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 ต้ังแต!เริ่มป%การศึกษา 2562 มาน้ัน ผมได0รับมอบโอกาสที่ดีจากพี่น0องเพื่อนครูให0ไปร!วมแลกเปล่ียนเรียนรู0
ในเรื่องที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนประมาณ 8 – 10 เวที ทุกเวทีท่ีผมไปน้ัน ผมตอบรับในทันที  
ไม!มีที่จะปฏิเสธครับ และผมต0องขอขอบคุณพี่น0องเพื่อนครูทุกท!านที่ได0มอบโอกาสและความไว0วางใจให0กับผม 
 เหตุที่ผมตอบรับทันทีเมื่อมีโอกาส เน่ืองจาก 
 1. ผมไปร!วมสร0างความตระหนักกับพี่น0องเพื่อนครูว!า แท0จริงแล0วการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน           
มีอยู!รอบ ๆ ตัวครูเราอยู!แล0ว เพียงแต!บางครั้งครูอาจมองข0าม เหตุเน่ืองจากภาระงานท่ีได0รับมอบหมาย 
 2. เม่ือสร0างความตระหนักได0แล0ว ผมเลยขออนุญาตช้ีแนะต!อไปว!า เม่ือการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน           
มีอยู!รอบ ๆ ตัวครูเราอยู!แล0ว ตรงไหนบ0างท่ีถูกต0องตามหลักวิชา และตรงไหนบ0างที่ไม!ค!อยถูกต0องตามหลักวิชา 
ร!วมกันเรียนรู0เพื่อปรับส่ิงที่ไม!ถูกต0องให0กลายเปKนส่ิงท่ีถูกต0อง  
 3. และสุดท0ายเราก็จะได0เครือข!ายพี่น0องเพื่อนครูในเรื่องของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
 เหตุที่ผมได0รับความไว0วางใจจากพี่น0องเพื่อนครูมาโดยตลอดน้ัน ผมต0องขอขอบพระคุณอาจารยNจาก         
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตรN มหาวิทยาลัยเชียงใหม!ที่ได0ส่ังสอนความรู0ต!าง ๆ 
จนกระท่ังผมเปKนผมในวันน้ี และต0องขอขอบพระคุณสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได0มีกิจกรรมดี ๆ ในการพัฒนาความรู0มาอย!างต!อเน่ือง จนกระท่ังผมเปKนผมในวันน้ี 
 ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ 
 8 – 10 เวทีที่ผมไปน้ัน มีประเด็นหน่ึงจากหลาย ๆ ประเด็นที่ผมนําเสนอมาโดยตลอดน้ันก็คือ การฝSกฝน 
 รายละเอียดเปKนดังน้ีครับ 
 แน!นอนว!าตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ได0กําหนดว!าต0องมีการวัดและประเมินผลระดับชาติ ในที่น้ี
ผมหมายถึงการสอบ Onet  
 ยืนยันมาตลอดหลายป%ว!า เห็นด0วยอย!างย่ิงที่มีการสอบ Onet แต!ไม!เห็นด0วยอย!างย่ิงที่นําผลการสอบ 
Onet มาตัดสินคุณภาพของโรงเรียน (เขียว เหลือง แดง) ประเด็นน้ีไม!ลงรายละเอียดครับ เพราะเขียนมาหลาย
บทความแล0ว 
 ซึ่งในทุกป%จะมีนักเรียนเข0าสอบ Onet หลักแสนคนข้ึนไป แน!นอนว!าการตรวจกระดาษคําตอบจํานวนมาก
ขนาดน้ัน ไม!สามารถใช0แรงงานคนมาน่ังตรวจเหมือนในระดับช้ันเรียนได0 ต0องใช0คอมพิวเตอรNช!วยในการตรวจ และ
คอมพิวเตอรNจะตรวจโดยการตรวจจับปริมาณคารNบอน (ดินสอ 2B) ที่ปรากฏบนกระดาษคําตอบ 
 ประเด็นน้ีจึงเปKนที่มาของบทความวันน้ีคือ ฝSกฝน 
 โรงเรียนส!วนใหญ!มักมองข0าม แต!จะมุ!งไปทบทวนเรื่องมาตรฐาน เรื่องตัวช้ีวัด เรื่องข0อสอบเก!า ๆ มากกว!า 
 ทั้ง ๆ ท่ีการฝนกระดาษคําตอบก็เปKนส่ิงสําคัญไม!น0อยไปกว!าเรื่องอ่ืน ทําไมผมถึงคิดเช!นน้ัน ผมขอ
ยกตัวอย!างง!าย ๆ ครับ ด.ช.สมชายเรียนเก!งมาก ทําข0อสอบได0ทุกข0อ แต!ฝนกระดาษคําตอบไม!เปKน ทุกอย!างจบ 



 ครูเคยสงสัยไหมครับว!า ทุกป%จะมีนักเรียนบางส!วนได0คะแนนสอบ Onet ศูนยNคะแนน ทั้ง ๆ ที่นักเรียน  
คนน้ันเข0าสอบตามปกติ แต!ทําไมถึงสอบแล0วได0ศูนยNคะแนน หากท้ิงด่ิง ค. ทุกข0อ มันก็น!าจะมีคะแนนบ0าง?             
จริงไหมครับ 
 เหตุผลหน่ึงที่ผมคิดว!านักเรียนคนดังกล!าวสอบ Onet แล0วได0ศูนยNคะแนน ก็เพราะว!านักเรียนคนน้ัน              
เขาฝนกระดาษคําตอบไม!เปKนน่ันเอง (คิดเองเฉยๆ) เมื่อฝนไม!เปKนคอมพิวเตอรNก็ตรวจหาคารNบอนไม!ได0 สุดท0ายเลย
กลายเปKนศูนยNคะแนน 
 คําว!าไม!เปKนของผมน้ัน ครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง เช!น ฝนไม!เต็มวงกลม ฝนเกินวงกลม ดินสอท่ีใช0ฝน
ไม!ใช!ดินสอ 2B หรือฝนไม!ถูกตามรูปแบบของข0อสอบแต!ละชนิด 
 ขอย0อนไปที่รูปแบบของข0อสอบ Onet หน!อยครับว!า ข0อสอบ Onet น้ันจะมีรูปแบบการสอบอยู! 4 
ประเภทหลัก ๆ คือ 1.แบบคําตอบเดียว 2.แบบหลายคําตอบ 3.แบบเชิงซ0อน และ 4.แบบกลุ!มคําตอบสัมพันธN 
โดยเฉพาะแบบ 2 – 3 – 4 เช่ือว!าครูและนักเรียนไม!ค!อยคุ0นเคย เพราะชีวิตการสอบปกติในช้ันเรียนมักจะพบเจอ
แต!แบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบเปKนส!วนใหญ!  
 และที่ผมเปKนห!วงมากท่ีสุดคือข0อสอบท่ีเปKนแบบเลือกคําตอบท่ีเปKนค!า/ตัวเลข (พบในวิชาคณิตศาสตรNและ
คะแนนเต็มมีหลายคะแนน)   พูดง!าย ๆ คือข0อสอบท่ีให0นักเรียนคํานวณ แต!คอมพิวเตอรNไม!สามารถตรวจค!า/              
ตัวเลขที่เปKนลายมือนักเรียนได0 นักเรียนต0องฝนค!า/ตัวเลขที่คํานวณได0ลงในกระดาษคําตอบอีกทีหน่ึง 
 ตีโจทยNแตก คิดได0 คํานวณได0 และคํานวณได0ถูกต0องด0วย แต!ฝนลงในกระดาษคําตอบไม!ถูกต0อง จาก 5
คะแนนเต็มท่ีควรได0 สุดท0ายกลายเปKน 0 คะแนน ดังตัวอย!าง 
       

จากตัวอย!าง ครูจะเห็นได0ว!าคําตอบท่ีถูกต0องในการ
คํานวณคือ 2.50 แต!ประเด็นที่ฝนไม!เปKน เช!น  
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!ใน column เดียวกัน 
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!คนละ column แต!ลืมใส!
เลข 0 ในสาม column แรก 
- ฝนเลข 2 และเลข 5 อยู!คนละ column และ          
ใส!เลข 0 ในสาม column แรก แต!ไม!ได0ฝนเลข 0 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย จนนํามาซึ่งคําว!า ฝนไม!เปKน 

 
 
 
 ผมก็เลยเสนอแนะไปว!า นอกจากครูเราจะมุ!งเน0นไปที่มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และข0อสอบเก!า ๆ แล0ว เราควร
มุ!งเน0นไปท่ีเรื่อง “ฝSกฝน” ด0วยนะครับ ด0วยวิธีง!าย ๆ ดังน้ี 
 โดยปกติครูเราต0องแต!งข0อสอบก!อน แล0วถึงจะไปเลือกใช0กระดาษคําตอบท่ีมีขายตามร0านเครื่องเขียน เช!น 
30 ข0อ 60 ข0อ หรือ 80 ข0อ หรือแบบ 4 ตัวเลือก / 5 ตัวเลือก 
 แนวปฏิบัติดังกล!าว จึงส!งผลให0นักเรียนไทยคุ0นเคยกับรูปแบบข0อสอบแบบน้ีเท!าน้ัน เม่ือพบเจอรูปแบบอ่ืน 
มักจะงง ๆ หรือฝนไม!เปKน 



แต!ถ0าเราต0องการจะฝSกฝนให0กับนักเรียน ครูต0องใช0เทคนิค Backward Design กล!าวคือ ให0ครูใช0
กระดาษคําตอบจริง ๆ ที่ใช0กับการสอบ Onet ซ่ึง สทศ. ได0เผยแพร!อยู!แล0ว และครูก็ดําเนินการแต!งข0อสอบให0
สอดคล0องกับ Test Blueprint (ข0อสอบคู!ขนาน) และสอดคล0องกับลักษณะของกระดาษคําตอบในแต!ละวิชา เช!น 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดาษคําตอบเปKนฐาน แต!งข0อสอบตาม Test Blueprint (ข0อสอบคู!ขนาน) ส!วนในห0องเรียนปกติ               
ก็พยายามสอนนักเรียนตามมาตรฐาน ตามตัวช้ีวัด ไม!ใช!สอนตามหนังสือ ใช0สถานการณNรอบ ๆ ตัวนักเรียนเปKน           
ส่ิงเร0าเพื่อเช่ือมโยงไปสู!มาตรฐานและตัวช้ีวัด กระตุ0นคิดโดยการใช0คําถามบ!อย ๆ และให0นักเรียนได0ปฏิบัติจริง  
 เมื่ อ ถึ ง เวลาการสอบกลางภาค หรือปลายภาค ก็ ใช0 ข0 อสอบ คู! ขนานมาใช0 สอบกับนัก เ รียน                            
ใช0กระดาษคําตอบตามตัวอย!างมาเปKนสถานการณNสอบจริง ๆ  ฝนจริง ๆ ตรวจ (มือ) จริง ๆ แล0วครูเราจะพบ
ข0อบกพร!องในการฝนกระดาษคําตอบของนักเรียนเปKนรายบุคคล (ตามแก0ไขรายคน) ทําบ!อย ๆ เลยกลายเปKน          
ช่ือบทความวันน้ีคือ ฝSกฝน สุดท0ายเมื่อถึงเวลาสอบจริง ๆ นักเรียนจะสามารถฝนกระดาษคําตอบได0อย!างถูกต0อง  
 แต!คําตอบท่ีนักเรียนเลือกตอบไปน้ัน ถูกผิดอย!างไรก็ค!อยว!ากัน เพราะครั้งน้ีเรามุ!งเน0นทีเ่รื่อง ฝSกฝน 
 นักเรียนฝนไม!เปKน เราก็ฝSกฝนจนนักเรียนฝนเปKน น่ีก็คือหลักการของ Assessment For Learning   
  

ขอเคารพด0วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม! 

7 พฤศจิกายน 2562 


