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ผอ.หอวัง ชีค้ รขาดแคลน
ต้ นเหตุนร.สอบตกโอเน็ต
ู
ปดเด็
ู กกว่ า 1.65 แสนคน ทําคณิตได้ แค่ 0-10 คะแนน
จากกรณีคณะกรรมการบริ หารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติเห็นชอบให้ จดั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (โอเน็ต) รอบพิเศษ สําหรับนักเรี ยนชัน้ ม.6 ม.3 และ ป.6 ที่เกิด
เหตุสดุ วิสยั เพื่อเยียวยาให้ นักเรี ยน ม.6 มีคะแนนโอเน็ตไปใช้ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรื อแอดมิสชัน่ ส์ ประจําปี การศึกษา 2555 โดยเปิ ดรับสมัครโอเน็ตรอบ
พิเศษ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน ขณะเดียวกันสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) วิเคราะห์พบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ นกั เรี ยนชัน้ ม.6 ทําคะแนน
โอเน็ตตกตํ่า เนื่องจากโรงเรี ยนจํานวนหนึ่งใช้ ครู อตั ราจ้ างทดแทนครูประจําที่ขาดแคลน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมี
ความรู้ไม่แน่นพอนัน้
นายพชรพงศ์ ตรี เทพา ผู้อํานวยการโรงเรี ยนหอวัง ให้ สมั ภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคมว่า ยอมรับว่า
ส่วนหนึ่งของปั ญหาที่ทําให้ คะแนน โอเน็ตของนักเรี ยนตกตํ่านั ้น เกิดจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ให้
ความสําคัญกับการจัดสรรอัตราครู ปั จจุบนั ครู ที่มีความรู้ ความสามารถ เกษี ยณอายุราชการไปประมาณ
70,000 คน ทําให้ โรงเรี ยนต้ องใช้ ครูอตั ราจ้ าง ซึง่ มีความรู้ ไม่เพียงพอ และยังมีข้อจํากัดว่าครูอตั ราจ้ างจะ
ได้ รับเงินเดือนตายตัว คือเดือนละ 9,140 บาท ทําให้ ไม่มีกําลังใจและสอนหนังสือไปวันๆ เท่านัน้
นอกจากนันยั
้ งพบปั ญหาระเบียบการสอบบรรจุครู ของ ศธ. ไม่เอื ้อให้ โรงเรี ยนคัดคนเก่งที่ตรงตามความ
ต้ องการมาบรรจุเป็ นครูได้ โดยกําหนดให้ เขตพื ้นที่การศึกษา คัดเลือกจากบัญชีของตัวเองก่อน หากจํานวน
รายชื่อที่ขึ ้นบัญชีไว้ ไม่พอ ให้ ไปดึงจากบัญชีของเขตพื ้นที่ฯ อื่นมา ขณะที่ครู ที่สอบได้ ในอันดับแรกๆ มักจะ
เลือกไปลงโรงเรี ยนดังหมดแล้ ว เมื่อไม่มีครู จําเป็ นต้ องไปดึงมาจากผู้ที่สอบได้ ในลําดับท้ ายๆ ต้ องยอมรับ
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ว่าเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยเก่งมาก และบัญชีเหล่านี ้ส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่ตา่ งจังหวัด เมื่อมาเป็ นครู ได้ ไม่เกิน 2 ปี
จะขอย้ ายกลับไปยังภูมิลําเนา
"ปั ญหานี ้เกิดขึ ้นตังแต่
้ ช่วงปี 2546-2547 ที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตรากําลังคนภาครัฐ ทําให้ เกิด
ปั ญหาขาดแคลนครู ตอ่ เนื่องมาโดยตลอด ซึง่ สพฐ.เอง ก็ร้ ู ปัญหาดี แต่ที่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขได้ ส่วนหนึ่ง
เพราะเอาการศึกษาไปผูกติดกับการเมือง และที่ผ่านมา ศธ. มีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี วา่ การ ศธ. บ่อย
การดําเนินการต่างๆ ก็ไม่เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่ องการนําคะแนนโอเน็ตไปใช้ บางปี ก็ใช้ บางปี ก็ไม่
ใช้ เด็กก็ไม่เห็นความสําคัญของการสอบโอเน็ต ผมเห็นว่า ศธ.ควรจะทําเป็ นนโยบายที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเลยว่าทุกโรงเรี ยนจะต้ องใช้ คะแนนโอเน็ต ในการเข้ าเรี ยนต่อ ม.1 และ ม.4" ผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนหอวังกล่าว
นายพชรพงศ์กล่าวด้ วยว่า นอกจากนันยั
้ งมีบางโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบทําให้ เกิดปั ญหาครู
ไม่มีคณ
ุ ภาพเพิ่มมากขึ ้น อาทิ โครงการครู คืนถิ่น ที่เปิ ดให้ ครู ขอย้ ายกลับภูมิลําเนาได้ หากย้ ายครู ไม่ตรง
ตามวิชาเอกที่โรงเรี ยนต้ องการ จะเกิดปั ญหา เช่น ถ้ าย้ ายครู คหกรรม มาแทนครู คณิตศาสตร์ แบบนี ้ไม่
สามารถสอนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ต้ องเปิ ดสอนตามหนังสือ และส่วนตัวยังเห็นด้ วยว่าอีกสาเหตุที่ทําให้
คะแนนโอเน็ตตกตํ่า เป็ นเพราะครูที่สอนจริ งๆ ไม่ใช่คนออกข้ อสอบ แต่คนที่ออกข้ อสอบกลับเป็ นผู้ที่นงั่ อ่าน
ตําราแล้ วมาออกข้ อสอบ จึงไม่ตรงตามเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ จริ งๆ ทังที
้ ่จริ งแล้ วเด็กไทยไม่ได้ ด้อยคุณภาพ
ขนาดนัน้ เพราะถ้ าดูจากการสอบแข่งขันระดับโลก เด็กไทยก็ติดอันดับแทบทุกครัง้
ด้ านนายองอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ

โรฒ (มศว) กล่ าวว่ า การสอบโอเน็ตของนักเรี ยนชัน้ ม.6 ถือว่ าเป็ นตัวชีว้ ัดคุณภาพ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ เป็ นอย่ างดี โดยการสอบครั ง้ นี ้ มีผู้เข้ าสอบทัง้ หมด 368,228 คน
เกณฑ์ กลางของคะแนนเฉลี่ยของแต่ ละวิชาน่ าจะอย่ ูท่ ี 50% แต่ ปรากฏว่ าค่ าเฉลี่ยของ
เด็กไทยเกือบทุกวิชา กลับไม่ ถึง 50%
โดยเฉพาะวิชาหลัก
คือ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยคณิตศาสตร์ ค่ าเฉลี่ยอย่ ูท่ ีประมาณ 15 คะแนน
จากคะแนนเต็มแต่ ละวิชาอย่ ูท่ ี 100 คะแนน
นายองอาจกล่ าวต่ อว่ า จากข้ อมลที
ู ่ ตนมียังพบว่ ามีนักเรี ยนที่ได้ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อย่ ู
ในช่ วง 0-10 คะแนนถึง 46.45% หรื อคิดเป็ นนักเรี ยน จํานวน 165,646 คน จากนักเรี ยนที่เข้ าสอบ
ทัง้ หมด ส่ วนวิทยาศาสตร์ มีนักเรี ยนถึง 52% ที่ได้ คะแนนอย่ ูในช่ วง 20-30 คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ ก็แย่ พอกัน คือ มีนักเรี ยนถึง 58.28% หรื อ 206,611 คน ที่ได้ คะแนนอย่ ูในช่ วง 1020 คะแนน ขณะที่พบว่ ามีนักเรี ยนที่ได้ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อย่ ูในช่ วง 90-100 คะแนน เพียง
0.04% หรื อคิดเป็ นนักเรี ยนเพียง 148 คน ถือว่ าน้ อยมากเมื่อเทียบกับนักเรี ยนที่เข้ าสอบทัง้ หมด
กว่ า 3.5 แสนคน และส่ วนใหญ่ จะเป็ นเด็กที่เก่ งอย่ ูแล้ ว ทัง้ นีม้ ีเพียงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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วิ ช าสั ง คมศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม และวิ ช าศิล ปะ ที่ส่ ว นใหญ่ อ ย่ ู ใ นช่ ว งคะแนน 40-50
คะแนน แต่ สรุ ปภาพรวมแล้ ว ไม่ มีวชิ าใดที่นักเรี ยนทําคะแนนได้ เกิน 50%
"เป็ นเรื่ องที่น่าคิดว่าผลคะแนนที่ตํ่า เกิดจากปั ญหาอะไร ซึง่ มี 2 ประเด็นใหญ่ท่ีต้องคิด คือ 1.
ข้ อสอบของ สทศ.ยากเกินไป หรื อคุณภาพการศึกษา การเรี ยนการสอนของบ้ านเรายํ่าแย่ แต่สว่ นตัว เชื่อว่
ข้ อสอบของ สทศ.จะคละกันไประหว่างยากและง่าย คงไม่ใช่ยากทุกข้ อ ส่วนการที่ สทศ.กําหนดจุดตัดขันตํ
้ ่
ไว้ นนั ้ ถือว่าถูกต้ องตามหลักการวัดผลประเมินผล ซึง่ จุดตัดที่กําหนด จะไปสัมพันธ์กบั ความยากง่ายของ
ข้ อสอบ ขณะเดียวกันทุกคนต้ องยอมรับว่าการจัดการศึกษาของบ้ านเรายังมีช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองกับ
เด็กในชนบท ดังนัน้ ข้ อสอบกลางที่ใช้ จึงต้ องมีความยากระดับหนึ่ง แต่ช่องว่างของคะแนนที่ออกมา ก็ไม่
ควรจะมากขนาดนี ้" นายองอาจกล่าว
นายสมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริ หาร สทศ. กล่าวต่อว่า เรื่ องจุดตัดขันตํ
้ ่านั ้น ตนเป็ น
้ ่าที่อิงเกณฑ
คนให้ นโยบายแก่ สทศ. ตังแต่
้ รับตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร สทศ.ว่า ให้ ทําจุดตัดขันตํ
หรื ออิงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะดีกว่าอิงคะแนนเฉลี่ย ไม่มีความหมายทางวิชาการเท่าใดนัก เพียงแต่ที่
เพิ่งออกมาแถลงข่าว ตนเข้ าใจว่าเพิ่งมาคิดคํานวณเสร็ จ แต่จากการเทียบเคียงกับผลคะแนนโอเน็ตของปี ที่
ผ่านมา ก็ไม่ได้ ตา่ งกันมากจนมีนยั ยะที่สําคัญ
"การที่จดุ ตํ่าของวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อยู่ที่วิชาละ 25 คะแนนสะท้ อนว่า 3
วิชานี ้มาตรฐานสูงหรื ออีกนัยหนึ่งข้ อสอบยาก ฉะนันถ้
้ าเด็กทําคะแนนผ่านที่ 25 พอว่าความรู้ พื ้นฐานใช้ ได้
ทังนี
้ ้ จุดตัด เกิดจากผู้ออกข้ อสอบคิดกับครู ผ้ สู อนว่าแต่ละวิชา นักเรี ยนควรจะได้ กี่คะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์
ตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ หมายถึงมีความรู้ พื ้นฐานพอใช้ ซึง่ ต่อไปจะต้ องสร้ างความเข้ าใจเรื่ องนี ้กับ ผู้
ออกข้ อสอบและครูผ้ สู อนให้ มากขึ ้น" นายสมหวังกล่าว
จากมติชนออนไลน์
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