ดังนี้ ได้ดําเนินการจัดชุดข้อสอบจําแนกตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และระดับความยากง่ายตามมาตรฐานการเรียนรู้จํานวน 79 มาตรฐาน 594 ตัวชี้วัด ในดับชั้น ป.6
ม.3 และม.6 จํานวน 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ โดยขณะนี้ได้ดําเนินการ
ทดลองใช้ข้อสอบ จํานวน 3,390 ข้อ กับนักเรียน จํานวน 10,431 คน จํานวน 161 โรงเรียน โดย
แบ่งโรงเรียนตามขนาด ดังนี้ 1. โรงเรียนขนาดเล็ก (S) 13 โรง 2. โรงเรียนขนาดกลาง (M) 70 โรง
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ (L) 39 โรง 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 39 โรง ในภูมิภาคต่างๆ จาก
จํานวนเป้าหมายไม่ต่ํากว่า 3,000 ข้อ และอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 3
- ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 ดังนี้ ได้ดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ โดยขณะนี้ได้ดําเนินการ
ทดลองใช้ข้อสอบ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 จํานวน 3,390 ข้อ กับนักเรียน จํานวน
10,431 คน จํานวน 161 โรงเรียน โดยแบ่งโรงเรียนตามขนาด ดังนี้ 1.โรงเรียนขนาดเล็ก (S) 13 โรง
2. โรงเรียนขนาดกลาง (M) 70 โรง 3. โรงเรียนขนาดใหญ่ (L) 39 โรง 4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
(XL) 39 โรง ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ จากจํ า นวนเป้ า หมายไม่ ต่ํ า กว่ า 3,000 ข้ อ และได้ ดํ า เนิ น การ
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบของข้อสอบจากการดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ ตามแผนการดําเนินงาน
ระดับที่ 4
- ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ ดังนี้ ได้ดําเนินการทดลอง
ใช้ ข้ อ สอบ โดยเป็ น การดํ าเนิ น การตามแผนการดํ า เนิ น งานเกิ น กว่ า เป้ าหมาย มี ข้ อ สอบที่ ได้
ดําเนินการทดลองใช้ ตั้งแต่ เมษายน 2558 – กันยายน 2558 มีจํานวน 5,910 ข้อ กับนักเรียน
จํานวน 21,100 คน ได้แก่ ป.6 จํานวน 7,009 คน ม.3 จํานวน 7,422 คน และม.6 จํานวน 6,669 คน
และมีกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จํานวน 316 โรงเรียน โดยแบ่งโรงเรียนตามขนาด ดังนี้ 1. โรงเรียน
ขนาดเล็ ก (S) 13 โรง 2. โรงเรีย นขนาดกลาง (M) 82 โรง 3. โรงเรีย นขนาดใหญ่ (L) 92 โรง
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (XL) 127 โรง และได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และไม่พบ
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ ตามเป้าหมายที่กําหนด
ระดับที่ 5
- ดํ าเนิ น การตามแผนได้ ร้อ ยละ 100 และมี แ ผนการเฉลยข้ อ สอบ ได้ ร้อ ยละ 100 ของจํ า นวน
ข้อสอบ ดังนี้ ได้ดําเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ได้ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ
100 ได้ดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ จํานวน 9,300 ข้อ โดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ โดย
มีการพัฒนาคุณภาพข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญการด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล และ
มีแผนการเฉลยข้อสอบได้ ร้อยละ 100 ของจํานวนข้อสอบ โดยใช้แนวทางตามที่ได้เสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของโรงเรียนและสถานศึกษาในการนําข้อสอบไปทดลองใช้ โดยให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ และนักเรียน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบสมถรรนะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA – like
2. แผนการดําเนินงานการทดลองใช้เครื่องมือวัดทางการศึกษา
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบสมถรรนะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ตามแนว PISA – like

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 8)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมชาย การโพธิ์
นางสาววาสนา ประสงค์งาม
นางนภาพร ศิลา
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 506
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 153
02-2173800 ต่อ 603
02-2173800 ต่อ 154
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2554 2555 2556 2557
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถจัดสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชั้น
สามารถจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
ได้ครบทุกระดับชั้น
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3 ) และ N-NET
เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและ ประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ เช่น ข้อสอบรั่ว ประกาศผลสอบล่าช้า ระบบล่ม เป็นต้น
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ
8

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1 สามารถจัดสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชั้น ได้ดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การจัดสอบและการประกาศผลสอบ
การสอบ
วันจัดสอบ
วันประกาศผลสอบ
O-NET ป.6
31 มกราคม 2558
14 มีนาคม 2558
O-NET ม.3
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
15 มีนาคม 2558
O-NET ม.6
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2558
20 มีนาคม 2558
I-NET
14 กุมภาพันธ์ 2558
14 มีนาคม 2558
1.2 จํานวนโรงเรียน/ผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบ
การสอบ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สนามสอบ ศูนย์สอบ
O-NET ป.6
31,478
795,371 29,076
4,792
267
O-NET ม.3
11,916
717,962 26,203
4,749
306
O-NET ม.6
3,841
446,741 15,242
410
19
I-NET ตอนต้น
1,708
34,652
1,442
244
27
I-NET ตอนกลาง
344
20,212
837
175
31
I-NET ตอนปลาย
231
10,264
453
118
20
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ระดับที่ 2 สามารถจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET ได้ครบทุกระดับชั้น ดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชั้น มีรายละเอียดตามระดับที่ 1
2. ดําเนินการจัดสอบ V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET ได้ครบทุกระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดสอบและการประกาศผลสอบ
การสอบ
วันจัดสอบ
วันประกาศผลสอบ
V-NET ปวช.3
24 มกราคม 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
V-NET ปวส.2
25 มกราคม 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
N-NET ครั้งที่ 2/2557
22 กุมภาพันธ์ 2558
25 มีนาคม 2558
N-NET ครั้งที่ 1/2558
16 สิงหาคม 2558
15 กันยายน 2558
2.2 จํานวนโรงเรียน/ผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบ
การสอบ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สนามสอบ ศูนย์สอบ
V-NET ปวช.3
884
155,383
5,590
347
30
V-NET ปวส.2
770
104,649
3,994
330
30
N-NET ครั้งที่ 2/2557 ดังนี้
N-NET ประถมศึกษา
996
12,514
1,116
959
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนต้น
1,109
77,670
3,000
1,061
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,109
111,143
4,112
1,062
77
N-NET ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้
N-NET ประถมศึกษา
942
9,186
1,024
905
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนต้น
1,096
55,133
2,372
1,045
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,099
79,115
3,165
1,048
77
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ก.พ.ร.
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การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบ
และประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ได้ดําเนินการ ดังนี้
- การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็ น ไปตามแผนที่ วางไว้โดยมีก าร
จัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามปฏิทินการจัดสอบ และแผนปฏิบัติงานของสถาบัน
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบ
และประกาศผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- การจัด สอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้โดยมี ก าร
จัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามปฏิทินการจัดสอบ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันและไม่พบปัญหา
ด้านคุณภาพในการจัดสอบ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ระดับที่ 5 การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบ
และประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญ หาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ดําเนินการ ดังนี้
- การจั ด สอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดั บ ปวช.3) และ N-NET เป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ โ ดยมี
การจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ โดยมีการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ และรวบรวมหลักฐานการดําเนินการที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
มาตรฐานการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งได้มีการจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการจัดสอบทุกการสอบ และมีการรวบรวมหลักฐานตามมาตรฐานการทดสอบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. การได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อดําเนินการจัดสอบอย่างเพียงพอที่ทําให้สามารถดําเนินการการจัดสอบให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
2. การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นสังกัด ศูนย์สอบ สถานศึกษา และผู้รับการทดสอบ
ในการทําให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ค่าใช้จ่ายในการบริห ารการทดสอบด้านการจั ดซื้ อจัด จ้างต่าง ๆ มี แนวโน้ มสู งขึ้น เนื่ อ งจากปั จจัยในการผลิ ต
ทั้งค่าจ้างแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
2. ผู้เกี่ย วข้ องกับ การดําเนิ นการจัด สอบบางส่ว นยั งไม่ ท ราบหรือยังไม่ เข้าใจเกี่ ยวกั บ การจัด สอบ จําเป็ น ต้ องเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
หลักฐานอ้างอิง :
1. ปฏิทินการจัดสอบของสถาบัน
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET ปีการศึกษา 2557
3. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2557
4. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
ปีการศึกษา 2557
5. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สําหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ปีการศึกษา 2557
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ : 1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 7)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 409
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2554 2555 2556 2557
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ
สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถสร้างข้อสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชัน้
สามารถสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
ได้ครบทุกระดับชั้น
การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนการจัดสอบ และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้าน
คุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนการจัดสอบ และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้าน
คุณภาพข้อสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด เป็นต้น
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้างข้อสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ
7

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.3500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ระดับคะแนน
ระดับที่ 1 สามารถสร้างข้อสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชัน้
ระดับที่ 2 สามารถสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET ได้ครบทุกระดับชัน้
ระดับที่ 3 การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
ระดับที่ 4 การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 5 การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ทําให้การสร้างข้อสอบเป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาใดๆ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
นักวิชาการด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลทางการศึกษามีจํานวนไม่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิง :
1. แบบทดสอบทีใ่ ช้สําหรับการจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET ปีการศึกษา 2557
2. คําสั่งแต่งตั้งการพัฒนาและกลั่นกรองเครือ่ งมือวัด
3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 11

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ : 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 8)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 506
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
-

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถจัดสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด (2 ครั้ง/ปี)
สามารถจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาได้ตามกําหนด
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้
โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้
โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ เช่น ข้อสอบรั่ว ประกาศผลสอบล่าช้า ระบบล่ม เป็นต้น

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ 8

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน
สามารถจัดสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด (2 ครั้ง/ปี) ได้ดําเนินการดังนี้
- ตามที่ ได้ เสนอแผนการดํ า เนิ น การ และรายละเอี ย ดโครงการ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร สทศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้กําหนดให้มีการ
จัดการทดสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22–25
พฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7–10 มีนาคม 2558 และสทศ. ได้ดําเนินการจัดการ
ให้บริการการทดสอบเป็นไปตามแผนที่กําหนด
สามารถจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาได้ตามกําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- สทศ. สามารถจัดสอบ GAT/PAT และให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้ตามกําหนดได้ดําเนิน
การจัดการ ประจําปีการศึกษา 2558 เป็นไปตามแผนที่กําหนดคือ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 17–18 มกราคม
2558
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดสอบและประกาศผล
สอบได้ตามกําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- สทศ. ได้ดําเนินการจัดการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา
2558 ให้ผู้สิทธิส์ อบที่เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6
หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
กําหนด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ประเภท
ผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์สอบ สนามสอบ
การสอบ
การสอบ
GAT/PAT 1/2558

22 – 25 พ.ย. 57

335,950

19

248

GAT/PAT 2/2558

7 – 10 มี.ค. 58

184,092

19

152

7 วิชา

17 – 18 ม.ค. 58

176,211

16

125

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 13

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ระดับที่ 4
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดสอบและประกาศ
ผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ ได้ดําเนินการดังนี้
- การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดสอบและประกาศผล
สอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ หลังการดําเนินการจัดการทดสอบ
สทศ. ได้ประกาศผลสอบ ดังนี้
กําหนดการประกาศ ประกาศผลสอบจริง
หมายเหตุ
ประเ ทการสอบ
ผลสอบตามแผน
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
26 ธ.ค. 57
24 ธ.ค. 57
ประกาศก่อน 2 วัน
GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
10 เม.ย. 58
9 เม.ย. 58
ประกาศก่อน 1 วัน
วิชาสามัญ 7 วิชา
21 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
ประกาศก่อน 1 วัน
หมายเหตุ : การดําเนินการจัดการทดสอบ ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ เช่น ข้อสอบรั่ว
ประกาศผลสอบล่าช้า เป็นต้น
ระดับที่ 5
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดสอบและประกาศผล
สอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ได้ดําเนินการดังนี้
- การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามที่วางไว้ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชุม
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานผลการทดสอบเพิ่มเติมด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
2. ได้รับความร่วมมือจากศูนย์สอบในการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติ ของ สทศ.
3. ความร่วมมือของสถานศึกษาในการเป็นสนามสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินงานจัดการทดสอบโครงการบริการการทดสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2558
2. รายงานผลการดําเนินงานจัดการทดสอบโครงการบริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ : 1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบ (ร้อยละ 7)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
-

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด
สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาได้ตามกําหนด
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบและมีประสิทธิผล
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด เป็นต้น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้าง ร้อยละ 7
แบบทดสอบ
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

5.00

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.3500

หน้า 15

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1 สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT ได้ครบ 13 วิชา 14 ฉบับ ตามกําหนดการ ดังนี้
วิชา
จํานวนชุด
ความถนัดทัว่ ไป ตอนที่ 1
2
ความถนัดทัว่ ไป ตอนที่ 2
2
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางวิชาชีพครู
2
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
2
หมายเหตุ : นําไปใช้ในการดําเนินการจัดการทดสอบ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 และ
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7–10 มีนาคม 2558
ระดับที่ 2 สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชาได้ตามกําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- สามารถสร้างข้อสอบสามัญ 7 วิชาได้ตามกําหนด
วิชา
จํานวนชุด
ภาษาไทย
1
สังคมศึกษา
1
ภาษาอังกฤษ
1
คณิตศาสตร์
1
ฟิสิกส์
1
เคมี
1
ชีววิทยา
1
หมายเหตุ : นําไปใช้ในการดําเนินการจัดการทดสอบ วันที่ 17–18 มกราคม 2558
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบ
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 7 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบ
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 16

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ทําให้การสร้างข้อสอบเป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาใดๆ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
2. รายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
3. รายงานผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 17

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ : 1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 6)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 506
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผล
สําหรับครู

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
-

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนทีก่ ําหนด
มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถ
ดําเนินงานการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถ
ดําเนินงานการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหา
ด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถ
ดําเนินงานการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญหา
ด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ เช่น ข้อสอบรั่ว ประกาศผลสอบล่าช้า ระบบล่ม เป็นต้น

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 18

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ
6
วัดประเมินผลสําหรับครู
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.3000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับที่ 1

สามารถจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนทีก่ ําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- สทศ. ได้กําหนดการดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 6 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 29 สิงหาคม 2558
- ดําเนินการทดสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดยจัดการทดสอบใน 4 สนามสอบ
มีจํานวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 574 ราย รายละเอียด ดังนี้
สนามสอบ
จํานวนผู้มีสิทธิส์ อบ
สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
228
วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
85
ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
223
ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
38
รวม
574
หมายเหตุ : ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 19

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
- ดําเนินการทดสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยจัดการทดสอบ ใน 7 สนาม
สอบ มีจํานวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 3,025 ราย รายละเอียด ดังนี้
สนามสอบ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

ราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ

527

วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

492

ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

367

บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จ.นครราชสีมา

428

อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อํานวยศิลป์ จ.บึงกาฬ

619

ลําปางกัลยาณี จ.ลําปาง

387

หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

205
รวม

3,025

หมายเหตุ : ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
- ดําเนินการทดสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 โดยจัดการทดสอบใน 15 สนาม
สอบ มีจํานวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 5,943 ราย รายละเอียด ดังนี้
สนามสอบ

จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ

สันติราษฎร์วิทยาลัย จ. กรุงเทพฯ

715

มหาวิท าลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

280

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

384

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

196

หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

292

ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

503

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

251

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

247

อนุบาลหนอ คาย จ.หนองคาย

298

ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม

311

อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ

329

อนุบาลประสาทศึกษาคาร จ.สุรินทร์

833

เมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

453

จตุรัสวิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ

261

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี

290

รวม

5,943

หมายเหตุ : ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 20

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน ได้ดําเนินการดังนี้
- มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน โดยเป้าหมายกําหนดไว้ 6,000
คน แต่มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 9,542 คน
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัดสอบ
และประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัดสอบและ
ประกาศผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัดสอบ
และประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมีประสิทธิผลได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
2. ความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายในการบริหารจัดการทดสอบ
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการสนับสนุนครูให้เข้ารับการทดสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการให้บริการการทดสอบ ครั้งที่ 1/2558
2. รายงานการดําเนินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลครู

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
ตัวชี้วัดที่ : 1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบ
วัดประเมินผลสําหรับครู
ข้อมูลพื้นฐาน

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด
มีจํานวนผู้ มัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ในแผน
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบและ
ใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ และมีประสิทธิผล
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด เป็นต้น

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้าง
4
แบบทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลก ร ำเนินงาน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

สามารถสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด ได้ดําเนินการดังนี้
- คณะทํางานสร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบ ดําเนินการสร้างแบบทดสอบและส่งต้นฉบับ
แบบทดสอบให้ สทศ. เพื่อดําเนินการจัดการทดสอบ
ครั้งที่ 1/2558 สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ส่งต้นฉบับเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 2/2558 สอบวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ส่งต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 3/2558 สอบวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ส่งต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ในแผน โดยเป้าหมายกําหนดไว้ 6,000 คน
แต่มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 9,542 คน
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดย
ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่
พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ และมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
-ไม่มีหลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการให้บริการการทดสอบ ครั้งที่ 1/2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 23

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกุมภการ สมมิตร
โทรศัพท์ :
02 02-2173800 ต่อ 403
โทรศัพท์ :
02 02-2173800 ต่อ 114
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
5
1
5

สูตรการคํานวณ :
ร้อยละของการดําเนินงานวิจัยเทียบกับแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวม N โครงการ
N
(N = จํานวนโครงการวิจยั )
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 60
ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 80
ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100
ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100
และร้อยละ 50 ของผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100
และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทํางานหรือออกเป็นนโยบาย
ที่ปฏิบัติของ สทศ.

เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ผลการดําเนินงาน
(ร้อยละ)
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
10
ระดับ 5
5.00
0.5000

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1 ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 60 ได้ดําเนินการดังนี้
- งานวิจัยด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการสนับสนุน
ทุนวิจัย ทั้งหมด 5 ทุน ดังนี้
1. การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมกุมารี สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
2. การพัฒนาผลสัมฤทิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ผ่านวิธกี ารตัรปิยะฮ
กรณีศกึ ษา โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาคาร อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
3. การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน :
กรณีศกึ ษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดสตูล
4. การวิจัยและพัฒนากลยุทธธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี
- การดําเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จํานวน 1 เรือ่ ง
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับที่ 2 ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 80
ระดับที่ 3 ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100
ระดับที่ 4 ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100 และร้อยละ 50 ของผลงานวิจยั ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ ได้ดําเนินการดังนี้
- งานวิจัยด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการสนับสนุน
ทุนวิจัย ทั้งหมด 5 ทุน ดังนี้
1. การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมกุมารี สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ วารสาร
อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2558)
2. การพัฒนาผลสัมฤทิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ผ่านวิธกี ารตัรปิยะฮ
กรณีศกึ ษา โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาคาร อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา (ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559)
3. การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน:
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 25

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
กรณีศกึ ษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดสตูล (ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ วารสารอัล-นูร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559)
4. การวิจัยและพัฒนากลยุทธธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(ตีพิมพ์ลงวารสารศิลปกรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
5. การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี (ตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือน กรกฎาคม 2559)
- การดําเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จํานวน 1 เรือ่ ง
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานผู้เรียนอย่างรอบด้านใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผลงานวิจัยตามที่เสนอได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ
ระดับที่ 5 ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100 และมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทํางานหรือ
ออกเป็นนโยบายที่ปฏิบัติของ สทศ. ได้ดําเนินการดังนี้
- งานวิจัยทั้งหมด ได้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ
100 และร้อยละ 100 ของผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และมีการนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงการทํางาน เช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐาน
ผู้เรียนอย่างรอบด้านในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีการนําผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2559 และงานวิจัยเรื่องอืน่ ๆ ได้มีการนําเสนอขึ้นเว็ปไซต์ สทศ.
เพื่อให้บุคลาการทางการศึกษา บุคลากร สทศ. และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบระดับชาติ นําไปใช้ในการวิจัย
ต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
2. ผู้ทําวิจัยมีความชํานาญในการทําวิจัย ทําให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั ปีงบประมาณ 2558
2. เอกสารการขอเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจยั งวดที่ 1
3. เอกสารการขอเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจยั งวดที่ 2
4. เอกสารการขอเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจยั งวดที่ 3
5. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6. เอกสารตอบรับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 26

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 27

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 28

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
น.ส.ชัชชญา บุณย์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกุมภการ สมมิตร
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 403
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 114
หลักการ :
การสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจผู้รับบริการ
เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงความต้องการของผู้รับบริการแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
3.7900 3.0120
4
5

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้นตอน
การดําเนินการ
1
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70
2
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75
3
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลสํารวจ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 4.27

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
85.40

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4270

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดาํ เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วดั ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผา่ นมา
2. กําหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
3. คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
4. ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สัญญาจ้างหน่วยงานภายนอกจัดทําโครงการ
2. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ ปี 2558
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 29
กรกฎาคม 2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 30

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าทีข่ ององค์การมหาชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
น.ส.ชัชชญา บุณย์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกุมภการ สมมิตร
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 403
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 114
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2554 2555 2556 2557
2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตาม
74.6 84.20
บทบาทหน้าทีข่ ององค์การมหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นสูตรแบบ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ (The Rule of Three in Arithmetic: A) ดังนี้
คะแนน
1
ผลงาน (ร้อยละ)
70
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2
75

3
80
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3

4
85
ผลการ
ดําเนินงาน
ร้อยละ 4.36

5
90
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
87.20
0.1308

2.2 ร้อยละของระดับความเชือ่ มั่นต่อการดําเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ขององค์การมหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้ โดยจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาทําการสํารวจระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของ สทศ. เกีย่ วกับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา โดยมี หน่วยงานภายนอกจัดทําโครงการนี้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ผู้บริหารให้ความสําคัญและกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
-
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
หลักฐานอ้างอิง :
1. สัญญาจ้างหน่วยงานภายนอกในการจัดทําโครงการ
2. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ ปี 2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน (หน่วย: ร้อยละ)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภาคภูมิ ภู่มณี
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 604
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 102
คําอธิบาย : การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร สทศ.
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
95.98 99.74 100

สูตรการคํานวณ :
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 X 100
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักการ
โดยที่มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที่
ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ พิจารณาเห็นสมควร
กําหนดตัวชี้วัดร่วม “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน” เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการ
ควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต
คํานิยาม
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย
เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือ
หมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณประจําปี
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดําเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่
ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อํานวยการ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานในโครงการต่างๆขององค์การมหาชน
หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลงมีสัญญาหรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จา่ ยเงินให้นํามาคํานวณเป็นผลงานได้
กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คํานวณผลการประเมินร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่ ว งปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน +/- ร้ อ ยละ 5 ต่ อ 1 คะแนน โดยกํ า หนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น สู ต รแบบเที ย บ
บัญญัติไตรยางค์ (The Rule of Three in Arithmetic : A) ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
ผลงาน (ร้อยละ)
80
85
90
95
100
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน
(ร้อยละ)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
3
ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ค่าคะแนนที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ
2. รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการติดตามการประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง และได้ให้ความเห็น ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในบางโครงการในปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ยังมีบางโครงการที่เบิกจ่ายล่าช้าด้วยกระบวนการการดําเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ แยกตามโครงการ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรมหลัก
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัมพรรัตน์ โสพิกุล
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 409
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่องค์การมหาชนสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักได้
หมายเหตุ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์การมหาชน
สูตรการคํานวณ :
เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
ดังนั้นจะไม่สามารถรายงานผลการประเมินตนเองข้ามขั้นตอนได้
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
3.2 ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
5

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสําเร็จ (Milestone)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน

1

2

3

4

5

ผลงาน (ร้อยละ)

0.1%

0.3%

0.5%

1.0%

1.5%

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.2 ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการ/กิจกรรมหลัก

น้ําหนัก
ค่าคะแนน
ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ)
ถ่วงน้ําหนัก
6
ระดับ 5 (13.42%)
5.00
0.3000

รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักการสร้างข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปี 2557 เทียบกับปี 2558
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดาํ เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วดั โดย
รายงานต้นทุนกิจกรรม หลักการสร้างข้อสอบ ของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2557
เทียบกับปี 2558
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนิ นการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ในการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยประหยัดและคุ้มค่า และเพื่อการลดต้นทุนในการดําเนินงาน
คือการคัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุม โดยสถานที่ในการจัดประชุมนั้นจะต้องคํานึงถึงราคาที่พัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม จํานวนห้องพักให้เพียงพอสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของสถาบันทดสอบฯ
และ คสช. แต่ยังคงคุณภาพที่ดีด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการบริการที่ดีต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและสอดรับกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. มีนักเรียนทางด้านอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลง จึงควรให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อผลิตบุคลากรที่
ขาดแคลนในด้านอาชีวศึกษา
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครือ่ งมือวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558”
2. หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครือ่ งมือวัดผลทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558”

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแล
และการพัฒนาองค์การ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

หน้า 40

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

หน้า 41

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุมาลี นุ่มโต
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 604
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 406
คําอธิบาย :
กําหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7)
หลักการ พิจารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งต้องดําเนินการตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 บัญ ญั ติให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการ
บริหารงานองค์การมหาชน ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกณฑ์ การประเมิ นในประเด็ นย่ อยกํ าหนดให้ มี การติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานขององค์ การมหาชนเป็ นรายไตรมาส เพื่ อให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จนสามารถให้คําแนะนําหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ทันเวลา
ตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 19 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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2
(1.75)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
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1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร
มีข้อมูลงบการเงิน
มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
มีข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
รวม

รอบ 12 เดือน
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
7

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
หลักการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ “ฝ่ายนโยบาย/
ฝ่ายกํากับ” ซึ่งมีหน้าที่กําหนดทิศทาง นโยบายการบริหารการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงาน รวมถึงกํากับและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการฯ
แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ร้อยละ
ประเด็นการประเมิน
2
2.1 มี ก ารเปิ ด เผยผลการประเมิ น ตนเองแก่ ค ณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลประเมิ น และกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกําหนดนโยบาย)
ความคิด เห็ น เกี่ยวกับ การบริห ารการจัดประชุม และผลการนํ านโยบาย/ยุท ธศาสตร์/แนวคิด ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
1
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
รวม
3

เกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มีดังต่อไปนี้
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี 2559 ภายในเวลาทีก่ ําหนด
(น้ําหนักร้อยละ 2)
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกําหนดทิศทาง
การทํางานขององค์การมหาชน
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น
1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปี คือ แผนที่ระบุเป็น
ภาระกิจทีจ่ ะดําเนินการในรอบปี พร้อมด้วย
งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร เนือ้ หาของ
แผนปฏิบัติงานประจําปีมี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี2559 ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
2
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี2559 ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
3
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี2559 หรือทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
4
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี2559 ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
5
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี2559 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2558 และกรอบวงเงิน
โดยให้ สทศ. จัดทํารายละเอียดของแต่ละโครงการและเวียนให้กรรมการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2557
(27 สิงหาคม 2557)
2. คณะกรรมการบริหารรับทราบผลการเวียน และเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2558
ที่แก้ไขตามข้อเสนอของกรรมการบริหารฯและให้นําไปปฏิบัติได้ในคราวการประชุมครั้งที่11/2557
(20พฤศจิกายน2557)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2558
(26 สิงหาคม 2558)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2559
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกําหนดทิศทางการทํางานขององค์การมาหชน เนือ้ หาของแผนประกอบด้วย วิสยั ทัศน์
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายทีก่ องค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน (หมายรวมถึง
การทวบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม)
แผนปฏิบัติงานประจําปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดําเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
องค์กร
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้ําหนักร้อยละ 1.75)
การรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถรายงานผลได้ถึงเดือนธันวาคม 2558
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
รายงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผลและการประเมินผล
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเห็นชอบแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปี 2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พฤศจิกายน 2557)
2. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ 2558
ไตรมาส 1 ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 (25 กุมภาพันธ์ 2558)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ 2558
ไตรมาส 2 – 3 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 (30 กันยายน 2558)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในที่ไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กําหนด
ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครัง้

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชนครบถ้วน(ถ้ามี)
ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2557 (22 ตุลาคม 2557)
2. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดําเนินงาน สทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รอบ 12 เดือน ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 2557)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลดําเนินงานไตรมาส 4
ประจําปีงบประมาณ 2557 ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 2557)
4. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบคู่มือการประเมินผลการดําเนินงานของ สทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ใน คราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 2557)
5. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 12/2557 (24 ธันวาคม 2557)
6. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านไตรมาส 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 2558)
7. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั ิงานผู้ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ใน คราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 2558)
8. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ สทศ.
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน คราวการประชุมครั้งที่ 5/2558 (29 ก.ค. 2558)
9. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ สทศ.
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน คราวการประชุมครั้งที่ 6/2558 (29 ก.ค. 2558)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข : รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
ปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สําคัญ และเรื่องอื่นๆ
ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สาํ คัญ/โอกาสทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 2557)
2. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตําแหน่งที่ว่าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 12/2557 (24 ธันวาคม 2557)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 (25 ก.พ. 2558)
4. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2 - 3
ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 (30 ก.ย. 2558)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ
1. ไม่มีการกําหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2. ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน)
3. ไม่มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้าํ หนักร้อยละ 0.25)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การบริห ารจั ด การ การบริห ารความเสี่ ยง การควบคุ ม และการตรวจสอบภายใน การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครัง้
2
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครัง้
3
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครัง้
4
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครัง้
5
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารสารสนเทศ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารรับทราบการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดําเนินโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 57)
2. คณะกรรมการบริหารอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดทําระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 (25 ก.พ. 58)
4. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 (25 มี.ค. 58)
5. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2558 (22 เม.ย. 58)
6. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2558 (27 พ.ค. 58)
7. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2558 (29 ก.ค. 58)
8. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2558 (26 ส.ค. 58)
9. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 (30 ก.ย. 58)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

หน้า 48

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อํานวยการ
ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อํานวยการสํานัก เป็นต้น
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครัง้
2
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครัง้
3
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครัง้
4
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครัง้
5
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนัก เป้าหมาย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนผู้อํานวยการและปฏิบัติงานตามข้อบังคับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผูอ้ ํานวยการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกเลิกจ้าง
พ.ศ. 2555 ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย.57)
2. คณะกรรมการบริหารอนุมัติกรอบการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ประจําปีงบประมาณ 2556
และเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินรางวัล และกรอบวงเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ 2556
ในคราวการประชุมครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย.57)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี
ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
4. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งเมธีมาตรประเมิน
ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
5. คณะกรรมการบริหารรับทราบผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ สทศ. ประจําปีงบประมาณ 2557
ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
6. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการตัง้ เมธีมาตรประเมิน ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
7. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการดํารงตําแหน่งและอัตรารองผู้อํานวยการและเห็นชอบการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
8. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหาร
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
9. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหาร
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
10. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
11. คณะกรรมการบริหารรับทราบรายงานวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารสทศ.
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
12. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหาร สทศ.
ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
13. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2888 (18 มิ.ย. 2558)
ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2558 (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
14. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2. หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
3. โครงสร้างตําแหน่ง
4. โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง)
เงื่อนไข :
1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ
แต่องค์การมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน
2. กรณีไม่มีผู้ครองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ ไม่ตอ้ งประเมิน

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 ก.ย. 2557
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2557 (12 ต.ค. 57)
2. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ต.ค. 2557
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 11/2557 (20 พ.ย. 57)
3. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 พ.ย. 2557
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
4. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2557
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ( 28 ม.ค. 58)
5. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ม.ค. 2558
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ( 25 ก.พ. 58)
6. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 28 ก.พ. 2558
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ( 25 มี.ค. 58)
7. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 2558
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ( 22 เม.ย. 58)
8. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 เม.ย. 2558
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2558 ( 27 พ.ค. 58)
9. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 พ.ค. 2558 และสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย. 2558
ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2558 ( 29 ก.ค. 58)
10.คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31ก.ค. 2558
ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2558 ( 26 ส.ค. 58)
11.คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ส.ค. 2558
ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 ( 30 ก.ย. 58)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครัง้
2
รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครัง้
3
รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครัง้
4
รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครัง้
5
รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเมินผลครู ประจําปี พ.ศ. 2557 ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2557 (22 ต.ค. 57)
2. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการพิจารณากรณีผู้ที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และมีพฤติกรรมส่อแววทุจริตในการ
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
3. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดทําคลังข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
4. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบโครงการให้บริการจัดทําแบบทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครู และตรวจแบบทดสอบให้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2557 (24 ธ.ค. 57)
5. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการของรายงานประจําปีงบประมาณ 2557 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 12/2557
(24 ธ.ค. 57)
6. คณะกรรมการบริหารอนุมัติจดั สอบ O-NET รอบพิเศษ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
7. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลพิจารณาจํานวนวิชาสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-NET) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
8. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย แนวทาง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 (28 ม.ค. 58)
9. คณะกรรมการบริหารรับทราบกรณีผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบ (กรณีมีการใช้โทรศัพท์บันทึกภาพและ
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์) ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 2/2558 (25 ก.พ. 58)
10.คณะกรรมการเห็นชอบรายงานการส่งข้อเสนอจํานวนวิชาสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 2/2558 (25 ก.พ. 58)
11.คณะกรรมการเห็นชอบการดําเนินงานโครงการการติดตามการพัฒนาการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยใช้
ข้อสอบเทียบเคียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-O-NET) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 (25 มี.ค. 58)
12.คณะกรรมการเห็นชอบการปรับโครงสร้างในการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 (25 มี.ค. 58)
13.คณะกรรมการรับทราบสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดทําคลังข้อสอบสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 (25 มี.ค. 58)
14.คณะกรรมการเห็นชอบรายงานผลการทดลองใช้ข้อสอบในโครงการจัดทําคลังข้อสอบสําหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET Item Bank) ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2558 (22 เม.ย. 58)
15.คณะกรรมการเห็นชอบรายงานรายงานผลการดําเนินการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ประจําปีการศึกษา 2558 และให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินรายได้ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2558 (22 เม.ย.
58)

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีผลการดําเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.5)
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้รายงานที่นําเสนอรัฐมนตรีผู้รกั ษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ
โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีการรายงาน
2
มีการรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองค์การมหาชน จํานวน 1 ครัง้
3
มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานแก่รฐั มนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน จํานวน 2 ครัง้
ผลการดําเนินงาน :
1. เสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวตรวจเยีย่ มสถาบันฯ และร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2. ส่งรายงานข้อเสนอการปรับลดจํานวนวิชาสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวตรวจเยี่ยมสถาบันฯ และร่วม
ประชุมกับผู้บริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558
4. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกเดือน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. สําเนาหนังสือส่งรายงานผลการดําเนินงาน
2. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. รายงานการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ.2542
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

หน้า 53

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 1)
กรรมการโดยตําแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแทนได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตําแหน่ง
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ร้อยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
2
ร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
3
ร้อยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
4
ร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
5
ร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 จํานวน 2 ครั้ง ร้อยละ 90 จํานวน 1 ครัง้ ร้อยละ 80 จํานวน 3 ครัง้
รวมเป็นร้อยละ 88.33
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
e-File สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ําหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีขอ้ มูลคําอธิบาย และการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีคําอธิบายและการวิเคราะห์
2
มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
3
มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน :
1. รายงานประจําปี พ.ศ.2557
2. รายงานผลการตรวจสอบประจําปี 2557 จากผูต้ รวจสอบภายนอก (บริษทั นิลสุวรรณ จํากัด) ในคราวการประชุมครั้ง
ที่ 3/2558 (25 มี.ค. 58) มีการวิเคราะห์งบการเงินและรายงาน
3. รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
4. รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานรายไตรมาสจากผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
5. รายงานสรุปสถานะทางการเงินประจําเดือนโดยได้เสนอที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารตรวจสอบ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
และเสนอบทวิเคราะห์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมทุกเดือน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
2. รายงานผลการตรวจสอบงบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากผู้ตรวจสอบภายนอก
3. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 4/2558 (22 เม.ย.) 2558
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส
5. รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานรายไตรมาส
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

รอบ 12 เดือน

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีงบการเงิน
2
มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
3
มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจําปี
ผลการดําเนินงาน :
1. มีการเผยแพร่งบการเงินในรายงานประจําปี พ.ศ.2557
2. มีการเผยแพร่งบการเงินในเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
2. เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
2
มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
3
มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ผลการดําเนินงาน :
1. มีประวัติของคณะกรรมการเผยแพร่ในรายงานประจําปี พ.ศ. 2557
2. มีประวัติของคณะกรรมการเผยแพร่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปี พ.ศ. 2557
2. เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
เงื่อนไข : เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน

รอบ 12 เดือน

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มกี ารประชุม
ผลการดําเนินงาน :
1. มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้ ที่มกี ารประชุมเผยแพร่ในรายงานประจําปี พ.ศ. 2557
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สําคัญ
มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกคณะอนุกรรมการที่สําคัญ เช่น
5
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล
ผลการดําเนินงาน :
1. มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
2. มีโครงสร้างคณะอนุกรรมการที่สําคัญ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูล ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบตั ิงานตามภารกิจในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปี
ข้างหน้า
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
มีข้อมูลครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน :
มีข้อมูลปรากฎในเว็บไซต์และรายงานประจําปี 2557
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เว็บไซต์ของสถาบันฯ
1.5.7 มีข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจําปี
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้ามี)
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ โดยผูบ้ ริหาร
5) การปฏิบัตงิ านตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
6) แผนงานที่สําคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทัง้ การเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
มีข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดําเนินงาน :
1. มีข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. เว็บไซต์ของสทศ www.niets.or.th

รอบ 12 เดือน

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 3)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
(น้ําหนักร้อยละ 2)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5
คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2558 (30 ก.ย. 58)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2558 (30 ก.ย. 58)
เงื่อนไข : แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนือ้ หา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการ
- กําหนดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและภารกิจหลัก

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
(น้ําหนักร้อยละ 1)
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิ านในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับ
องค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน มีรายงานสรุปผลของการจัด
กิจกรรม และการนําความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และ
จํานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีการจัดให้มกี จิ กรรม
2
มีขอ้ มูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
มีขอ้ มูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
4
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาทบทวนกลยุทธ์พันธกิจพัฒนาการทีส่ ําคัญและความเสี่ยงขององค์กร
5
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาทบทวนกลยุทธ์พันธกิจพัฒนาการทีส่ ําคัญและความเสี่ยงขององค์กร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรมและการนําความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
ผลการดําเนินงาน :
มีการปรับแผนการดําเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทีใ่ ห้งด
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการบริหารครบวาระเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 และอยู่ระหว่างการ
สรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. สําเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
2. นโยบายคณะรัฐมนตรี

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
10
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 4.45

ค่าคะแนนที่ได้
4.45

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4450

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการดําเนินงานทุกงานของสถาบันฯ เพื่อให้การดําเนินงานในสถาบันมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
ดังปรากฏในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของมิตทิ ี่ 4 ทั้งหมด

ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

0-2217-3800 ต่อ 604

โทรศัพท์ :

รอบ 12 เดือน
นางสาวรุง่ สกาว สุจริตกุล
นายสมพงษ์ แซ่ตัน
0-2217-3800 ต่อ 406
0-2217-3800 ต่อ 150

หลักการ :
สํานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานประเมิลผลที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบตัวชี้วัด กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินฯ ทั้ง 3 แบบ
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การตามรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
สภาผู้แทนราษฎร สํานักงานศาล ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํานินงานฯ เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ แ ละผลการสํ ารวจ ประสบการณ์ หรือ การรับ รู้ ที่ ทํ าให้ ห น่ ว ยงานทราบถึ งข้ อ จํ ากั ด ในการ
ดําเนินงานและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทํางาน
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประกอบด้วย แบบประเมิน 3 แบบ ดังนี้
1) แบบประเมินเชิงประจักษ์จากเอกสารสําหรับหน่วยงาน เป็นการให้หน่วยงานประเมินตนเองโดยตอบ
คําถามพร้อมแสดงถึงเอกสาร/หลักฐานประกอบ จํานวน 1 ชุด
2) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นการสํารวจการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานที่ใช้บริการในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมาโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประมาณ 100 ตัวอย่าง
3) แบบประเมินการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตสําหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็น
การสํารวจการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่าน
มา ที่ผ่านมาโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประมาณ 100 ตัวอย่าง
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงาน

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
-

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
ดังนั้นจะไม่สามารถรายงานผลการประเมินตนเองข้ามขั้นตอนได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํามาก (คะแนน 0-19.99 คะแนน)
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานต่ํา (คะแนน 20-39.99 คะแนน)
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานปานกลาง (คะแนน 40-59.99 คะแนน)
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูง (คะแนน 60-79.99 คะแนน)
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูงมาก (คะแนน 80-100 คะแนน)

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2500

หน้า 62

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธกี าร ขั้นตอนและแบบประเมินฯ
- สํานักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช.
นายเฉลิมชัยวงศ์ บริรกั ษ์
นายเทิดภูมิ

ทัศนพิมล

หมายเลขโทรศัพท์

0 2282 3161 ต่อ 502

การให้คําปรึกษาแนะนําและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบการประเมินฯ
- ศูนย์วิจยั เพือ่ การต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สํานักงาน ป.ป.ช.
นายสมพจน์

แพ่งประเสร็ฐ

นายภิญโญยศ

ม่วงสมมุข

หมายเลขโทรศัพท์

0 2282 3161 ต่อ 121

แนวทางการประเมิน
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

1

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานต่ํามาก
(คะแนน 0-19.99 คะแนน)

2

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานต่าํ
(คะแนน 20-39.99 คะแนน)

3

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานปานกลาง
(คะแนน 40-59.99 คะแนน)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ภาพถ่ายหรือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการ
ปรึกษาหารือ วางแผน ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล
บันทึกการประชุม/รายงานการประชุม
รายละเอียดการดําเนินโครงการ/รายละเอียดการประเมิน
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการสร้างช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ดังนี้
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนและแจ้ง
ผลร้องเรียน ดังนี้
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน เอกสารหรือ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
แบบฟอร์มการยื่นเรื่องร้องเรียน
คําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
การดําเนินงานสูง
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการ
(คะแนน 60-79.99 คะแนน)
ดําเนินงานเรื่องร้องเรียนรายเดือน
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ป้องกันการทุจริต ดังนี้
ในการดําเนินงานสูงมาก
รายงานการประชุมหรือสัมมนาหรือรายงานการอบรมให้
ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน
(คะแนน 80-100 คะแนน)
หน่วยงาน
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน
รายงานผลการปรับปรุงกลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบ เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คําสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทาน กรรมการ
เจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบการจัดซือ้ จัดจ้างในประเด็น
ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้รับจ้าง
และรายงานผลการสอบทานดังกล่าว
รายงานผลการดําเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
รายงานการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินงานป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
(ปีงบประมาณที่ผ่านมา)
แผนป้องกันการป้องกันการทุจริตประจําปี (ปีปัจจุบัน)
รายชื่อหรือแนวทาง หรือประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
ผลการดําเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มในการบริหารงานที่
โปร่งใส

4

5

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกีย่ วข้องต่างๆ ทัง้ การรับรู้และประสบการณ์ตรงกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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หน้า 64

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) ขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน หรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สําคัญของตัวชี้วัดมาด้วย
โดย
กรณีเป็นผลการดําเนินงาน เช่น รายงานการประชุม คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ให้หน่วยงานถ่ายเอกสารเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้อง (มีความชัดเจน) และทาแถบสีคลุมข้อความที่เกี่ยวข้อง
กรณีเป็นข้อกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติ การเป็นกฎหมายโดยทั่วไปให้หน่วยงานระบุอ้างชื่อกฎหมายและ
มาตราเท่านั้น แต่หากเป็นกฎหมายเฉพาะหน่วยงาน ให้ถ่ายเอกสารเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องแนบมาด้วย
กรณีเป็นการอ้างเอกสารซ้ํา หน่วยงานไม่ตอ้ งถ่ายเอกสารเพิ่ม เพียงแต่ระบุว่าเอกสารนั้นจากข้อใด แล้วทําสลิปที่
เอกสารแนบด้วย
กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบตัวเลือกคําตอบข้อใดข้อหนึ่งได้ เนื่องจากข้อจํากัดหรือข้อกําหนดด้านกฎหมายให้ส่วน
ราชการระบุข้อจํากัดหรือข้อกําหนดดังกล่าวด้วย สําหรับใช้พิจารณาประกอบการปรับค่าคะแนนเต็ม
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 10
- กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center เบอร์โทร 100 คู่สาย 02-217-3800
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
- มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 30
- กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น โครงการและการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบได้
- มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 55
- กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น โครงการและการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบได้
- ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
เล่มคู่มือรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางการปฏิบัตงิ าน
ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน เอกสารหรือแบบฟอร์มการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
รายเดือน
- กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
ระดับที่ 4
- มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 65
- กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น โครงการและการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบได้
- ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
เล่มคู่มือรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางการปฏิบัตงิ าน
ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน เอกสารหรือแบบฟอร์มการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
รายเดือน
คําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
- กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
คําสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทาน กรรมการเจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้รับจ้าง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าว
ระดับที่ 5
- มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ร้อยละ 85
- กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ระบบ Call Center
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นๆ
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น โครงการและการประเมิ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
การให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบได้
ผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันฯได้จัดในวันครบรอบวัน
จั ด ตั้ ง โดยผู้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และให้ ค วามคิ ด เห็ น
เสนอแนะการดําเนินงานของสถาบันฯได้
เปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากตัวแทนหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานต้น
สังกัด องค์กรอิสระ องค์กรและหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อนํามาใช้ในการพัฒ นา
ปรับปรุง การจัดทําข้อสอบและการบริหารการทดสอบ
- ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
เล่มคู่มือรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางการปฏิบัตงิ าน
ประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน เอกสารหรือแบบฟอร์มการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานเรือ่ งร้องเรียน
รายเดือน
คําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรือ่ งร้องเรียน
- กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
การอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
คําสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทาน กรรมการเจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ
ผู้รับจ้าง และรายงานผลการสอบทานดังกล่าว
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ตระหนักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
สถาบันฯเป็นหน่วยงานที่ต้องรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการและต้องได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้บริการก่อน
ดังนั้น ข้อมูลบางอย่างจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน
- คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลร้องเรียน
- คําสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
- รายงานผลการดําเนินงานเรือ่ งร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนรายเดือน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน
- ข้อมูลทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
- คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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หน้า 68

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 403
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 110
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 2555 2556 2557
4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
5
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน

สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
ดังนั้นจะไม่สามารถรายงานผลการประเมินตนเองข้ามขั้นตอนได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

องค์การมหาชนจัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
กฎหมายการจัดตั้ง โดยสถาบันองค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเป็น
กลาง และเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการ
ประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการมหาชนเห็นชอบ ทัง้ นี้ ประเด็นการ
ประเมินจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย
โดยอย่างน้อยการประเมินผลจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร
รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวมายัง
สํานักงาน กพร.
องค์การมหาชนมีการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

เท่ากับ 1 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 1

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
2.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.0600

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- ข้อกําหนดโครงการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ที่ได้รับการรับรองในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2557
- มีการดําเนินงานแต่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ 12/2557 ตามมติ
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2557
- ดําเนิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองผู้ ประเมิ นผลการดํ าเนิ น งานของสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
จํานวน 2 ครั้ง
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ อกหนั งสื อ แจ้ งหน่ ว ยงานเพื่ อ เชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น ส่ ง
โครงการเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 10 แห่ง ดังนี้ 1) สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 2) สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา 3) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) 4) มูลนิธิสยามกัมมาจล 5) สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม 6)
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7) สํานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8) ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9) ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ และ 10) มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ โดย สทศ. ได้ส่งหนังสือเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 (ตามหนังสือที่ สทศ. 0001/ว.21 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558)
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555-2557 ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2557 มีมติวาระที่ 2 พิจารณาให้ สว
พอ. เป็นผู้ดําเนินงานตามโครงการ
- อนุมัติจ้างที่ปรึกษา และตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยวอธีตก
ลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามบันทึกข้อความที่ อก(พสจ.) 211.1/2558 ลงวันที่
18 พ.ค. 2558
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
- ดําเนินการทําสัญญาจ้างกับ สวพอ. ตามสัญญาเลขที่ 67.1/2558
- สวพอ. ส่งงานงวดที่ 1 และ 2 ตามกําหนดระยะเวลาและเอกสารที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามที่ กํ าหนดไว้ ในกฎหมายจั ด ตั้ งเสนอต่ อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวมายังสํานักงาน กพร.
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. สถาบันฯ มีกฎหมายชัดเจนในการดําเนินงานตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2558 ตามมาตรา 39 กําหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี
2. คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสําคัญ ในการดําเนินการรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. คําสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ 12/2557 เรือ่ งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ผู้ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2557
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557ครัง้ ที่ 1/2558 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 25557
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557ครัง้ ที่ 2/25558 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
4. ข้อเสนอโครงการประมินผลการดําเนินงานของสทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557สมาคมวิจัยและพัฒนา
อุดมศึกษา (สวพอ.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ.)
5. หนังสือสทศที่ 0001/495 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อจัดทํา
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2555-2557 ให้สมาคมวิจัยสถาบันและ
พัฒนาอุดมศึกษา สวพอ. เป็นผู้ดําเนินการ
6. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานของสทศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 สัญญาเลขที่
67.1/2558
7. รายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตร 39

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

องค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความมีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและศรัทธา
สร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ทันสมัย
สานสัมพันธ์เครือข่ายการทดสอบและการนําผลไปใช้
เปี่ยมด้วยใจบริการ (NIETS)

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-217-3800 (อัตโนมัติ 100 คูส่ าย) โทรสาร 02-219-2996
เว็บไซต์: http://www.niets.or.th อีเมล์: webmaster@niets.or.th

