ระบบการพัฒนาขอสอบของสทศ.
1. คุณสมบัติของผูออกและกลั่นกรองขอสอบ
1.1 มีความรูในเนือ้ หาที่จะออกขอสอบอยางดี (Content specialist)
1.2 มีความสามารถในการออกขอสอบ
1.3 เก็บความลับได ไมกวดวิชา
1.4 มีเวลามาทํางานจนแลวเสร็จ
2. ขั้นตอนการพัฒนาขอสอบ
ขั้นตอนการพัฒนาขอสอบ ประกอบดวยการออกขอสอบ การกลั่นกรองขอสอบ
และการพัฒนาผูออกขอสอบ
2.1 การออกขอสอบ
1) การทําผังการออกขอสอบ (Test Blueprint) โดยอิงมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
2) การสังเคราะหเนื้อหารวมของแบบเรียนตางๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการใหความ
เห็นชอบ
3) วางระดับความยาก งาย ดังนี้
ระดับความยาก งายของขอสอบ O-NET
ยาก
20%
ปานกลาง
60%
งาย
20%
ระดับความซับซอนของขอสอบ GAT/PAT
ซับซอนมาก
35%
ซับซอนปานกลาง
60%
ซับซอนนอย
5%
4) กําหนดรูปแบบของขอสอบมี 3 รูปแบบ คือ
- ปรนัย 4 ตัวเลือก
- มีบทความใหอาน และใหเลือกคําตอบ แบบ 4 ตัวเลือกหรือมากกวา 4
ตัวเลือก
- ใหระบุคา/ คะแนนที่ตัวเลือก (กรณีวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร)
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5) ทํารายละเอียดของผังการออกขอสอบเปน 3 ระดับ คือ
ประเด็นหลัก
È

ประเด็นรอง
È

6)
7)

8)
9)

ประเด็นยอย
ทําผังการออกขอสอบ 2 ที่ละเอียดกวาผังการออกขอสอบ 1
เชิญผูออกขอสอบที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 มาออกขอสอบ
- O-NET ป.6, ม.3 ใชครูโรงเรียนมาออกขอสอบ วิชาละ 5 – 10 คน
ถา O-NET ม.6 ใชอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอสอบ
- GAT/PAT ใชอาจารยมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวของมาออกขอสอบ
วิชาละ 10 – 20 คน
จัดทําฉบับคูขนานตามจํานวนที่ตองการ
ทําผังการออกขอสอบ 3 ที่ระบุเลขที่ขอตามระดับความยาก-งาย หรือความ
ซับซอน

2.2 การกลั่นกรองขอสอบ
การกลั่นกรองขอสอบมี 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะตรวจความถู กต อ งของภาษา ตั ว สะกด ระยะห า งของข อ สอบ สทศ.มี
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยมาตรวจสอบให
2) ระยะกลั่นกรองความถูกตองของเนื้อหา สทศ. เชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกวิชาละ
3 -5 คน มาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา หลังตรวจสอบไดเชิญประธาน
ของกลุมออกขอสอบมาพิจารณาแกไข พรอมเฉลยคําตอบดวยการระบายใน
กระดาษคําตอบ และกําหนดเกณฑการใหคะแนน
หลังจากกลั่นกรองทั้ง 2 ระยะแลว สทศ.จัดพิมพตนฉบับลงไข ตรวจสอบอีก
ครั้งกอนสงโรงพิมพ
2.3 การพัฒนาผูออกขอสอบ
เนื่องจากสทศ.เปดเผยขอสอบใหสาธารณชนทราบหลังสอบ ขอสอบที่ใชสอบ
แล ว จึ ง ไม ส ามารถนํา มาเขา คลัง ข อสอบได สทศ.จึ ง ได จั ดให มีก ารพั ฒ นาผูอ อก
ขอสอบแทน
ในการพั ฒนาผูออกขอสอบสทศ.ไดวิเคราะห คะแนนและขอสอบเพื่อใหเปน
ขอมูลแกผูออกขอสอบ ดังนี้
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1) คา Mean, Median, Mode, Minimum, Maximum, Standard deviation
ระดับโรงเรียน สังกัด และประเทศ จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู สาระ
ยอย และมาตรฐานการเรียนรู
2) จํานวนผูเขาสอบจําแนกตามชวงคะแนน
3) จํานวนรอยละผูตอบถูกรายขอ
4) คาความยาก อํานาจจําแนก และคาการเดา จากการวิเคราะหขอสอบ (Item
Analysis) ดวยทฤษฎี CTT และ IRT
5) คาความเที่ยง (Reliability) และความคลาดเคลื่อนในการวัด (Standard
Error of Measurement: SEM) จากการวิเคราะหแบบสอบ (Test
Analysis)
ในการพั ฒนาผู ออกขอสอบใชการสั มมนาโดยอธิบ ายผลวิเคราะหค วบคูกั บ
ข อ สอบเพื่ อ ให เ ห็ น จุ ด อ อน/ จุ ด แข็ ง รายข อ เพื่อ ใหผู อ อกข อ สอบนํา ไปปรั บ ปรุ ง
การออกขอสอบในครั้งตอไป
3. นวัตกรรมใหมของระบบพัฒนาขอสอบของสทศ.
3.1 รูปแบบขอสอบ
การนําผลวิเคราะหขอสอบโดยเฉพาะ
1) พฤติกรรมการตอบขอสอบ เชนการระบายแบบทิ้งดิ่ง
2) คา parameter c (คาการเดา)
มาพิจารณาปรับรูปแบบขอสอบ ซึ่งสุดทายได 3 แบบ คือ
1) คงจํานวนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือกไวแตใหมีจํานวนนอย
2) เพิ่มขอสอบที่ใหอานบทความ แลวถามดวยคําถามแบบปรนัยหลายตัวเลือก
(อัตนัยตรวจดวยเครื่อง OMR)
3) เพิ่มขอสอบที่ใหคิดเลข คา คะแนน แลวระบายคําตอบ
การหารู ปแบบใหมๆ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิต ขอสอบ และ
นําไปสูการวัดไดคาความสามารถที่แทจริง (True Score) ของผูสอบ
การที่มีรูปแบบของขอสอบที่หลากหลาย สทศ.ไดวางระบบการตรวจใหคะแนน
ไว 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การอานกระดาษคําตอบดวยเครื่อง OMR เพื่อบันทึกผลการอาน
ระยะที่ 2 การเขียนโปรแกรมหยอดคะแนนรายขอ เพราะแตละขอคะแนนไม
เทากัน
การดําเนินงานดังกลาวมุงที่การวัดความสามารถจริง (True Score) ของผูสอบ
ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการวัดผล
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3.2 การพิมพขอมูลผูสอบบนกระดาษคําตอบ
ขอมูล ที่ พิมพ บ นหั ว กระดาษคํา ตอบไดแก ชื่อ-สกุล เลขประชาชน 13 หลั ก
เลขที่นั่งสอบ 8 หลัก วิชาสอบ วันสอบ หองสอบ สนามสอบ
การดําเนินงานนี้ทําใหลดเวลาการตรวจขอสอบลงจาก 20 วัน เปน 10 วันโดย
เฉลี่ย สําหรับกระดาษคําตอบ 20 ลานแผน
3.3 การทํา Test Bank มิใช Item Bank
สทศ.พบวาในแตละปสทศ.ตองสอบมากกวา 1 ครั้ง/วิชา จึงควรหาวิธีที่จะออก
ขอสอบใหอยูในรูปฉบับ/ชุด เพื่อการเรียกใชที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงตองออกขอสอบให
เปนฉบับ/ชุด ที่คูขนานโดยจัดทําเขาคลังๆ ละอยางนอย 5 ฉบับที่คูขนานกันใน
เรื่องเนื้อหา วัตถุประสงคในการวัด และระดับความยากงาย
การทํา Test Bank นี้ นอกจากจะสามารถเรียกใชงานไดรวดเร็ว ยังชวยใหออก
ขอสอบไดเร็วขึ้นดวย เพราะผูออกขอสอบจะดําเนินการไปพรอมกันกับจํานวนฉบับ
ที่ตองการผลิต เชนถาตองการผลิตขอสอบเนื้อหา A จํานวน 10 ขอ 5 ฉบับ ก็
จะตองผลิต 50 ขอ โดยทําเปนชุดๆ ละ 10 ขอที่คูขนาน
4. สภาพปจจุบัน
จากการผลิตและกลั่นกรองขอสอบ O-NET, GAT/PAT และ I-NET และใน
อนาคตจะมี N-NET และ V-NET โดยเนนที่ขอสอบที่วัดไดจริง จึงทําใหเกิดการปรับ
รูปแบบของขอสอบตลอดมา คาดวารูปแบบขอสอบของสทศ. จะเปนแบบปรนัยหลาย
ตัวเลือกและอัตนัยตรวจดวยเครื่อง OMR ใหคะแนนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป โดยคาดวาจะเสร็จสมบูรณประมาณปพ.ศ.2554
การสรรหาผูอํานวยการคนใหม ควรคํานึงถึงคุณสมบัติสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1)
ความรูเรื่องการวัด-ประเมินผล และ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการสทศ.
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