ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทาโครงการประเมินผลการดาเนินงาน
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
_______________________
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการประกาศเพื่อรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อจัดทาโครงการประเมินผล
การดาเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ –
๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เนื่องจาก หน่วยงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครของ สทศ. มีจานวนน้อย สถาบัน
ทดสอบฯ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕
และ จะประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือก รวมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดของข้อกาหนดการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ลักษณะงานที่หน่วยงานหรือสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติ
๑.๑ ประเมิน ผลการด าเนินงานของสถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน)
ในรอบสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) ดังนี้
๑.๑.๑ ประสิทธิผลการดาเนินงานของ สทศ.
๑.๑.๒ ประสิทธิภาพของการดาเนินงานของ สทศ.
๑.๑.๓ การพัฒนาองค์กรของ สทศ.
๑.๑.๔ การบริหารงาน นวัตกรรม และการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๕ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ สทศ.
๑.๑.๖ การนาผลประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินสามปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) สู่การปฏิบัติ
๑.๑.๗ ภาพลักษณ์ในอนาคตของ สทศ. เทียบเคียงกับหน่วยงานระดับสากล
๑.๒ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานของ สทศ. โดยระบุกรอบแนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่นี ามาใช้ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการประเมิน
๑

๑.๓ จัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ สทศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๑.๔ นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีหรือแนวทางการประเมินการดาเนินงานรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่องานของ สทศ. เพิ่มเติมได้
๒. คุณสมบัติของหน่วยงานหรือสถาบันที่มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นหน่วยงานหรือสถาบันที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มี ความเป็นกลางและ
มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลหน่วยงาน
๒.๒ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน
๓. กาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และเอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
หน่ว ยงานหรือ สถาบั น ที่ป ระสงค์จ ะสมั ครเข้า รับ การคัด เลือ กสามารถดาวน์ โ หลด (Download)
ใบสมั ค รได้ ท างเว็ บ ไซด์ http://www.niets.or.th และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตั ว เองที่ สทศ. หรื อ ส่ ง ใบสมั ค ร
ทางไปรษณีย์จดหมายมาที่ งานนโยบายและแผน สถาบั นทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้น
วันหยุดราชการ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่ สทศ. กาหนด
๓.๒ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
๓.๓ ผลงานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับสมัคร (ถ้ามี)
๓.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ หน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น ที่ จ ะสมั ค รต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี ความผิด พลาดอันเกิดจากหน่วยงานหรือสถาบัน ผู้สมั คร หรือ มี
คุณสมบัติไ ม่ตรงตามประกาศ อันมีผลท าให้หน่วยงานหรือ สถาบันไม่ มีสิทธิ์เข้า รับการคัดเลือกตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนีถ้ อื เป็นโมฆะ
๔.๒ หน่วยงานหรือสถาบันจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารให้ครบถ้วนในวันที่ ยื่นใบสมัคร สทศ. จะไม่
รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
๒

๔.๓ ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีขอ้ ความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์
ไม่วา่ กรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด สทศ. จะไม่รับพิจารณา
๕. การประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธกี ารคัดเลือก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th และ ณ ที่ทาการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก สทศ. จะเชิญหน่วยงานหรือสถาบันที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นาเสนอ
แนวทางการด าเนินงานต่อที่ประชุ มคณะอนุ กรรมการคัดเลือกฯ เพื่อท าการคัดเลือก โดยวั น เวลา และสถานที่
สทศ. จะแจ้งให้ทราบโดยตรงอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์)
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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