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 วันท่ี 22 กรกฎาคม และวันท่ี 19 สิงหาคม ท่ีผ.านมานั้น ผมมีโอกาสได4ร.วมแลกเปลี่ยนเรียนรู4เรื่อง 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช4การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป=นฐานในการขับเคลื่อนให4กับ         
พ่ีน4องเพ่ือนครู 5 กลุ.มสาระการเรียนรู4ของโรงเรียนสังกัดกลุ.มดอยอ.างขาง สพม.34 ท่ีประกอบไปด4วยโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียน
ฝางชนูปถัมภH (เจ4าภาพสถานท่ี) รวมท้ังสองรุ.นมีครูเข4าร.วมแลกเปลี่ยนเรียนรู4ประมาณ 180 คน 
 โจทยHท่ีผมได4รับสําหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต.อไป
ว.า ถ4าผมเอาความรู4เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช4เป=นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net 
ผมควรนําเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม.สร4างความยุ.งยาก และมีความเป=นไปได4ในทางปฏิบัติ 
 ผมก็เลยจัดเตรียม Power Point ท่ีพยายามชี้ให4ครูมองเห็นว.า ฐานในการทดสอบทุกเรื่อง ทุกระดับ
ต4องมาจาก การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีมีความเท่ียงตรง โดยเนื้อหาท่ีผมเตรียมไปบรรยายนั้นเป=น
เรื่องท่ีครูเราคุ4นเคยเป=นอย.างดี เช.น ข.าวสารการสอบระดับชาติ โครงสร4างแบบทดสอบของการสอบระดับชาติ 
พฤติกรรมการเรียนรู4ตามทฤษฎีของบลูม (KAP) ข้ันตอนการสร4างข4อสอบท่ีดี การวิเคราะหHคุณภาพข4อสอบ
ด4วยการคํานวณมือ การคํานวณคะแนนมาตรฐาน Z score T score ด4วยการคํานวณมือ เป=นต4น 
 เม่ือบรรยายเสร็จ ช.วงนั่งรถตู4กลับเชียงใหม. ผมก็เลยเรียบเรียงความคิดถึงแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O net โดยใช4การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป=นฐาน และต้ังบนเง่ือนไขท่ีว.า ต4องไม.สร4างความ
ยุ.งยากให4กับพ่ีน4องเพ่ือนครู  
 สิ่งท่ีผมคิดและเรียบเรียงได4 และคิดว.าจะเป=นจุดเริ่มต4นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net มีดังนี้             
 1.การวิเคราะหH Test Blueprint สําหรับการสอบ O net ป]การศึกษา 2560 ซ่ึงตอนนี้ สทศ. ได4ทํา
การเผยแพร. Test Blueprint เป=นท่ีเรียบร4อยแล4ว หน4าท่ีของครูเราคือ ศึกษาว.าป]การศึกษา 2560 นั้น         
การสอบ o net จะมีสอบวิชาไหนบ4าง จะมีมาตรฐาน ตัวชี้วัดใดบ4างท่ีนําไปออกสอบ เพ่ือครูเราจะได4        
วางแผนการสอนได4ถูกต4อง ผมขอออกตัวก.อนครับว.า ไม.ใช.ให4ครูสอนเฉพาะมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีออกสอบ
เท.านั้น เพียงแต.ว.าด4วยภาระงานท่ีครูเราต4องรับผิดชอบ เราจึงต4องทําการบริหารเวลาให4ดีท่ีสุด มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน และสิ่งท่ีสอน มาตรฐานและตัวชี้วัดก็เช.นกัน ควรมีการลําดับความสําคัญ ตรงไหน          
ควรเน4น ให4เน4น ตรงไหนสามารถบูรณาการได4 ให4บูรณาการ เพราะทุกท.านมี 24 ชั่วโมงเท.ากันครับ 
 2.เม่ือครูสร4างความเข4าใจกับ Test Blueprint แล4ว ครูจะเห็นอีกส.วนท่ีสําคัญไม.แพ4กัน นั้นก็คือ 
รูปแบบข4อสอบท่ีใช4สอบ รูปแบบข4อสอบท่ีใช4สอบก็เช.น แบบคําตอบถูกมีข4อเดียว แบบคําตอบถูกมีหลายข4อ 
แบบข4อสอบเชิงซ4อน แบบกลุ.มคําตอบสัมพันธH และแบบเติมคําตอบท่ีถูกต4อง เป=นต4น ครูจะเห็นได4ว.ารูปแบบ
ข4อสอบท่ีใช4สอบนั้นมีหลากหลายมาก และจะเป=นการดีไหมถ4าครูเราฝbกแต.งข4อสอบท่ีมีลักษณะรูปแบบท่ี
นอกเหนือจากแบบปรนัยสี่ตัวเลือก และมีคําตอบท่ีถูกเพียงข4อเดียว  อย.างน4อยเพ่ือสร4างความคุ4นเคยของ
รูปแบบข4อสอบให4กับนักเรียน และฝbกประสบการณHในการแต.งข4อสอบของครูผู4สอน 



 3.การจัดกลุ.มข4อสอบ O net ย4อนหลัง โดยจําแนกตามกลุ.มสาระการเรียนรู4 จําแนกตามป]การศึกษา 
และจําแนกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หากครูจัดกลุ.มข4อสอบเสร็จ ผมเชื่อว.าครูจะเห็นแนวโน4ม และรูปแบบ
ของตัวข4อสอบ เช.น มาตรฐาน ว 5.1 ป]การศึกษา 2557 ออกข4อสอบแบบใด ป]การศึกษา 2558 ออกข4อสอบ
แบบใด ป]การศึกษา 2559 ออกข4อสอบแบบใด และป]การศึกษา 2560 ควรมีลักษณะข4อสอบแบบใด 
 และเม่ือโรงเรียนได4จัดกลุ.มข4อสอบ O net จําแนกตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล4ว เม่ือครูผู4สอนสอนถึง
มาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดแล4วก็สามารถนําข4อสอบนั้นไปสอนแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ 
 4.เม่ือเรารู4ลักษณะของการออกข4อสอบในแต.ละป]การศึกษา และเราก็ได4ลองแต.งข4อสอบท่ีมีรูปแบบ
แตกต.างกัน และเราก็ได4นําข4อสอบท่ีเราแต.งไปใช4สอบเสริมในชั้นเรียนแล4ว เราลองเอากระดาษคําตอบท่ี
นักเรียนตอบมานั้นไปวิเคราะหHหาคุณภาพท้ังค.าความยากง.าย ค.าอํานาจจําแนก เราก็จะพบว.าข4อสอบท่ีเรา
แต.งมานั้นมีความยากง.าย อํานาจจําแนกท่ีเหมาะสมหรือไม.อย.างไร ถ4าข4อไหนเหมาะสมก็เก็บไว4และเผยแพร.
โรงเรียนอ่ืนในกลุ.ม ถ4าข4อไหนไม.เหมาะสมก็ดําเนินการปรับแก4 ดีกว.าท่ีเราสอบเสร็จ ตัดคะแนน ตัดเกรด แต.ไม.
รู4ว.าข4อสอบท่ีเราใช4สอบนั้นดีจริงหรือไม. อย.างไร 
 5.แรก ๆ ครูเราอาจจะแต.ง และวิเคราะหHคุณภาพของสอบท่ีเน4นการจําเป=นส.วนใหญ. แต.เม่ือเรามี
ประสบการณHท้ัง 4 ข4อข4างต4นมากข้ึนแล4ว เราลองแต.งข4อสอบท่ีเน4นพฤติกรรมข้ันสูงดูบ4าง เช.น จากรู4จําก็ขยับ
ไปเข4าใจ วิเคราะหH สังเคราะหH ประเมินค.า หรือสร4างสรรคH ไม.ต4องเอามาก ได4ข4อสองข4อในแต.ละป]การศึกษา         
ก็ถือว.าประสบความสําเร็จแล4วครับ เพราะเราควรทําในลักษณะกลุ.มโรงเรียน แบ.งกันสร4าง แบ.งกันวิเคราะหH     
ป]การศึกษาหนึ่ง ๆ ก็น.าจะได4หลายข4อแล4วครับ 
 6.ใช4 social media ให4เกิดประโยชนH ครูจะสังเกตได4ว.าช.วงท่ีผมบรรยายนั้น ผมจะเน4นให4ครูพัฒนา
ข4อสอบ หรือพัฒนาเครื่องมือในลักษณะของกลุ.มโรงเรียน เช.น โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับผิดชอบใน
ข4อสอบวิชาคณิตศาสตรHชั้น ม.1  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ชั้น ม.2 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ชั้น ม.3          
เม่ือทําการแต.งข4อสอบ และหาคุณภาพข4อสอบจากการสอบ mid term / final ปกติเสร็จแล4ว ครูได4ผลเป=น
อย.างไรก็ให4แชรHกันใน line หรือ facebook  เพ่ือท่ีครูโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถนําไปใช4ได4 แต.ต4องต้ังอยู.         
บนฐานคิดท่ีว.า นักเรียนในกลุ.มมีความสามารถท่ีใกล4เคียงกัน 
 7.ในระหว.างท่ีมีการเรียนการสอนนั้น เม่ือถึงข้ันตอน AOL (Assessment Of Learning) หากวิชานั้น 
ต4องให4นักเรียนทําแบบทดสอบท่ีเป=นปรนัยแล4ว อยากให4ลองเปลี่ยนครับ จากการกากบาทเป=นฝนด4วยดินสอ 
2B เนื่องจากการสอบระดับชาตินั้นจะใช4การฝนด4วยดินสอ 2B ท้ังนี้เพ่ือสร4างความคุ4นเคยให4กับนักเรียน และ
เม่ือนักเรียนมีความคุ4นเคยดีแล4วก็อยากให4ลองเปลี่ยนจากปรนัยเป=นอัตนัย ท้ังนี้เพ่ือให4นักเรียนได4ฝbกเขียน       
ฝbกคิด และฝbกแสดงความคิดเห็น 
 8.พยายามใช4สารสนเทศท่ีได4จากการประกาศผลสอบ Onet ย4อนหลังไปสักสามสี่ป]ให4คุ4มค.า 
นอกเหนือจากการดูแค.คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนว.าได4เท.าไหร. แล4วไปเปรียบเทียบกับเขต จังหวัด และ
ประเทศว.าโรงเรียนของตนเองนั้น สูงกว.า หรือตํ่ากว.า  

สารสนเทศท่ีผมมองว.ามีประโยชนHอย.างยิ่ง ได4แก. มาตรฐานการเรียนรู4 และสาระการเรียนรู4ท่ีควรเร.ง
พัฒนาซ่ึงจะปรากฏอยู.ท4ายตารางของคะแนนสถิติพ้ืนฐานระดับโรงเรียน ลองพิจารณาย4อนหลังไปสักสามสี่ป] 
โรงเรียนจะเห็นภาพรวมว.า มีมาตรฐานการเรียนรู4 และสาระการเรียนรู4ใดบ4างท่ีควรเร.งพัฒนาแบบซํ้า ๆ ในทุก
ป]การศึกษา และสารสนเทศอีกประการคือ ร4อยละของนักเรียนท่ีตอบข4อสอบแล4วถูกจําแนกเป=นรายข4อ 
กล.าวคือ ถ4าข4อสอบข4อไหนมีนักเรียนตอบถูกน4อย ครูผู4สอนก็ไปพิจารณาว.าคําถามและคําตอบของข4อสอบข4อ
นั้นเป=นมาตรฐาน หรือสาระการเรียนรู4ใด และมีเนื้อหาวิชาแบบใด เพราะอะไรนักเรียนส.วนใหญ.ถึงทําไม.ได4 
คล4าย ๆ กับหลักการของ ข4อสอบวินิจฉัย นั้นเอง 



9.การสอบ Pre Onet เม่ือดําเนินการสอบและตรวจให4คะแนนเสร็จแล4ว ครูผู4สอนควรร.วมมือกัน
วิเคราะหHผลการสอบ โดยทําในลักษณะข4อ 8 เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป=นรายบุคคลด4วยแผนระยะสั้น 

สุดท4ายต4องร.วมมือร.วมใจ และดําเนินการท้ัง 9 ข้ันตอนข4างต4นท้ังระบบ ต้ังแต. ม.1 ถึง ม.6 ผู4บริหาร 
และครูผู4สอนทุกคนต4องร.วมด4วยช.วยกัน ท้ังในระดับโรงเรียน และระดับกลุ.มโรงเรียน มีอะไรท่ีมีประโยชนH           
ก็แชรHกันผ.านระบบ social media 

และอย.างท่ีผมเกริ่นนําในเบ้ืองต4น แม4ว.าระบบการวัดและประเมินผลจะเปลี่ยนแปลงไปอย.างไรก็ตาม 
แต.ผมก็เชื่อเสมอว.า จุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต4องเกิดในระดับชั้นเรียน ส.วนหนึ่งนั้นก็คือ 
การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีมีความเท่ียงตรง พยายามใช4การประเมินเป=นกลไกการเรียนรู4หรือ 
Assessment As Learning ควบคู.ไปกับการเรียนการสอนปกติ เพราะแท4จริงแล4วการวัดผลอยู.รอบ ๆ ตัวเรา 

แล4วพบกันใหม.ในบทความฉบับหน4า วันนี้สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด4วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม. 

28 สิงหาคม 2560 


