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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

ผอ.หอวัง ชีค้รขาดแคลน ต้นเหตุนรู .สอบตกโอเน็ต  
ปดเดก็กว่า ู 1.65 แสนคน ทาํคณิตได้แค่ 0-10 คะแนน 

 

จากกรณีคณะกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติเห็นชอบให้จดั

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (โอเน็ต) รอบพิเศษ สําหรับนกัเรียนชัน้ ม.6 ม.3 และ ป.6 ท่ีเกิด

เหตสุดุวิสยั เพ่ือเยียวยาให้นักเรียน ม.6 มีคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

สถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลางหรือแอดมิสชัน่ส์ ประจําปีการศกึษา 2555 โดยเปิดรับสมคัรโอเน็ตรอบ

พิเศษ ระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม - 3 เมษายน ขณะเดียวกันสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) วิเคราะห์พบวา่สาเหตหุนึ่งท่ีทําให้นกัเรียนชัน้ ม.6 ทําคะแนน 

โอเน็ตตกต่ํา เน่ืองจากโรงเรียนจํานวนหนึ่งใช้ครูอตัราจ้างทดแทนครูประจําท่ีขาดแคลน สง่ผลให้นกัเรียนมี

ความรู้ไมแ่น่นพอนัน้ 

นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้ อํานวยการโรงเรียนหอวงั ให้สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคมวา่ ยอมรับวา่

สว่นหนึ่งของปัญหาท่ีทําให้คะแนน โอเน็ตของนกัเรียนตกต่ํานัน้ เกิดจากกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) ไม่ให้

ความสําคญักบัการจดัสรรอตัราครู ปัจจุบนัครูท่ีมีความรู้ความสามารถ เกษียณอายรุาชการไปประมาณ 

70,000 คน ทําให้โรงเรียนต้องใช้ครูอตัราจ้าง ซึง่มีความรู้ไม่เพียงพอ และยงัมีข้อจํากดัวา่ครูอตัราจ้างจะ

ได้รับเงินเดือนตายตวั คือเดือนละ 9,140 บาท ทําให้ไม่มีกําลงัใจและสอนหนังสือไปวนัๆ เท่านัน้ 

นอกจากนัน้ยงัพบปัญหาระเบียบการสอบบรรจุครูของ ศธ. ไม่เอือ้ให้โรงเรียนคดัคนเก่งท่ีตรงตามความ

ต้องการมาบรรจเุป็นครูได้ โดยกําหนดให้เขตพืน้ท่ีการศกึษา คดัเลือกจากบญัชีของตวัเองก่อน หากจํานวน

รายช่ือท่ีขึน้บญัชีไว้ไม่พอ ให้ไปดงึจากบญัชีของเขตพืน้ท่ีฯ อ่ืนมา ขณะท่ีครูท่ีสอบได้ในอนัดบัแรกๆ มกัจะ

เลือกไปลงโรงเรียนดงัหมดแล้ว เม่ือไม่มีครู จําเป็นต้องไปดงึมาจากผู้ ท่ีสอบได้ในลําดบัท้ายๆ ต้องยอมรับ

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชินออนไลน์ ฉบบัประจาํวันที่  ๑  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า   ๒๘ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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วา่เป็นคนท่ีไม่คอ่ยเก่งมาก และบญัชีเหลา่นีส้ว่นใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั เม่ือมาเป็นครูได้ไม่เกิน 2 ปี

จะขอย้ายกลบัไปยงัภมิูลําเนา 

"ปัญหานีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ช่วงปี 2546-2547 ท่ีรัฐบาลมีนโยบายลดอตัรากําลงัคนภาครัฐ ทําให้เกิด

ปัญหาขาดแคลนครูตอ่เน่ืองมาโดยตลอด ซึง่ สพฐ.เอง ก็รู้ปัญหาดี แต่ท่ียงัไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนหนึ่ง

เพราะเอาการศกึษาไปผกูติดกบัการเมือง และท่ีผ่านมา ศธ. มีการปรับเปลี่ยนตวัรัฐมนตรีวา่การ ศธ. บอ่ย 

การดําเนินการตา่งๆ ก็ไมเ่กิดความตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการนําคะแนนโอเน็ตไปใช้ บางปีก็ใช้ บางปีก็ไม่

ใช้ เด็กก็ไม่เห็นความสําคัญของการสอบโอเน็ต ผมเห็นว่า ศธ.ควรจะทําเป็นนโยบายท่ีไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปเลยวา่ทกุโรงเรียนจะต้องใช้คะแนนโอเน็ต ในการเข้าเรียนตอ่ ม.1 และ ม.4" ผู้ อํานวยการ

โรงเรียนหอวงักลา่ว 

นายพชรพงศ์กลา่วด้วยวา่ นอกจากนัน้ยงัมีบางโครงการท่ีอาจจะสง่ผลกระทบทําให้เกิดปัญหาครู

ไม่มีคณุภาพเพ่ิมมากขึน้ อาทิ โครงการครูคืนถ่ิน ท่ีเปิดให้ครูขอย้ายกลบัภมิูลําเนาได้ หากย้ายครูไม่ตรง

ตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ จะเกิดปัญหา เช่น ถ้าย้ายครูคหกรรม มาแทนครูคณิตศาสตร์ แบบนีไ้ม่

สามารถสอนได้อย่างมีคณุภาพ ต้องเปิดสอนตามหนงัสือ และส่วนตวัยงัเห็นด้วยว่าอีกสาเหตท่ีุทําให้

คะแนนโอเน็ตตกต่ํา เป็นเพราะครูท่ีสอนจริงๆ ไม่ใช่คนออกข้อสอบ แตค่นท่ีออกข้อสอบกลบัเป็นผู้ ท่ีนัง่อา่น

ตําราแล้วมาออกข้อสอบ จึงไม่ตรงตามเนือ้หาสาระการเรียนรู้จริงๆ ทัง้ท่ีจริงแล้วเด็กไทยไม่ได้ด้อยคณุภาพ

ขนาดนัน้ เพราะถ้าดจูากการสอบแขง่ขนัระดบัโลก เดก็ไทยก็ติดอนัดบัแทบทกุครัง้ 

ด้านนายองอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) กล่าวว่า การสอบโอเน็ตของนักเรียนชัน้ ม.6 ถือว่าเป็นตัวชีวั้ดคุณภาพ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เป็นอย่างดี โดยการสอบครัง้นี ้ มีผ้เข้าสอบทัง้หมด ู 368,228 คน 
เกณฑ์กลางของคะแนนเฉล่ียของแต่ละวิชาน่าจะอย่ทีู่  50% แต่ปรากฏว่าค่าเฉล่ียของ
เด็กไทยเกือบทุกวิชา กลับไม่ถึง 50% โดยเฉพาะวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยคณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ียอย่ที่ประมาณ ู 15 คะแนน 
จากคะแนนเตม็แต่ละวชิาอย่ที่ ู 100 คะแนน 

นายองอาจกล่าวต่อว่า จากข้อมลที่ตนมียังพบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาคณิู ตศาสตร์อยู่
ในช่วง 0-10 คะแนนถึง 46.45% หรือคิดเป็นนักเรียน จาํนวน 165,646 คน จากนักเรียนที่เข้าสอบ
ทัง้หมด ส่วนวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนถึง 52% ที่ได้คะแนนอย่ในช่วง ู 20-30 คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ ก็แย่พอกัน คือ มีนักเรียนถึง 58.28% หรือ 206,611 คน ที่ได้คะแนนอยู่ในช่วง 10-
20 คะแนน ขณะที่พบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อย่ในช่วง ู 90-100 คะแนน เพียง 
0.04% หรือคิดเป็นนักเรียนเพียง 148 คน ถือว่าน้อยมากเม่ือเทยีบกับนักเรียนที่เข้าสอบทัง้หมด
กว่า 3.5 แสนคน และส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เก่งอย่แล้ว ทัง้นีมี้เพียงวิชาสุู ขศึกษาและพลศึกษา 
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วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาศิลปะ ที่ ส่วนใหญ่อย่ในช่วงคะแนน ู 40-50 
คะแนน แต่สรุปภาพรวมแล้ว ไม่มีวชิาใดที่นักเรียนทาํคะแนนได้เกนิ 50% 

"เป็นเร่ืองท่ีน่าคิดว่าผลคะแนนท่ีต่ํา เกิดจากปัญหาอะไร ซึง่มี 2 ประเด็นใหญ่ท่ีต้องคิด คือ 1.

ข้อสอบของ สทศ.ยากเกินไป หรือคณุภาพการศกึษา การเรียนการสอนของบ้านเราย่ําแย ่แตส่ว่นตวั เช่ือว่

ข้อสอบของ สทศ.จะคละกนัไประหวา่งยากและง่าย คงไม่ใช่ยากทกุข้อ สว่นการท่ี สทศ.กําหนดจดุตดัขัน้ต่ํ

ไว้นัน้ ถือว่าถกูต้องตามหลกัการวดัผลประเมินผล ซึง่จดุตดัท่ีกําหนด จะไปสมัพนัธ์กบัความยากง่ายของ

ข้อสอบ ขณะเดียวกนัทกุคนต้องยอมรับวา่การจดัการศกึษาของบ้านเรายงัมีช่องวา่งระหวา่งเด็กในเมืองกบั

เด็กในชนบท ดงันัน้ ข้อสอบกลางท่ีใช้จึงต้องมีความยากระดบัหนึ่ง แต่ช่องวา่งของคะแนนท่ีออกมา ก็ไม่

ควรจะมากขนาดนี"้ นายองอาจกลา่ว 

นายสมหวงั พิธิยานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร สทศ. กลา่วตอ่วา่ เร่ืองจดุตดัขัน้ต่ํานัน้ ตนเป็น

คนให้นโยบายแก่ สทศ. ตัง้แต่รับตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร สทศ.วา่ ให้ทําจดุตดัขัน้ต่ําที่อิงเกณฑ

หรืออิงวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรจะดีกวา่อิงคะแนนเฉลี่ย ไม่มีความหมายทางวิชาการเท่าใดนกั เพียงแตท่ี่

เพ่ิงออกมาแถลงขา่ว ตนเข้าใจวา่เพ่ิงมาคิดคํานวณเสร็จ แตจ่ากการเทียบเคียงกบัผลคะแนนโอเน็ตของปีท่ี

ผ่านมา ก็ไมไ่ด้ตา่งกนัมากจนมีนยัยะท่ีสําคญั 

"การท่ีจดุต่ําของวิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อยู่ท่ีวิชาละ 25 คะแนนสะท้อนวา่ 3 

วิชานีม้าตรฐานสงูหรืออีกนยัหนึ่งข้อสอบยาก ฉะนัน้ถ้าเด็กทําคะแนนผ่านท่ี 25 พอวา่ความรู้พืน้ฐานใช้ได้ 

ทัง้นี ้จดุตดั เกิดจากผู้ออกข้อสอบคิดกบัครูผู้สอนวา่แตล่ะวิชา นกัเรียนควรจะได้ก่ีคะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์

ตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ หมายถึงมีความรู้พืน้ฐานพอใช้ ซึง่ต่อไปจะต้องสร้างความเข้าใจเร่ืองนีก้บั ผู้

ออกข้อสอบและครูผู้สอนให้มากขึน้" นายสมหวงักลา่ว 

 

จากมติชนออนไลน์ 

    

 

  

 


