การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ด้วยระบบ TEPE Online
โดย...ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
รอง ผอ.สพม.13
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579) ตามวิสั ย ทั ศน์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็ น ประเทศพั ฒนาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติ วา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น
การจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน ถือเป็นอีกภารกิจ สาคัญ
อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลต้องดาเนินการ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินั้น โรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องวางแผนงาน โครงการให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จากการประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการส่งเสริมและ
ยกฐานะวิชาชีพครูซึ่งเป็นบุ คลากรหลักในระบบการศึกษา ให้ ความสาคัญกับการสร้างเสริมให้ วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุ ณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และ
ทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ มี แ นวทางในการพั ฒ นาครู ผู้ ส อนวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
โดยเฉพาะวิช าวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากจะเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 2
ประเด็นหลักคือ การออกข้อสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ และการปรับปรุงตาราเรียนให้มี
มาตรฐานซึ่ง จะช่ว ยลดช่ องว่า งการเรี ย นรู้ จึง ได้กาหนดแนวทางการทดสอบครูผู้ ส อนวิช าวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวิชาหลักที่มีความสาคัญที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งครูทั้ง 2 วิชานี้ ต้องไปจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เช่นกันด้วย
การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี้ จัดได้ว่าเป็นการประเมินสมรรถนะ (Competency
Assessment) ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทางานของ
บุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังในตาแหน่งงานนั้นๆ ว่าได้ตามที่คาดหวังหรือมี
ความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงงานให้สามารถ
ทางานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมองเห็นภาพปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
การที่เริ่มจากช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ก่อนนั้น เพราะเป็นช่วงชั้นที่นักเรียนจะต้องทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ในชั้ น มั ธ ยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ เ ป็นองค์ป ระกอบในการตั ดสิ น ผลการเรียนที่จ บ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ใช้ผลการเรียนที่ปะเมินในการเรียน
โดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70 : 30 รวมทั้งใช้
ประกอบในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักการคือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบครูผู้สอนทั้ง 2 วิชานี้ เพื่อเป็นการประเมินดูช่องว่างและจุดด้อย

ที่ครูแต่ละคนควรได้รับการพัฒนา อันจะส่งผลถึงการใช้งบประมาณการอบรมครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และส่งผลต่อการพัฒนาตนเองต่อไป
การทดสอบในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับผิดชอบดาเนินการ โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาระบบ
ทดสอบ TEPE Online ให้สมบูรณ์ ไม่ติดขัด และจัดหน่วยดาเนินการจัดสอบพร้อมกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยกระจายไปให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมจัดสอบและร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความ
พร้อมด้านเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสนามสอบ
เป้าหมายในการพัฒนาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในช่วง
ชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ทั้งที่สอนตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกที่จบการศึกษา และไม่ตรงกับคุณวุฒิวิชาเอกที่จบการศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเชิญครูต่างสังกัด เช่น ครูโรงเรียนเอกชนของสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และองค์การบริการส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ โดยได้ดาเนินการ
สารวจจานวนครูผู้สอนที่มีอยู่จริงของทุกจังหวัด เพื่อวางแผนจัดทาระบบรองรับการสอบ ประกอบด้วย ข้อมูลรหัส
ประจาตัวประชาชน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การสอน เพื่อจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลใน
การจัดทามาตรฐานการประเมินความรู้ และการวางแผนสนามสอบเลขที่นั่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดาเนินการจัดทากรอบมาตรฐาน
ความรู้ในการประเมิน และแบบทดสอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการประมวลผลตามมาตรฐาน
ความรู้ โดยวิเคราะห์คุณลักษณะของข้อสอบ มีเนื้อหาตามกรอบมาตรฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะและ
วิชาชีพ ลักษณะของข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ แบบ Multi Random วันเวลาในการสอบจะดาเนินการ
สอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยครูผู้เข้าสอบสามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีที่สอบเสร็จ
สสวท. จะประเมินตามมาตรฐานความรู้จากแบบทดสอบ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้พัฒนาตามจุดแข็งจุดด้อย และ
ตามเนื้อหา โดยจะนาไปประเมินและประกาศให้ครูทราบตามกรอบมาตรฐานความรู้ในเดือนพฤษภาคม 2560
ซึ่งรูปแบบวิธีการดังกล่าว ควรให้มีการทดสอบเพื่อการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และขยายการพัฒนาไปสู่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรในวิชาอื่น ๆ ต่อไป
โดย สพฐ.มอบหมายให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบเป็นผู้ดาเนินการจัดสอบ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการสอบประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบ, ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีครูเข้ารับการทดสอบ, ผู้อานวยการสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ ICT ของ สพท.และเจ้าหน้าที่ ICT
ของโรงเรียนเป็นกรรมการ
ส าหรั บ สพม.13 ได้ ส ารวจข้ อ มู ล ครู ที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การทดสอบแล้ ว ประกอบด้ ว ย ครู ผู้ ส อนวิ ช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ของ สพม.13, สพป.ตรัง เขต 1
และ สพป.ตรัง เขต 2 แล้ว (ขาดข้อมูลของ สพป.กระบี่) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

สังกัด
สพม.13 (ตรัง)
สพม.13 (กระบี่)
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.กระบี่

ครูวิชาวิทยาศาสตร์ (คน) ครูวิชาคณิตศาสตร์ (คน)
101
141
72
54
18
15
31
27
- กาลังประสานข้อมูล -

ด้านสนามสอบได้กาหนดโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็นสนามสอบ คือ
จังหวัดตรัง
1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
3. โรงเรียนสภาราชินี 2
4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
5. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
จังหวัดกระบี่ 1. โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล 2. โรงเรียนเมืองกระบี่
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครู หรือครูที่จะเข้ารับการทดสอบ ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบ
TEPE Online ใส่ภาพถ่ายหน้าตรง ที่เห็นใบหน้าได้ชัดเจน ทาง www.tepeonline.org หากไม่สมัครเข้าระบบ
TEPE Online จะไม่สามารถเข้าสอบได้ และผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบจะไม่สามารถพบ
ชื่อในระบบ ควรใช้รหัสประจาตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสของ USERNAME และ PASSWORD ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการป้องกันการลืมรหัส
ผู้สมัครสอบต้องติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์จาก สพท.ในสังกัดเพื่อทราบถึงรายละเอียดในการทดสอบ
สนามสอบ ห้ องสอบ และข้อปฏิบั ติในการสอบ ศึกษารายละเอียด หลั กสู ตร วิธีการ ขั้นตอนและฝึ กการทา
แบบทดสอบ Online ในการทดสอบทางเว็บไซต์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่ http://www.ipst.ac.th/index.pgp
ในการจั ด สอบ สพฐ.ก าหนดทดสอบประเมิ น ในวั น ที่ 22 เมษายน 2560 พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ
แต่เนื่ องจากมีการกาหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ผู้ช่ว ย กรณีทั่วไป ในวันดังกล่ าว ประกอบกับครูส่ว นหนึ่งต้องเป็นกรรมการดาเนินการสอบ และ
โรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นสนามสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นสนามสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งซ้าซ้อนกันด้วย สพฐ.จึง
กาหนดให้เลื่อนการสอบประเมินครูผู้สอนวิ ชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ออกไปก่อน การสอบครั้งใหม่
กาหนดเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส อนในช่ว งชั้นที่ 3
(ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ของ สพฐ. และเชิญครูต่างสังกัดเข้า
ร่วมสอบครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตใหม่ของการศึกษาไทย ที่จะดาเนินการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
เสียที เพราะครูขาดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลมานาน การพัฒนาครูในสภาพ
ปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจาการคิดเอาเอง หรือนึกเอาเองของผู้ที่ต้องการพัฒนาครู หรือหน่วยงานที่จะพัฒนาครู
ด้วยความคาดหวังว่า ถ้าครูรู้อะไรเพิ่มขึ้นในสิ่งที่คิดจะพัฒนาแล้ว คุณภาพของผู้เรียนหรือคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมจะดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราคงจะเห็ นแล้ว ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นอย่างไร ในเวที โ ลก หรือเวที
นานาชาติ เมื่อนามาเปรียบเทียบกัน ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับแนวคิดในการพัฒนาตามแนวทางนี้ครับ.
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