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 บทความฉบับนี้เป็นผลผลิตจากการได้รับโอกาสเข้าเป็นฟันเฟืองเล็กๆของคณะทํางานการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร ณ  ปางสารภี กรีน รีสอร์ท อ.แม่จัน              
จ.เชียงราย มีโอกาสได้เห็น ได้ฟัง ได้เรียนรู้ ถึงข้ันตอนการกําหนดยุทธศาสตร์ ของผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่าน 
เช่น ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มแผนฯ ผู้อํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอีกหลายๆท่าน ทําให้เกิด concept ส่วนตัวท่ีว่า การกําหนดยุทธศาสตร์นั้นประสบการณ์เป็นสิ่ง
สําคัญท่ีสุด เพราะจะสามารถคาดการณ์ถึงข้ันตอนท่ีควรทําตลอดจนปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต ภายหลัง
จากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์นั้นแล้ว จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องหรืออาจเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยง
นั่นเอง 
 ช่วงสองวันแรกได้ฟังผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น วิพากษ์ถึงร่างยุทธศาสตร์มากมายหลายประเด็น แต่
ประเด็นท่ีผมสนใจมากท่ีสุดก็ตามชื่อเรื่องเลยครับ นั้นก็คือ การวัดและประเมินผลของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ภูเขาสูงและถ่ินทุรกันดาร ลักษณะเด่นของโรงเรียนดังกล่าวคือ จัดการศึกษากับนักเรียนท่ีเป็นชาติพันธุ์ โดยท่ี
นักเรียนเหล่านั้นใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ซ่ึงพ่ีน้องครูเขตสามเราส่วนใหญ่ก็ได้สอนนักเรียนท่ีมีลักษณะ
ดังกล่าวเช่นกัน 
 ทําไมผมถึงสนใจประเด็นดังกล่าว อาจเนื่องมาจากว่า ผมจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตในวิชาเอก
การวัดและประเมินผล หัวใจหลักของการวัดและประเมินผลตามท่ีผมได้เรียนรู้และทําความเข้าใจก็คือ เราจะ
ทําอย่างไร? ให้เราวัดและประเมินผลนักเรียนให้ตรงจุดมากท่ีสุด จากสิ่งท่ีผมเข้าใจมีคําสําคัญอยู่ 2 คํา คือ  
การวัด และการประเมิน มาดูกันว่าคําสองคํานี้ สอดคล้องกับสิ่งท่ีผมได้เห็น ได้ฟัง ได้เรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างไรบ้าง 
 การวัด หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซ่ึงตัวเลข ในท่ีนี้ผมขอหมายถึง คะแนน พูดง่ายๆก็คือ                 
ทําอย่างไรครูผู้สอนถึงจะได้คะแนนมาจากตัวนักเรียน วิธีท่ีนิยมท่ีสุดก็คือ การสอบ คําถามผมถามต่อไปว่า 
ครูผู้สอนจะวัดนักเรียนด้านใดบ้าง ถ้าย้อนกลับไปดูหลักสูตรปี 51 ระบุชัดเจนเลยครับว่า ต้องครอบคลุมท้ัง 
ความรู้ ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม เป็นต้น 
 ส่วนการประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินตัวเลขหรือคะแนนท่ีได้มาจากการวัดด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ว่าคะแนนท่ีวัดมาจากตัวนักเรียนนั้น ดี หรือ ไม่ดี ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน อย่างไร โดยกําหนดเกณฑ์ท่ี
ทุกฝ่ายยอมรับมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 
 ช่วงท่ีฟังการวิพากษ์นั้น ผมก็ได้ฉุกคิดเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. พอดีโดย
เฉพาะตัวบ่งชี้ข้อท่ี 5 เรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์ O net เนื่องจากน้อยโรงเม่ือคํานวณคะแนนในตัวบ่งชี้
ข้อนี้แล้ว มักจะไม่ผ่านเกณฑ์คือ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลายๆโรงเรียนจึงไม่สบายใจในตัว
บ่งชี้นี้เท่าไหร่นัก  เพราะเกรงว่า โรงเรียนของตนจะไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายบนอก ในฐานะท่ีผมเรียน
จบด้านวัดและประเมินผลมา ผมเห็นด้วยและสนับสนุนกับกระบวนการวัดจาก 2 สถาบัน ท้ังจาก สมศ. และ 
สทศ. เพราะอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่า เม่ือเรามีหลักสูตรแกนกลางปี 51 แล้ว นักเรียนท่ีเป็นผลผลิตจาก
โรงเรียนต่างๆนั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับใดเม่ือเทียบกับมาตรฐานของหลักสูตร อย่าลืมว่าลักษณะของหลักสูตร



ปี 51 นั้นมีลักษณะท่ีเรียกว่า หลักสูตรอิงมาตรฐาน เม่ือใส่กระบวนการเรียนการสอนครบ 1 ปี จึงต้องมาวัดกัน
สักหน่อยว่า โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับใดเม่ือเทียบกับมาตรฐานของหลักสูตร 

แต่ประเด็นท่ีผมไม่เห็นด้วยก็คือ กระบวนการของการประเมินผล ตามความหมายท่ีผมเกริ่นไว้แต่ต้น
คือการตัดสินตัวเลขหรือคะแนนท่ีได้มาจากการวัด ผมยืนยันเลยว่าไม่ควรนําผลจากการประเมิน ท่ีได้จากการ
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินแบบเหมารวมท้ังประเทศมาตัดสินคุณภาพนักเรียนของแต่ละโรงเรียน แต่ควรมีการ
กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินเฉพาะเป็นพ้ืนท่ีไป เพราะเหตุใดผมถึงคิดเช่นนั้น  ขอให้ครูนึกถึงกระบวนการ
เชิงระบบครับท่ีมี input process output และก็ outcomes นะครับ 

โดยเฉพาะประเด็น input และ process ของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนท่ีก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว มาดู
ท่ีละด้านกันครับ เริ่มจาก input ก่อน ปัจจัยป้อนอันดับแรกคือเรื่องของนักเรียน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดอยๆอย่าง
เรา แค่ภาษาพูดยังสื่อสารกับครูไม่ได้เลยครับ แล้วการอ่าน กับการเขียนจะไหวไหมครับ หลายๆท่าน              
เปรียบเปรยได้ว่า โรงเรียนดอยๆอย่างเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต่เริ่มจากการติดลบ ค่อยๆพัฒนามาเป็นศูนย์ 
แล้วก็ค่อยกลายเป็นบวก เปรียบเทียบเสียจนเห็นภาพเลยครับ ส่วนเรื่องความพร้อมของการมาเป็นนักเรียนนั้น 
ไม่ต้องพูดถึงครับ เสื้อผ้า สมุด หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในภาวะท่ีขาดแคลน ส่วนเรื่องความเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครองนั้น ผู้ปกครองจะเน้นในเรื่องของปากท้องมากกว่าการเอาใจใส่เรื่องการเรียนของบุตรหลานตนเอง 
ครูดอยอย่างเราๆ ท่านๆ เข้าใจเรื่องนี้ดี 

เรื่องคร่าวๆของ input ก็หมดไป ต่อมาในเรื่องของ process ครับ ผมเชื่อว่าหากปัจจัยพ้ืนฐานของ           
พ่ีน้องครูดอยอย่างเราพร้อม เราสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้ แต่ความเชื่อของผมนั้นค่อนข้างเป็น
อุดมคติครับ จากประสบการณ์ของผม ผมมองว่าความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก
พอสมควร ไม่ขอกล่าวรายละเอียด เพราะพ่ีน้องครูดอยอย่างเราๆเข้าใจในประเด็นนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

เม่ือ input และ process ไม่พร้อมเท่าท่ีควร ก็ส่งผลให้ output และ outcomes มีปัญหา ยิ่งมีการ
ใช้เกณฑ์การประเมินแบบเดียวกันท้ังประเทศ ผลการประเมิน o net ก็เลยเป็นอย่างท่ีเราเห็นๆกันอยู่               
จะเป็นไปได้ไหมท่ีผู้รู้จะช่วยกันสร้างเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละเขตพ้ืนท่ีท้ังระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ยกตัวอย่าง แนวความคิดของผม (จากความรู้ท่ีมีอันน้อยนิด) ในเรื่องนี้คือ เม่ือเราให้นักเรียน
ในแต่ละเขตพ้ืนท่ีทําการสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันแล้ว เม่ือถึงเวลาการประเมิน ควรกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินท่ีแตกต่างกัน เช่น เขตพ้ืนท่ี A อยู่ในเขตตัวเมือง การตัดสินระดับดีมาก  อาจมีเกณฑ์คะแนนอยู่ใน
ระดับนี้ ส่วนเขตพ้ืนท่ี B อยู่ในเขตพ้ืนท่ีดอย การตัดสินระดับดีมาก อาจมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับนี้ หรือ  
เขตพ้ืนท่ี A เน้นวัดความรู้ในเรื่องของความรู้ ไม่เน้นทักษะ ส่วนเขตพ้ืนท่ี B เน้นวัดความรู้ในเรื่องของทักษะ 
ไม่เน้นความรู้ เป็นต้น ก็ไม่รู้ว่าสิ่งท่ีผมคิดนั้นจะเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติหรือไม่อย่างไร คิดมาจาก
ประสบการณ์ท่ีเคยสอนนักเรียนบนดอยมา 7 ปี พอท่ีจะเห็นอะไรมาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะเรื่อง input 
และ process ท้ายนี้ขอฝากบทกลอนท่ีเก่ียวกับครู เนื่องจากเป็นช่วงเดือนของการไหว้ครูดังนี้ครับ 
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