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 ห่างหายไปนานส าหรับการเขียนบทความของผม เนื่องจากเดือนกันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ผมได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557” หรือ           
การสอบ O net ที่เราคุ้นเคยนั้นเองครับ ท าให้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา ผมจึงต้องเริ่มกระบวนการเพ่ือ       
วางแผนการจัดสอบให้ดี ท าให้ไม่มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งเขียนบทความเฉกเช่นที่ผ่านมา ต้องขออภัยด้วยครับ 
 การจัดสอบ O net นั้น เป็นงานใหญ่ระดับเขตพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ                    
เพ่ือลดข้อผิดพลาดต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ ผมก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่พบเห็น สอบถามเพ่ือนศึกษานิเทศก์
จากต่างเขตที่มีประสบการณ์ ผนวกเข้ากับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ร่ าเรียนมา โดยเฉพาะเรื่อง                 
การคิดเชิงระบบ ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องการคิดเชิงระบบครับ 
 ลองมาดูซิครับว่าการคิดเชิงระบบ กับการจัดสอบ O net ในปีนี้ ในลักษณะของผมนั้นมีลักษณะอย่างไร 
 ผมแบ่งขั้นตอนการจัดสอบ O net ออกเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.ระยะก่อนสอบ 
 1.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่น ารายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าสู่ระบบของ สทศ. ระยะนี้จะอยู่ในช่วง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี ผมก็ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น E office , Facebook , E mail 
และ Line เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้โรงเรียนน ารายชื่อเข้าสู่ระบบ จนครบสมบูรณ์ 100% 
 1.2 หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องการจัดสนามสอบ โดยพยายามให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สทศ. ที่ว่า 1 ต าบล
ให้มีสนามสอบเพียง 1 แห่ง ก็ได้สนามสอบชั้น ป.6 จ านวน 34 สนามสอบ และ ม.3 จ านวน 33 สอบ  
 1.3 พอเข้าเดือนตุลาคม ก็จะเป็นช่วงเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แก้ไขข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้องมากที่สุด 
เช่นเดิมครับใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ แล้วก็กระหน่ าเตือนความจ าให้พี่น้องเพ่ือนครู 
 1.4 เมื่อระดับโรงเรียนนิ่งแล้ว พอเข้าเดือนพฤศจิกายน คือช่วงของการรับฟังข้อเสนอแนะในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ซึ่ง สทศ. ได้ก าหนดเงื่อนไขหลักๆมา 2 ข้อคือ ต้องเป็นครูต่างต าบลที่มาคุมสอบ
นักเรียน และครูที่คุมสอบห้องเดียวกันนั้นต้องเป็นครูต่างโรงเรียน  
 จากเงื่อนไขดังกล่าว ผมได้เรียนเชิญประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และวิชาการศูนย์ฯ มาร่วม
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในระดับ ป.6 จ านวน 34 สนามสอบ 
และระดับชั้น ม.3 จ านวน 33 สนามสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขมากที่สุด ใช้เวลา 3 วันในการเดินสายไปรับฟัง
ข้อเสนอแนะทั้งที่ อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และ อ.ฝาง จนสุดท้ายการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบก็
เป็นไปตามเง่ือนไขของ สทศ. (ผ่านการปรับแก้ 3 ครั้ง) 



 1.5 ระดับสนามสอบเสร็จแล้ว ต่อไปก็เป็นระดับศูนย์สอบ ผมก็เชิญพ่ีน้องศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละอ าเภอ ว่าแต่ละอ าเภอนั้นต้องท าอะไรบ้าง พร้อมทั้งช่วยกันค านวณ
งบประมาณค่าตอบแทนต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละอ าเภอ เช่น ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น ใช้เวลา
เตรียมการช่วงนี้ตลอดเดือนธันวาคม 57 – มกราคม 58 ยอมรับว่าปวดหัวพอสมควรครับ เพราะงบประมาณมี
จ านวนเยอะ และใช้กรรมการร่วมๆ 1,200 คน แต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับ 
 1.6 เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทั้งเรื่องค าสั่งการปฏิบัติงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดสอบ 
ขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ผมใช้วิธีให้พ่ีน้อง
ศึกษานิเทศก์ประชุมชี้แจงแยกเป็นรายอ าเภอ พร้อมกันในวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยผมได้จัดเตรียม power 
point ที่สรุปบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบจากคู่มือของ สทศ. โดยพยายามสรุปให้สั้น 
กะทัดรัด และชัดเจนที่สุด เมื่อทุกอย่างเป็นไปตาม road map ที่วางไว้ ต่อไปก็เข้าสู่ระยะท่ี 2 ครับ ระยะการสอบ 
 2.ระยะสอบ  
 2.1 การสอบครั้งนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ 
 - ป.6 สอบวันที่ 31 มกราคม 58 ส่วน ม.3 สอบวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์  

- สนามสอบในระดับชั้น ป.6 มีจ านวน 34 สนามสอบ และระดับชั้น ม.3 มีจ านวน 33 สนามสอบ  
- คณะกรรมการระดับสนามสอบชั้น ป.6 รวมทุกต าแหน่ง จ านวน 669 คน ชั้น ม.3 จ านวน 394 คน และ

คณะกรรมการระดบัเขตพ้ืนที่จ านวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 1,115 คน 
2.2 ช่วงการสอบ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติครับ เพราะพ่ีน้องเพ่ือนครูทุกท่านได้ปฏิบัติตามคู่มือของ สทศ. 

อย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบก็สามารถให้ความชัดเจนในประเด็นที่สงสัยได้ 
2.3 เมื่อหมดเวลาสอบ ทุกสนามสอบได้รายงานค่าสถิติพ้ืนฐาน เช่น จ านวนผู้มาสอบ จ านวนผู้ขาดสอบ 

จ านวนผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ เป็นต้น ตลอดจนตรวจนับกระดาษค าตอบ และเอกสารต่างๆที่ต้องส่งคืน สทศ.                  
เสร็จเรียบร้อยทุกสนามสอบ เมื่อเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นระยะสุดท้ายคือระยะหลังสอบ 

3.ระยะหลังสอบ 
3.1 เช้าตรู่วันที่ 2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่จาก สทศ. ได้มารับกระดาษค าตอบ พร้อมทั้งเอกสารที่จ าเป็น 
3.2 เมื่อกระดาษค าตอบไปแล้ว ต่อไปคือการล้างหนี้เอกสารการเงินต่างๆให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนการจัดสอบ O net ประจ าปีการศึกษา 2557  
3.3 เมื่อทุกอย่างเรียนร้อยก็ต้องรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติงานระดับศูนย์สอบให้ 

สทศ. ต่อไป 
ครบสามระยะการจัดสอบ ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งกับสนามสอบ ศูนย์สอบ และ สทศ. ใน

ความตั้งใจของผมๆจะใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท าการสรุปผลการด าเนินงานอีกครั้ง เป็นอันยุติโครงการการจัดสอบ 
O net ปีการศึกษา 2557 อย่างเป็นทางการครับ 
   

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สพป.เชียงใหม่ 3 

12 กุมภาพันธ์ 2558 


