สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานผลการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report)
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)
1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ ระดับ 10
1
สร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
วัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 และ
ม.6 ตามแนว PISA-liked
1.2 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 20
1
ดําเนินการด้านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบ ระดับ (12)
1
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้าง ระดับ (8)
1
ข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ
1.3 ระดับความสําเร็จในการ
ระดับ 20
1
ดําเนินการด้านการบริการการ
ทดสอบ
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (12)
1
การทดสอบ
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (8)
1
การสร้างแบบทดสอบ
1
1.4 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ 10
การทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (5)
1
การทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการ ระดับ (5)
1
การสร้างแบบทดสอบวัดประเมินผล
สําหรับครู
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 13)
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ ระดับ 10
1
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ
2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อ ร้อยละ 3
81
การดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์การมหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5 ผลการ
ค่า
คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน
ถ่วง
รอบ 12
ที่ได้
น้ําหนัก
เดือน
คะแนนรายมิติ 5.0000
5 ระดับ 5 5.00
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คะแนนรายมิติ 4.7215
5
4.94
89.00
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3.9822
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ตารางสรุปผล

0.1194

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5 ผลการ
ค่า
คะแนน
ดําเนินงาน คะแนน
ถ่วง
รอบ 12
ที่ได้
น้ําหนัก
เดือน
คะแนนรายมิติ 5.0000
95 100 ระดับ 5 5.00
0.1500

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 9)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
ร้อยละ 3
80 85 90
แผนการใช้จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
2
1
2
3
4
5 ระดับ 5 5.00
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององค์การมหาชน
3.3 ร้อยละของการลดต้นทุนต่อหน่วย ร้อยละ 2 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1% ระดับ 5 5.00
ของโครงการจัดสอบ O-NET ชัน้ ม.6
(หน่วย:ร้อยละ)
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 18)
คะแนนรายมิติ 4.8611
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา ระดับ 10
1
2
3
4
5
ระดับ
4.75
ด้านการกํากับดูแลกิจการ
4.75
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงาน
4.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล

ก.พ.ร.

0.1000

0.4750

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.00
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ระดับ
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5

ระดับ 5

5.00

0.1500

100

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

0.1000

รวมคะแนนที่ได้

ตารางสรุปผล

4.9387

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 2

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ สร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น 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 :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ สร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
วัดสมรรถนะผูเ้ รียนชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ตามแนว PISA-liked

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5

เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
ดังนั้นจะไม่สามารถรายงานผลการประเมินตนเองข้ามขั้นตอนได้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ดําเนินการตามแผนจัดทําข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA-liked ไม่ต่ํากว่า 5,000 ข้อ ได้ร้อยละ 80
ดําเนินการตามแผนจัดทําข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA-liked ไม่ต่ํากว่า 5,000 ข้อ ได้ร้อยละ 90
ดําเนินการตามแผนจัดทําข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA-liked ไม่ต่ํากว่า 5,000 ข้อ ได้ร้อยละ 100
และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
ดําเนินการตามกระบวนการทดสอบคุณภาพข้อสอบ
ดําเนินการนําข้อสอบไปใช้จริง

เท่ากับ 1 ค
แนน
เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําคลังข้อสอบ (Item
Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น 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 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.5000

หน้า 3

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1
- มี ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด ทํ า คลั งข้ อ สอบ (Item Bank) ของการวั ด สมรรถนะผู้ เรี ย นชั้ น
ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA – like โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ
ในการทดลองใช้ข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
ระดับที่ 2
- ได้ดําเนินการจัดชุดข้อสอบจําแนกตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และระดับความยากง่าย ในดับชั้น
ป.6 ม.3 และม.6 จํานวน 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ โดยขณะนี้ได้
ดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ จํานวน 4,000 ข้อ กับนักเรียน จํานวน 7,721 คน ในภูมิภาค
ต่างๆ จากจํานวนเป้าหมายไม่ต่ํากว่า 5,000 ข้อ และอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 ในรอบ 6 เดือนแรก มีจํานวน 93
โรงเรียน และจําแนกเป็นระดับชั้น ดังนี้
- ระดับชั้น

- ป.6

- ม.3

- ม.6

- รวม

- จํานวน
- 2,620 - 2,845 - 2,256 - 7,721
ระดับที่ 3
- ดําเนินการตามแผนจัดทําข้อสอบ (Item Bank) ของการวัดสมรรถนะผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3
และ ม.6 ตามแนว PISA-liked พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ เพื่ อ หาคุ ณ ภาพ
ข้อสอบ และดําเนินการทดลองใช้ข้อสอบ ในเดือน มิถุนายน 2559 ได้ครบตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่า จํานวน 5,000 ข้อ ได้ร้อยละ 100 และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 4
- ดําเนินการตามกระบวนการทดสอบคุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 5
- ดําเนินการนําข้อสอบไปใช้จริง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. การให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ข องโรงเรี ย นและสถานศึ ก ษาในการนํ า ข้ อ สอบไปทดลองใช้ โดยให้ ค วาม
อนุเคราะหสถานที่ และนักเรียน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. บุคลากรไม่เพียงพอด้านการวัดและประเมินผล เพื่อมาวิเคราะห์คุณภาพ และปริมาณ เพื่อให้ทันกําหนดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
หลักฐานอ้างอิง :
1. โครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบสมถรรนะของผูเ้ รียนในระดับชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA – like
2. แผนการดําเนินงานการทดลองใช้เครื่องมือวัดทางการศึกษา
3. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพข้อสอบสมถรรนะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ตามแนว PISA – like
4. คําสั่งอนุกรรมการการจัดทําคลังข้อสอบ (Item bank)
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่...../2558
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 12)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมชาย การโพธิ์
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 506
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 153
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2555 2556 2557 2558
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษา
5
ระดับชาติ
สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L) แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น 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 ได้
ครบทุกระดับชัน้
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและประกาศผลส บได้ตามกําหนด
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด และ
ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3 ) และ N-NET เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดสอบและ ประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่
พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ 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
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดสอบการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ
12

รอบ 12 เดือน

ผ การดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.6000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1 1. ดําเนินการจัดสอบ O-NET และ I-NET ได้ครบทุกระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การจัดสอบและการประกาศผลสอบ
การสอบ
วันจัดสอบ
วันประกาศผลสอบ
O-NET ป.6
27 กุมภาพันธ์ 2559
28 มีนาคม 2559
O-NET ม.3
27-28 กุมภาพันธ์ 2559
29 มีนาคม 2559
O-NET ม.6
6-7 กุมภาพันธ์ 2559
21 มีนาคม 2559
I-NET
13 กุมภาพันธ์ 2559
24 มีนาคม 2559
1.2 จํานวนโรงเรียน/ผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบ
การสอบ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สนามสอบ ศูนย์สอบ
O-NET ป.6
31,502
789,951 29,108
4,710
268
O-NET ม.
11,952
712,295 26,011
4,712
308
O-NET ม.6
3,876
440,592 14,955
413
18
I-NET ตอนต้น
1,825
36,172
1,446
250
27
I-NET ตอนกลาง
363
20,345
244
183
32
I-NET ตอนปลาย
425
9,731
425
114
19
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ระดับที่ 2 2. ดําเนินการจัดสอบ V-NET และ N-NET ได้ครบทุกระดับชั้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดสอบและการประกาศผลสอบ
การสอบ
วันจัดสอบ
วันประกาศผลสอบ
V-NET ปวช.3
20 กุมภาพันธ์ 2559
30 มีนาคม 2559
V-NET ปวส.2
21 กุมภาพันธ์ 2559
30 มีนาคม 2559
N-NET
14 กุมภาพันธ์ 2559
25 มีนาคม 2559
2.2 จํานวนโรงเรียน/ผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบ
การสอบ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน จํานวน
โรงเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สนามสอบ ศูนย์สอบ
V-NET ปวช.3
867
139,153
4,802
352
32
V-NET ปวส.2
837
116,702
4,051
336
32
N-NET ประถมศึกษา
932
7,833
999
870
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนต้น 1,080
54,699
2,391
1,027
77
N-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,083
83,676
3,318
1,037
77
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

3. การจัดสอบเป็นไปตามปฏิทินการจัดสอบ และแผนปฏิบัติงานของสถาบัน
4. การจัดสอบเป็นไปตามปฏิทินการจัดสอบ และแผนปฏิบัติงานของสถาบัน และไม่พบปัญหา
ด้านคุณภาพในการจัดสอบ
ระดับที่ 5 5. การจัดสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3 ) และ N-NET เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมี
การจัดสอบและ ประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมี
ประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. การได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อดําเนินการจัดสอบอย่างเพียงพอที่ทําให้สามารถดําเนินการการจัดสอบให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
2. การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นสังกัด ศูนย์สอบ สถานศึกษา และผู้รับการทดสอบ ใน
การทําให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการทดสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยในการผลิต ทั้ง
ค่าจ้างแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
2. ผู้เกี่ย วข้ องกับ การดําเนิ นการจัด สอบบางส่ว นยั งไม่ ท ราบหรือยังไม่ เข้าใจเกี่ ยวกั บ การจัด สอบ จําเป็ น ต้ องเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
หลักฐานอ้างอิง :
1. ปฏิทินการจัดสอบของสถาบัน
2. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2558
3. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
ปีการศึกษา 2558
4. คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สําหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง ปีการศึกษา 2558
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 / ม.6 / I-NET / V-NET / N-NET
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่...../2558
7. บันทึกขอนุมัติประกาศผลสอบ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ร้อยละ 8)
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
2555 2556 2557 2558
1.2.2 ระดับความสําเร็จในการสร้างข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ
5
สูตรการคํานวณ : เกณฑ์การดําเนินการแบ่งเป็นระดับ ซึ่งการดําเนินการในแต่ะระดับ ไม่ตอ้ งทําตามขั้นตอน
การรายงานผลแยกอิสระจากกัน สามารถรายงานในหัวข้อของการดําเนินการระดับใดก่อนหลังก็ได้
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน กําหนดเป็นระดับขั้นตอนการดําเนินงาน (level : L) แบ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็น 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 เป็นไป
ตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
เป็นไปตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้าน
คุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติและมีการทดสอบอํานาจจําแนกของแบบข้อสอบ O-NET,
I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET โดยอํานาจจําแนกต้องผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70

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

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 9

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ
8

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับ
ผลการดําเนินงาน
คะแน
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 การสร้างข้อสอบมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและมีการ
ทดสอบอํานาจจําแนกของแบบข้อสอบ O-NET, I-NET, V-NET (ระดับ ปวช.3) และ N-NET
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. มีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลทางการศึกษามีจํานวนไม่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
2. คู่มือการสร้างและกลั่นกรองข้อสอบ
3. รายงานผลการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่...../2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 10

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 12)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 506
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501

ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5

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

สามารถจัดสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด (2 ครั้ง/ปี)
สามารถจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชาได้ตามกําหนด
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี
การจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการ
จัดสอบได้ตามที่กําหนด และประกาศผลสอบก่อนวันที่กําหนด และไม่พบ
ปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการ
จัดสอบได้ตามที่กําหนด และประกาศผลสอบก่อนวันที่กําหนด 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 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 11

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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

น้ําหนัก
(ร้อย
ละ)
ร้อยละ
12

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

ระดับ 5

5.00

0.6000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ระด
บคะแนน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ผลการดําเนินงาน
- สทศ. สามารถดําเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนดการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบกําหนด คือ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
และครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2559
- สทศ. ได้ดําเนิ นการจัดการให้ บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปี การศึกษา 2559
เป็นไปตามแผนที่กําหนด คือ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558
- สทศ. ได้ดําเนินการจัดการให้บริการการทดสอบ GAT และ PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปี
การศึกษา 2559 ให้ผู้สิท ธิ์สอบที่เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบ
การศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
กําหนด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ประเภท
การสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบ ศูนย์สอบ สนามสอบ
การสอบ
GAT/PAT 1/2559 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 58
GAT/PAT 2/2559
5 – 8 มี.ค. 59
9 วิชา
26 – 27 ธ.ค. 58
หลังการดําเนินการจัดการทดสอบ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ ดังนี้
กําหนดการประกาศ ประกาศผล
ประเภทการสอบ
ผลสอบตามแผน
สอบจริง
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
12 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559
12 เม.ย. 59
11 เม.ย. 59
วิชาสามัญ 9 วิชา
8 ก.พ. 59
7 ก.พ. 59

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

18
18
17
หมายเหตุ
ประกาศก่อน 1 วัน
ประกาศก่อน 1 วัน
ประกาศก่อน 1 วัน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 12

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

- การดําเนินการจัดการทดสอบ ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ เช่น ข้อสอบรั่ว ประกาศ
ผลสอบล่าช้า เป็นต้น
ระดับที่ 4
- การจัดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการจัดสอบและประกาศ
ผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
ระดับที่ 5
- การจั ด สอบ GAT/PAT และสามั ญ 9 วิชาเป็ น ไปตามแผนที่ วางไว้ โดยมี ก ารจั ด สอบได้ ต ามที่
กําหนด และประกาศผลสอบก่อนวันที่กําหนด ไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ และมี
ประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. มติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2. การบริหารจัดการของศูนย์สอบ
3. ความร่วมมือของสถานศึกษาในการเป็นสนามสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ระยะเวลาในการเตรียมการบริหารจัดการทดสอบกระชั้นชิด
2. ผู้ปกครอง และผู้สมัครสอบ ไม่เข้าใจในกระบวนการทํางานของ สทศ.
3. การปฏิบัติงานของศูนย์สอบ และกรรมการประจําสนามสอบ
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินงานจัดการทดสอบโครงการบริการการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559
2. ระเบียบสทศ.
3. คู่มือจัดสอบ
4. ใบขออนุมัติประกาศผลสอบ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 13

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการด้านการบริการการทดสอบ (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบ (ร้อยละ 8)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบ

รอบ 12 เดือน

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5

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

สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT ได้ตามกําหนด
สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชาได้ตามกําหนด
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา เป็นไปตามแผนการจัด
การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา เป็นไปตามตามแผนการจัด
สอบและไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้อสอบมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ และมีการทดสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา โดยอํานาจจําแนกต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 70

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 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 14

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการ
สร้างแบบทดสอบ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ 8

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้
ร ดับ
คะแนน
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน
- สามารถสร้างข้อสอบ GAT/PAT ได้ครบ 13 วิชา 14 ฉบับ ตามกําหนดการ ดังนี้
วิชา
จํานวนชุด
ความถนัดทัว่ ไป ตอนที่ 1
2
ความถนัดทัว่ ไป ตอนที่ 2
2
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางวิชาชีพครู
2
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
2
ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
2
- นําไปใช้ในการดําเนินการจัดการทดสอบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558
และครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2559
- สามารถสร้างข้อสอบสามัญ 9 วิชาได้ตามกําหนด
วิชา
จํานวนชุด
ภาษาไทย
2
สังคมศึกษา
2
ภาษาอังกฤษ
2
คณิตศาสตร์
2
ฟิสิกส์
2
เคมี
2
ชีววิทยา
2
- นําไปใช้ในการดําเนินการจัดการทดสอบ วันที่ 26-27 ธันวาคม และเก็บในคลังแบบทดสอบ 1 ชุด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 15

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ระดับที่ 3 - การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา เป็นไปตามแผนการจัดสอบ
ระดับที่ 4 - การสร้างข้อสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา เป็นไปตามตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัด
สอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด
ระดับที่ 5 - การสร้างข้อสอบมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ทดสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ GAT/PAT และสามัญ 9 วิชา โดยอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. คณะทํางานสร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ระยะเวลาในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบกระชั้นชิด
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
2. คู่มือสร้างและกลั่นกรองข้อสอบ
3. รายงานการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่...../2558

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 16

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 5)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 506
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501

ข้อมูลพื้นฐาน
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัด
ประเมินผลสําหรับครู

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5

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

สามารถจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนทีก่ ําหนด
มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถ
ดําเนินงานการจัดสอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถ
ดํ าเนิ น งานการจั ด สอบและประกาศผลสอบได้ ต ามกํ าหนด และไม่ พ บ
ปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
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 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 17

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.4.1 ระดับความสําเร็จในการบริการการ
ทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
ร้อยละ
5

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2500

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

- สทศ. ได้ กํ า หนดการดํ า เนิ น การจั ด การทดสอบวั ด สมรรถนะครู ท างด้ า นการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ระดับที่ 2
- มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน
ครั้งที่ 1/2559
จํานวน 521 คน
ครั้งที่ 2/2559
จํานวน 1,134 คน
ครั้งที่ 3/2559
จํานวน 2,975 คน
ระดับที่ 3
- การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัด
สอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด
ระดับที่ 4
- การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัด
สอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด และไม่พบปัญหาด้านคุณภาพในการจัดสอบ
ระดับที่ 5
- การจัดสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยสามารถดําเนินงานการจัด
สอบและประกาศผลสอบได้ตามกําหนด ไม่พบปัญ หาด้านคุณ ภาพในการจัดสอบ และมี
ประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายในการบริหารจัดการทดสอบ
2. ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการสนับสนุนครูให้เข้ารับการทดสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 18

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

2.
3.
4.
5.
6.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
แผนปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาระบบการทดสอบด้วยระบบ E-Testing
การอบรมครูออกข้อสอบ
หนังสือเชิญผู้มาตรวจข้อสอบอัตนัย
หนังสือเชิญผู้มาออกข้อสอบอัตนัย

รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4 ระดับความสําเร็จในการบริการการทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู (ร้อยละ 5)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 611
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร
โทรศัพท์ :
02-2173800 ต่อ 501

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการสร้างแบบทดสอบวัด
5
ประเมินผลสําหรับครู
ข้อมูลพื้นฐาน

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

สามารถสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด
มีจํานวนผู้สมัครสอบเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ในแผน
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบ
การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามตามแผนการจัดสอบ
และใช้ในการจัดสอบโดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
การสร้างข้ อ สอบมี ป ระสิ ท ธิผ ลได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติและมีการทดสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัด
ประเมินสําหรับครูโดยอํานาจจําแนกต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเหตุ :
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 19

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดผลผลิต
ปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ เช่น ตัวเลือกถูกทุกข้อ หรือ ถูกมากกว่า 1 ข้อ, เฉลยผิด เป็นต้น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1.4.2 ระดับความสําเร็จในการบริการการ
ร้อยละ
สร้างแบบทดสอบวัดประเมินผลสําหรับครู
5
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2500

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

- สามารถสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด ได้แบบทดสอบ
จํานวน 3 ฉบับ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
- การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามแผนการจัดสอบ
ระดับที่ 4
- การสร้างข้อสอบวัดประเมินผลสําหรับครูเป็นไปตามตามแผนการจัดสอบและใช้ในการจัดสอบ
โดยไม่พบปัญหาด้านคุณภาพข้อสอบ
ระดับที่ 5
- การสร้างข้อสอบมีประสิทธิผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและมี
การทดสอบอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดประเมินสําหรับครูโดยอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. คณะทํางานสร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ระยะเวลาในการสร้าง
2. การสร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบให้มีคุณภาพตรงสภาพจริง
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการดําเนินการโครงการ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่...../2558
3. คู่มือการสร้าง
4. บัตรข้อสอบ Item Card

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

หน้า 20

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 22

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 23

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
3.7900
4
5
4.08

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ขั้นตอน
การดําเนินการ
1
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70
2
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 75
3
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชนได้เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลสํารวจ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
10

ผ การดําเนินงาน
ร้อยละ 4.94

ค่าคะแนน
ที่ได้
89.00

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4944

หน้า 24

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วดั ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผา่ นมา
2. กําหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
3. คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
4. ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด มีประสบการณ์ในการสํารวจ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. หลักฐานอ้างอิง :
1. สัญญาจ้าง โดยมี บริษทั ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด จัดทําโครงการ บัดนี้ ได้ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการสํารวจสัญญา
การจ้างหน่วยงานภายนอกมากทําการสํารวจ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 25

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการตามบทบาทหน้าทีข่ ององค์การมหาชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
น.ส.ชัชชญา บุณย์ศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกุมภการ สวัสดิโกมล
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 403
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 114
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
2555 2556 2557 2558
2.2 ร้อยละของระดับความเชือ่ มั่นต่อการดําเนินการตามบทบาท 74.6 84.20 87.2
หน้าที่ขององค์การมหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นสูตรแบบ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ (The Rule of Three in Arithmetic: A) ดังนี้
คะแนน
ผลงาน (ร้อยละ)

1
81

2
84

3
87

4
90

5
93

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2.2 ร้ อ ยละของระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การ
3
ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ขององค์ก าร
มหาชน (หน่วย: ร้อยละ)
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
3.9822

ค่าคะแนน
ที่ได้
89.60

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1194

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วดั ดังนี้
ได้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาทําการสํารวจระดับความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงานของ สทศ. เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา โดยมี ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด จัดทําโครงการนี้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด มีประสบการณ์ในการสํารวจ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. หลักฐานอ้างอิง :
1. สัญญาจ้าง โดยมี ทีทีอาร์ รีเสิรช์ แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด จัดทําโครงการ บัดนี้ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการสํารวจสัญญาการจ้าง
หน่วยงานภายนอกมากทําการสํารวจ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

หน้า 26

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

หน้า 27

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

หน้า 28

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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. 2559 ที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร สทศ.
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จา่ ยเงิน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
95.98 99.74 100
5

สูตรการคํานวณ :
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 X 100
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หลักการ
โดยที่มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” อ.ก.พ.ร.
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วน
ราชการ พิ จ ารณาเห็ น สมควรกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ร่ ว ม “ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ยตามแผนการใช้ เงิ น ” เพื่ อ กระตุ้ น ให้
คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และ
ลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต
คํานิยาม
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึง วงเงินงบประมาณของ
องค์การมหาชนทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมี
ที่มาของเงินประกอบด้วย
เงินอุดหนุ น หมายถึง เงินอุด หนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินทุน หมายถึง กําไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
เงิน รายได้ หมายถึ ง ประมาณการรายได้ ข ององค์ ก ารมหาชนในปี งบประมาณนั้ น ซึ่ ง ปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจําปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดําเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็น
ต้น และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อํานวยการ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานในโครงการต่างๆขององค์การ
มหาชน
หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้นํามา
คํานวณเป็นผลงานได้
กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้คํานวณผลการ
ประเมินเป็นร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นสูตรแบบเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ (The Rule of Three in Arithmetic : A) ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5
ผลงาน (ร้อยละ)
80
85
90
95
100
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลก รดําเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
1. ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ
2. รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห าร ได้ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะเป็นรายเดือนและรายไตรมาส (ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. คณะกรรมการบริหารฯ และผู้อํานวยการ ให้ความสําคัญต่อการติดตามการประเมินผลการดําเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิ ด และต่ อเนื่ อ ง และได้ ให้ ค วามเห็ น ข้อ คิ ด เห็ น อัน เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและประเทศ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ เงินเหลือจ่าย และเงินรายได้ แยกตามโครงการ ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 604
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 107
คําอธิบาย : ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน หมายถึง การที่องค์การ
มหาชนสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในองค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10
เหตุผล :

พลังงานเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทําให้ต้องพึง่ พาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสําคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิม่
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน
ทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วย
ลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ

สูตรการคํานวณ :
พิจารณาจากร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ด้านไฟฟ้า
2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
สูตรการคํานวนค่าดัชนีการใช้พลังงาน
1. ด้านไฟฟ้า
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า =
(Energy Utilization Index, EUI)
กําหนดให้
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้า
ทีค่ วรจะเป็นขององค์การมหาชนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จดั ทําขึน้ จากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการใช้ไฟฟ้าขององค์การมหาชนนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จํานวนบุคลากร
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นต้นของแต่ละเดือนแล้วนําไปรายงานผ่าน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ขององค์การมหาชนนั้นและมี
การใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20
มีนาคม 2555
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
Actual Electricity Utilization; AEU จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการ
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ขององค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12
เดือน โดยใช้ขอ้ มูลจากใบแจ้ง หนีก้ ารใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน
แล้วนําไป รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
1. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ํามัน =
(Energy Utilization Index, EUI)

(90% ของปริมาณการใช้น้ํามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ํามันจริง
ปริมาณการใช้น้ํามันจริง

กําหนดให้
- ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Standard Fuel Utilization; SFUหมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นขององค์การมหาชนนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จดั ทําขึน้ จากการนําปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงขององค์การมหาชนนั้น เช่น พื้นทีใ่ ช้สอย จํานวน
บุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นต้นของแต่ละเดือนแล้วนําไปรายงาน
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
- 90% ของปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ขององค์การมหาชนนั้นและมี
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
การใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 20 มีนาคม 2555
- ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจริง
Actual Fuel Utilization; AFUจํานวนหน่วยน้าํ มันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ไปจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ในยานพาหนะขององค์การมหาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอลไบโอดีเซล และ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจํานวนหน่วยของเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ไปกับ
ยานพาหนะ ขององค์การมหาชนทุกคันในแต่ละเดือนแล้วนําไปรายงานผ่าน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
กรณีทอี่ งค์การมหาชนใช้น้ ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล
(ใน 1 ลิตร มีน้ ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ํามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน้ํามัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 100%
นั้น การคํานวณปริมาณการใช้ น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจะประมวลผลเฉพาะ
จํานวนปริมาณ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล เท่านัน้ ตามสูตรการคํานวณ
ดังต่อไปนี้ :
AFU = ปริมาณน้าํ มันเบนซิน+ปริมาณน้ํามันดีเซล+ (0.90 x
ปริมาณน้ํามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณ น้ํามันไบโอดีเซล) +
(0.00 x ปริมาณ NGV)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน

รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
-

สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชนกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่
ละ หน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจาก ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้าน ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม
2559) และ รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบ
ที่ สนพ. กําหนด
ระดับที่ 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
มาตรฐาน และค่ า ดั ช นี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ประจํ า ปี ง บประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า ที่ ใช้ จ ริ ง (kWh; กิ โลวั ต ต์ ชั่ วโมง) ประจํ าปี งบประมาณ 2559 ครบถ้ ว น 12 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ เดื อ น
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2 59
ระดับที่ 3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการ คํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
ระดับที่ 4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
ระดับที่ 5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผล
การคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนน
ระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน
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คะแนน
0.5000

0.2500

0.2500
0.0001 - 0.5000
0.0001 - 0.5000
0.0001 - 0.5000
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน้ํามัน เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. กําหนด
ระดับที่ 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิง มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ
2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2.2 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ จ ริ ง (ลิ ต ร)
ประจํ าปี งบประมาณ 2559 ครบถ้ วน 12 เดื อ น นั บ ตั้ งแต่ เดื อ นตุ ล าคม
2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
ระดับที่ 3 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559
ตาม สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
ระดับที่ 4 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559
ตาม สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
ระดับที่ 5 มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559
ตาม สูตรการคํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผล
การคํานวณค่าดัชนีก ารใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้
คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.5000

0.2500

0.2500
0.0001 - 0.5000
0.0001 - 0.5000
0.0001 - 0.5000

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการการประหยัดพลังงานขององค์การ
มหาชน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00
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ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้

1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับที่ 1

- มีก ารติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน ไฟฟ้าของ
ปี ง บประมาณ 2559 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม 2558 - มี น าคม 2559) และ รอบ 12 เดื อ น
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
- 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ
และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
- 2.2 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้ จ ริ ง (kWh; กิ โ ลวั ต ต์ -ชั่ ว โมง) ประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
- มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200-0.333
- มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ คํานวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
- มีผลการคํ านวณ EUI ด้านการใช้ ไฟฟ้ า ประจําปี งบประมาณ 2559 ตามสูต รการคํ านวณที่
สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

2. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับคะแนน

ผลการดําเนินงาน

ระดับที่ 1

- มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามัน เชื้อเพลิง
ของปี งบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มี นาคม 2559) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กําหนด
- 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง มาตรฐานและ
ค่าดัชนีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.
กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน
2559
- 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปี งบประมาณ
2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559
- มีผลการคํ านวณ EUI ด้านการใช้ น้ํ ามั น เชื้อ เพลิงประจํ าปี งบประมาณ 2559 ตาม สู ตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
- มีผลการคํ านวณ EUI ด้านการใช้น้ํ ามั น เชื้อ เพลิงประจําปี งบประมาณ 2559 ตาม สูต รการ

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199
ระดับที่ 5
- มีผลการคํ านวณ EUI ด้านการใช้ น้ํ ามั น เชื้อ เพลิงประจํ าปี งบประมาณ 2559 ตาม สู ตรการ
คํานวณที่ สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. หลักฐานอ้างอิง :
1. การกรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของสนพ.

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 การประหยัดน้ํา (ร้อยละ 2)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 604
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 107
คําอธิบาย :
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการประหยัดน้ําใน หน่วยงาน
ภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ําในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ เสนอในการขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ํา โดยให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ําอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการใช้น้ําของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการประหยัดน้ําส่งให้กรมทรัพยากรน้ําทุกเดือน
เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ําสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณ
การใช้น้ําและปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้ น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณน้ําที่ใช้ หมายถึง ปริมาณน้ําที่ใช้ผ่านมาตรวัดน้ําการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และปริมาณ
น้ําที่ใช้จากระบบอื่นๆ ที่มีมาตรวัดน้ํา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน หมายถึ ง ข้ อ มู ล การใช้ น้ํ าปี 2557 รายเดื อ น ตั้ ง แต่ ตุ ล าคม 2556 ถึ ง กั น ยายน 2557 โดย ให้
หน่วยงานผู้รายงานตัวชี้วัดเป็นผู้รับรองข้อมูล
การประเมินผล :
แหล่งข้อมูล : มาตรวัดน้ําแสดงปริมาณการใช้นา้ํ ประจําเดือนจากหน่วยงานบริการน้ําประปา เช่น การประปานคร
หลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอื่นๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หน่วยงานแจ้งรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยากรน้ําภายในวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป
แนวทางการประเมินผล : คิดเป็นร้อยละการใช้น้ําที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้น้ําปี 2557 โดยเทียบสัดส่วนการ
ใช้น้ําเฉลี่ยรายเดือนปีปัจจุบันกับการใช้น้ําเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557)
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
3.3 ระดับความสําเร็จของการประหยัดน้ํา

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
-

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
สูตรการคํานวณ : คํานวณตามเกณฑ์วัดระดับ

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการประหยัดน้ํา
ระดับที่ 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา แห่งชาติและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือผู้อํานวยการองค์การมหาชน
ระดับที่ 3 มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ําเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากร
น้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระดับที่ 4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5
ระดับที่ 5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.3 ระดับความสําเร็จของการประหยัดน้ํา

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการดําเนินงาน
-

ค่าคะแนน
ที่ได้
-

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
-

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ขอยกเลิกตัวชี้วัดดังกล่าวนี้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. หลักฐานอ้างอิง :
1. -

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนต่อหน่วยของโครงการจัดสอบ O-NET ม.6 (ร้อยละ2)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นายพัฒนา ธนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมชาย การโพธิ์
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 506
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 153
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.
2555 2556 2557 2558
-

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

1

2

3

4

5

ผลงาน (ร้อยละ)

0.00%

0.25%

0.50%

0.75%

1%

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.2 ระดับความสําเร็จของการลดต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการจัดสอบ O-NET ม.6

น้ําหนัก
ค่าคะแนน
ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้
(ร้อยละ)
ถ่วงน้ําหนัก
2
5
5.00
0.1000

รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 เทียบกับปี
2559
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดาํ เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วดั โดย
รายงานต้นทุนกิจกรรม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 เทียบกับปี 2559
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1.

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1.
หลักฐานอ้างอิง :
1.

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแล
และการพัฒนาองค์การ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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 :
กําหนดวัดเพือ่ สนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศกั ยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7)
หลักการ พิจารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งต้องดําเนินการตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการ
บริหารงานองค์การมหาชน ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ําหนดไว้
ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมินในประเด็นย่อยกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส เพือ่ ให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถกู ต้องและเป็นปัจจุบัน จนสามารถให้คําแนะนําหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ทันเวลา
ตัวชี้วัดนีส้ อดคล้องกับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2
(1.75)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
1
(1.75)
0.25
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
มีข้อมูลงบการเงิน
มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
มีข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

รอบ 12 เดือน

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
รวม
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
7

หลักการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ “ฝ่ายนโยบาย/
ฝ่ายกํากับ” ซึ่งมีหน้าที่กําหนดทิศทาง นโยบายการบริหารการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงาน รวมถึงกํากับและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการฯ
แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ร้อยละ
ประเด็นการประเมิน
2.1
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
2
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกําหนดนโยบาย)
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารการจัดประชุม และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
1
2.2
มีการจัดให้มกี ิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ
รวม
3

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนนประเด็นย่อยและรายการเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล มีดังต่อไปนี้
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7)

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเวลาที่กาํ หนด
(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
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเดือนธันวาคม 2558
2
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
3
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี หรือทบทวนยุทธศาสตร์เดิม
ภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
4
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
5
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายในเดือนสิงหาคม 2558
ผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 และให้ฝ่าย
เลขานุการฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2558 (26
สิงหาคม 2558)
2) คณะกรรมการบริหารรับทราบแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 และให้สถาบันฯ เสนอแผน
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อย่างละเอียดอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 (17 พฤศจิกายน
2558)
3) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 และให้สทศ. นํา
ข้อเสนอแนะของกรรมการไปดําเนินการต่อไป ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2558 (4 ธันวาคม 2558)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
4) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 ในคราวการประชุมครัง้ ที่
4/2559 (19 เม.ย. 2559)
5) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเห็นชอบหลักการให้ใช้
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ที่มอบให้ สวพอ. ดําเนินการเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570 ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 (12 ก.ค. 2559)
6) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2560 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2559 (9
ส.ค. 2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1) เอกสารประกอบและสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติงานประจําปี
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกําหนดทิศทางการทํางานขององค์การมาหชน เนือ้ หาของแผนประกอบด้วย วิสยั ทัศน์
ภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายทีก่ องค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน (หมาย
รวมถึงการทวบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม)
แผนปฏิบัติงานประจําปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดําเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ขององค์กร
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
คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
-หมายเหตุ : ในเดือนตุลาคมไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เนือ่ งจากอยูใ่ นระหว่างเสนอรัฐมนตรีแต่งตัง้
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

คณะกรรมการชุดใหม่

1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในคราวการประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 (14 มิ.ย. 2559)
2) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายในไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2559 (9 ส.ค. 2559)
1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในที่ไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กําหนด
ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครัง้
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 (ถ้า
มี)
ผลการดําเนินงาน
-หมายเหตุ : ในเดือนตุลาคมไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างเสนอรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดใหม่
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหา
อุปสรรคทีท่ ําให้การปฏิบัตงิ านไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สาํ คัญ และเรื่องอื่นๆ ที่
คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สาํ คัญ/โอกาสทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

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
-หมายเหตุ : ในเดือนตุลาคมไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างเสนอรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดใหม่
1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในคราวการประชุมครัง้
ที่ 6/2559 (14 มิ.ย. 2559)
2) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 8/2559 (9 ส.ค. 2559)
3) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ
1)
ไม่มีการกําหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2)
ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละ
ด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 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. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหาร
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) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตกิ ารขยายเวลาของโครงการจัดทําระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETesting) ของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 9/2558 (17
พ.ย. 2558)
2) คณะกรรมการบริหารรับทราบสรุปรายงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค. 2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
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

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
5
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนัก และ
เป้าหมายที่ชดั เจนเป็นรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ
ผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของ สทศ. ในคราว
การประชุมครั้งที่ 10/2558 (4 ธันวาคม 2558)
2) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบการมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการอนุมัตภิ ายในวงเงิน ๑๐ ล้านบาท ในคราว
การประชุมครั้งที่ 10/2558 (4 ธันวาคม 2558)
3) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2559 (12 มกราคม
2559)
4) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวการประชุมครัง้ ที่
1/2559 (12 มกราคม 2559)
5) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบกรอบวงเงินการขึ้นเงินเดือนประจําปีแก่เจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 (12 มกราคม 2559)
6) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินการขึ้นเงินเดือนประจําปีแก่เจ้าหน้าที่ และเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวการประชุมครั้งที่
1/2559 (12 มกราคม 2559)
7) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามระบบการจัดสอบด้วยข้อสอบอัตนัย
ปีการศึกษา 2559 ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559)
8) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามระบบการจัดสอบด้วยข้อสอบอัตนัย
ปีการศึกษา 2559 ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559)
9) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ ๑๐ ปี สทศ. ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559)
10) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 3/2559 (8 มีนาคม 2559)
11) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในคราวการประชุมครั้งที่
4/2559 (19 เม.ย. 2559)
12) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้ชะลอการแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 (9 ส.ค. 2559)
13) คณะกรรมการบริหารรับทราบการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2559 (9 ส.ค. 2559)
14) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่องอัตรา
ค่าตอบแทน (เพิ่มเติม) ของผู้ปฏิบัติงานผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามที่สถาบันกําหนด ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
ก.พ.ร.
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
15) คณะกรรมการบริหารรับทราบการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการ สทศ. ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 9/2559 (13 ก.ย.
2559)
16) คณะกรรมการบริหารรับทราบอัตรากําลังรองผู้อํานวยการและการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันฯ ในคราว
การประชุมครั้งที่ 4/2559 (19 เม.ย. 2559)
เงื่อนไข
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ แต่
องค์การมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน
2) กรณีไม่มีผู้ครองตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ ไม่ต้องประเมิน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2. หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
3. โครงสร้างตําแหน่ง
4. โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง)

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้าํ หนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ก.ย. 2558 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 9/2558 (17 พ.ย. 2558)
2) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ต.ค. 2558 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 10/2558 (4 ธ.ค. 2558)
3) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 พ.ย. 2558 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 (12 ม.ค. 2559)
4) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2558 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 2/2558 (9 ก.พ. 2559)
5) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ม.ค. 2559 ในคราวการประชุม
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ครั้งที่ 3/2558 (8 มี.ค. 2559)
6) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 29 ก.พ. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 (19 เม.ย. 2559)
7) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 (10 พ.ค. 2559)
8) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 เม.ย. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 6/2558 (14 มิ.ย. 2559)
9) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 พ.ค. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 7/2558 (12 ก.ค. 2559)
10) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 30 มิ.ย. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 8/2558 (9 ส.ค. 2559)
11) คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ก.ค. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 9/2558 (13 ก.ย. 2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้าน
การเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)

รอบ 12 เดือน

1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
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) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตโิ ครงการจัดการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2558 (17 พ.ย. 2558)
2) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตกิ ารขยายเวลาของโครงการจัดทําระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETesting) ของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 9/2558 (17
พ.ย. 2558)
3) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบสรุปผลการคัดเลือกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดจ้างบริษัท/หน่วยงานทีท่ ําหน้าที่
ผลิต ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ และตรวจกระดาษคําตอบ ประจําปีการศึกษา 2559 (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2558 (17 พ.ย. 2558)
4) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบพิจารณาสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ที่ทับซ้อนกับการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษของ สพฐ. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2558 (17 พ.ย. 2558)
5) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดกรอบแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของระดับชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2558 (17 พ.ย. 2558)
6) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบโครงการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ๑๐ ปี (พ.ศ. 2559-2568) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2558 (4 ธ.ค. 2558)
7) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุม ครั้งที่
10/2558 (4 ธ.ค. 2558)
8) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2558 (4 ธ.ค. 2558)
9) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบประกาศเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Testing) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2558 (4 ธ.ค. 2558)
10) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบการปิดโครงการและเห็นชอบการจําหน่ายครุภัณฑ์การดําเนินงานโครงการการ
ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเทียบเคียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-O-NET) ใน
คราวการประชุม ครั้งที่ 1/2559 (12 ม.ค. 2559)
11) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบประกาศเรือ่ งแนวทางการดําเนินงานในโครงการทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2559 (12 ม.ค. 2559)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
12) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบการพิจารณาปรับแก้บัญชีแนบท้าย 7 ของประกาศสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรือ่ ง อัตราค่าใช้จ่ายในการทดสอบวิชาสามัญ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่
2/2559 (9 ก.พ. 2559)
13) คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบการจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 2/2559 (9 ก.พ.
2559)
14) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตโิ ครงการและเห็นชอบแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการฯ โครงการการให้บริการจัดทํา
แบบทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครู และตรวจแบบทดสอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2559 (9 ก.พ. 2559)
15) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตกิ ารจําหน่ายครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้สถานศึกษาเอกชนในโครงการการติดตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเทียบเคียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-O-NET) ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2559 (9 ก.พ. 2559)
16) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 2/2559 (9 ก.พ. 2559)
17) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 3/2559 (8 มี.ค. 2559)
18) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 (19 เม.ย. 2559) ,5/2559 (10 พ.ค. 2559) , 6/2559 (14 มิ.ย. 2559) , 7/2559 (12 ก.ค.
2559) , 8/2559 (9 ส.ค. 2559) , 9/2559 (13 ก.ย. 2559)
19) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ 2558 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (19 เม.ย. 2559)
20) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาระบบการพัฒนาการวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของสถาบันภาษาไทยสิรินธร ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค.
2559) , 6/2559 (14 มิ.ย. 2559)
21) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดสอบและการประกาศผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษา ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค. 2559)
22) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data
Center) และระบบสํารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค. 2559)
23) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดทําระบบการจัดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค. 2559)
24) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในคราวการประชุม ครัง้ ที่
5/2559 (10 พ.ค. 2559)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
25) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์เครือข่าย สทศ. ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2559 (10 พ.ค. 2559)
26) คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบกําหนดการทดสอบประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุม ครัง้ ที่
6/2559 (14 มิ.ย. 2559)
27) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตกิ ารให้บริการจัดทําแบบทดสอบ และจัดการทดสอบให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในคราวการประชุม ครั้งที่
6/2559 (14 มิ.ย. 2559)
28) การให้บริการจัดทําแบบทดสอบ และจัดการทดสอบให้ สกอ. ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในคราว
การประชุม ครัง้ ที่ 8/2559 (9 ส.ค. 2559)
29) คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัตโิ ครงการให้บริการจัดทําแบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ให้สํานักงานศาลยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2559 (13 ก.ย.
2559)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก่รฐั มนตรีทกี่ ํากับดูแลองค์การมหาชน (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) คณะกรรมการเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 วิชา
ภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ประจําปีงบประมาณ 2559 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 3/2559 (8 มี.ค. 59)
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ.2542
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนาหนังสือหรือบันทึกข้อความนําส่งรายงาน
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 1)
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
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
คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 จํานวน 2 ครั้ง ร้อยละ 90.9 จํานวน 3 ครั้ง รวมเป็ยนร้อยละ 94.54
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
e-File สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้าํ หนักร้อยละ 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. 2558
2) รายงานผลการดํานินงานตามคํารับรองการปฎิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบ 12 เดือน ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 9/2559 (17 พ.ย. 2558)
3) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสถาบันทดสอบฯ โดย บริษทั นิลสุวรรณ จํากัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2559 (8 มี.ค. 59) มีการวิเคราะห์งบการเงินและรายงาน
4) รายงานสรุปสถานะทางการเงินประจําเดือนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมทุกเดือน
5) รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
6) รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานรายไตรมาสจากผู้ตรวจสอบภายใน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
7) การจัดจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2559 (12
ก.ค. 59)
8) สรุปสัญญาที่มภี าระผูกพัน และการกันเงินเหลื่อมปี ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2559 (13 ก.ย. 59)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
2. รายงานผลการตรวจสอบงบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากผู้ตรวจสอบภายนอก
3. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 3/2559 (8 มี.ค. 59)
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.2558
2. มีการเผยแพร่งบการเงินในเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปี พ.ศ. 2558
2. เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
1.5.3 มีข้อมูลประวัตขิ องคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
2
มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
3
มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน
1. มีประวัติของคณะกรรมการเผยแพร่ในรายงานประจําปี พ.ศ. 2558
2. มีประวัติของคณะกรรมการเผยแพร่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
เงื่อนไข เปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปี พ.ศ. 2558
2. เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

รอบ 12 เดือน

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มกี ารประชุม
ผลการดําเนินงาน
1. มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้ ที่มกี ารประชุมเผยแพร่ในรายงานประจําปี พ.ศ. 2558
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สําคัญ
มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
5
อนุกรรมการที่สาํ คัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
อนุกรรมการด้านบุคคล
ผลการดําเนินงาน
1. มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
2. มีโครงสร้างคณะอนุกรรมการที่สําคัญ
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูล ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบตั ิงานตามภารกิจในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติ และคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปี
ข้างหน้า
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
มีข้อมูลครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน
1. มีข้อมูลปรากฎในเว็บไซต์
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

รอบ 12 เดือน

1.5.7 มีข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
รายงานประจําปี
โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้ามี)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ โดยผู้บริหาร
การปฏิบัตงิ านตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
แผนงานที่สําคัญ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
มีข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
1. มีข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. เว็บไซต์ของสทศ www.niets.or.th
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 3)
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ําหนักร้อยละ 2)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5
คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดําเนินงาน
1) คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งที่
9/2559 (13 ก.ย. 59)
2) คณะกรรมการบริหารรับทราบผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งที่
10/2559 (11 ต.ค. 59)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการ
- กําหนดส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและภารกิจหลัก
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
(น้ําหนักร้อยละ 1)
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัตงิ านในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับ
องค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีรายงานสรุปผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
(ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่มีการจัดให้มกี จิ กรรม
2
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน
4
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
มหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยง
ขององค์กร
5
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยง
ขององค์กร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การ
มหาชน
ผลการดําเนินงาน
1) การบรรยาย เรื่อง ความแตกต่างจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขององค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
โดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2559 (9 ส.ค. 59)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
1. สําเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
10
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 4.75

ค่าคะแนนที่ได้
4.75

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.4750

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
ดังปรากฏในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของมิตทิ ี่ 4 ทั้งหมด

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมพงษ์ แซ่ตัน
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 604
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 150
หลักการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Rights Commission :
ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวดั ความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนด
เป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นใน การประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จําแนกเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย ประเด็นการประเมิน และ แปลงไปสู่คําถามทีใ่ ช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
ของหน่วยงาน
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร) (Integrity in Service Delivery)
ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รบั บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
5) คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงาน

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
5
(84.35)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(รายตัวชี้วัด)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
แนวทางการประเมิน
ผู้ประเมิน
1) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ
ถึง รายละเอียดของการด าเนินงานโครงการ
2) ดําเนินการติดต่อผู้ประสานงานของ
หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมิน เพื่อขอข้อมูล
รายชื่อตามแบบสํารวจ เตรียมการ ตาม
เครื่องมือทีก่ ําหนด 3 เครือ่ งมือ ดังนี้
(1) แบบสํารวจ Internal Integrity &
Transparency Assessment: IIT
(2) แบบสํารวจ External Integrity &
Transparency Assessment: EIT
(3) แบบสํารวจ Evidence – Based Integrity
& Transparency Assessment: EBIT
3) ที่ปรึกษา วางแผนการดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล และดําเนินการ สุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการดําเนินงานตามแบบสํารวจ Internal
และแบบสํารวจ External โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางสถิติ
4) ที่ปรึกษา ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานที่จะเข้ารับ การประเมินทราบ ก่อนที่
จะเข้าไปดําเนินการสํารวจข้อมูล เพื่อให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเตรียมความ
พร้อมด้าน สถานที่และบุคลากรในการจัดเก็บ
ข้อมูลส าหรับแบบสํารวจ Internal และแบบ
สํารวจ External (กรณีการจัดเก็บข้อมูล ณ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.2500

ส่วนราชการ/องค์การมหาชน
1) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับ สํานักงาน ป.ป.ช.
เพื่อเตรียมความ พร้อมในการเข้ารับการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และ เพื่อเป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน วัตถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจน วิธกี ารจัดเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ
ทั้ง 3 แบบ
2) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จ านวน 2 ท่าน
เพื่อท าหน้าที่ ประสานงานในระหว่างที่หน่วยงาน กําลังเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของ หน่วยงานภาครัฐ กับสํานักงาน ป.ป.ช.
3) จัดเตรียม ชือ่ -นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู่ และ E-mail ของบุคลากรทั้งหมด
ให้ ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับ บัญชา ตาม
แบบฟอร์มที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และจัดส่งให้
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตาม แบบ
สํารวจ Internal ต่อไป
4) จัดเตรียม ชือ่ -นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ, ที่ทํางาน) ที่อยู่ และ E-mail ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด และจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ External ต่อไป
5) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้อง จัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานหรือเอกสาร อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ประกอบแบบ
สํารวจ Evidence – Based โดย หน่วยงานจะต้องสอบทาน
เอกสาร/ หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน แต่ละ
ประเด็นคําถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่
หน่วยงานเลือก และประเด็นคําถามที่มีลักษณะความ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

หน้า 64

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
สถานที่ตงั้ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน)
ต่อเนื่องกันควรสอบทานรายการ เอกสาร/หลักฐาน ภายใต้
5) ที่ปรึกษา ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
แผนงาน/ โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทาน ระยะเวลาของ
(1) แบบสํารวจ Internal
เอกสาร/หลักฐาน ให้ สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่
(2) แบบสํารวจ External
ดําเนินการประเมิน และจัดส่งให้ สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
(3) แบบสํารวจ Evidence – Based
ดําเนินการตรวจ ประเมินต่อไป
6) หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการประเมินผล
6) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอํานวย ความสะดวกให้แก่
ดําเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกชี้
เจ้าหน้าสํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษาโครงการประเมิน
มูลความผิดของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
7) ที่ปรึกษา ดําเนินการประมวลผลและ
ภาครัฐ ในการเข้าไป เก็บข้อมูลตามแบบสํารวจ ณ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
หน่วยงาน ที่ทําการประเมิน
8) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานผลการประเมิน
7) สํานักงาน ป.ป.ช. หรือที่ปรึกษา โครงการประเมิน
ภาพรวมเบื้องต้น และผลการได้รับคะแนนตาม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
แบบสํารวจ Evidence – Based ให้ หน่วยงาน
ภาครัฐ ลงพื้นทีเ่ พื่อส ารวจข้อมูลและ เก็บรวบรวมแบบ
สํารวจ Internal และ แบบส ารวจ External จาก
ที่เข้ารับการประเมินพิจารณาผลการประเมิน
และหาก หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความ
หน่วยงานที่ เข้ารับการประเมิน
ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ผล การประเมิน ให้
8) กรณีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ประสงค์ที่จะขอขอ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ทําการยื่นขอ
อุทธรณ์ค่าคะแนน ตามแบบประเมิน Evidence - Based
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการ
ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินแจ้ง ความประสงค์ พร้อม
ประเมินผล
แนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
9) ที่ปรึกษาพิจารณาการอุทธรณ์ และแจ้งผล
(เพิ่มเติม) มายังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายในระยะเวลาที่
การอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
กําหนด
ทราบ
9) รับผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
10) ที่ปรึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
ดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะในการ
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงาน
พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
11) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ดําเนินการจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ดําเนินงานให้กบั หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
12) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล
ดําเนินการจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯให้แก่ สํานักงาน ก.พ.ร.

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
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
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
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
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
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
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รอบ 12 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
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
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ตระหนักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- สถาบันฯเป็นหน่วยงานที่ต้องรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการและต้องได้รับความยินยอมจากผู้มาใช้บริการ
ก่อน ดังนั้น ข้อมูลบางอย่างจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ
หลักฐานอ้างอิง :
- หนังสือรวมกฎหมายข้อบังคับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการดําเนินงานเรือ่ งร้องเรียน และสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนรายเดือน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน
- ข้อมูลทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
- คําสั่งแต่งตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :
นางมนต์กฤช จันทร์เชิดชู
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 101
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายกาญจศักดิ์ จารุปาน
โทรศัพท์ :
0-2217-3800 ต่อ 151

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 2556 2557 2558
4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้
ข้อมูลพื้นฐาน

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

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

กําหนดกลยุทธ์การทํางานของหน่วยงานภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดขององค์การมหาชน
กําหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดระดับหน่วยงานย่อยได้ครบทุกหน่วยงาน
ภายใน
กําหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดระดับบุคคลทีส่ อดคล้องกับหน่วยงานภายใน
และองค์การมหาชน
นําผลการประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนมาประกอบการเลื่อนเงินเดือน
ประจําปีและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทัง้ ระบุปัญหาอุปสรรค แผนพัฒนา
บุคลากร และข้อเสนอแนะสําหรับดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร

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

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล (หน่วย: ระดับ)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.00
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ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.1500
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รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)]

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

สถาบันมีการประชุมคณะผู้บริหารของสถาบัน เพื่อกําหนดกลยุทธ์การทํางานของแต่ละกลุ่มงาน
ที่สอดคล้องกับยุททธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ผู้อํานวยการมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการรับผิดชอบในการวางแผนควบคุมติดตาม กํากับกลุ่ม
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สถาบันมีการแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประมวลผล และสรุปผล
การประเมินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและต่าง

กลุ่มงานตามที่กําหนด
ระดับที่ 4

นําผลการประเมินรอบ 6 เดือน มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ระดับที่ 5
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 พร้ อ มทั้ ง ระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรค แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร และข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ
ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วดั ระดับองค์กรสูร่ ะดับบุคคล
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการเขียนตัวชี้วดั เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานมีน้อย
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุมผู้บริหารของสถาบัน ครัง้ ที่ 20/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
2. รายงานการประชุมคณะทํางานร่วมกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประมวลผล และสรุปผลการประเมินของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559
3. รายงานการประชุมคณะทํางานร่วมกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประมวลผล และสรุปผลการประเมินของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559
4. รายงานการประชุมสถาบัน
5. รายงานการประชุมอนุบุคคล

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
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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

