การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
กับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
_________________________
ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา สพม.1

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กาหนดให้มี
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 2 และ
วัน อาทิ ตย์ ที่ 3 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 ส่ วนชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สอบในวั น ที่ 9 และวั น อาทิต ย์ ที่ 10
กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 และได้ ป ระกาศผลการสอบไปเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมนี้ ซึ่ ง
ผลการทดสอบ O-NET ครั้งนี้นอกจากจะนาไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลคะแนนระหว่างผลการเรียนของ
ผู้เรีย นที่ป ระเมิ นโดยสถานศึก ษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บขั้น พื้นฐาน (O-NET) ใน
สัดส่วน 80:20 แล้ว ผลการทดสอบ O-NET ยังเป็นผลลัพธ์สาคัญในการนาไปใช้เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาด้วย โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กาหนดให้ใช้ผลการสอบ O-NET ของ
สถานศึกษา สาหรับการประเมิน ในตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งมีน้าหนัก
คะแนน 20 คะแนน จากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนีท้ ั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ และมีน้าหนักคะแนน
รวมเท่ากับ 100 คะแนน
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนนั้น สมศ. ใช้ผลการสอบ O-NET ของสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 20 คะแนน แบ่งเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2.50 คะแนน ซึ่งแยกเป็นผลการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2555 จานวน 2.00 คะแนน (คิดจากร้อยละของผู้เรียนที่ได้คะแนนผลการสอบO-NET
มากกว่าขีดจากัดล่างของค่าเฉลี่ย) และมีคะแนนพัฒนาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก 0.50 คะแนน
(คิดจากค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการสอบ O-NET ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
สูงขึ้น (หรือคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับดีมากคือร้อยละ 80.00ขึ้นไป) จะได้ 0.50 คะแนน หรือ คงที่

จะได้ 0.25 คะแนน หรือลดลง (หรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ 0.00) จะไม่ได้คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554) จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวบ่งชี้ที่ 5นี้ เป็นตัวบ่งชี้สาคัญที่ชี้ชะตา
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาว่า “จะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. หรือ ไม่ ” กล่ าวคือ ถ้ าสถานศึกษาได้ คะแนนในตัวบ่ง ชี้ที่ 5นี้ (ซึ่งสถานศึกษารู้ผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ นี้ก่อนที่สถานศึกษาจะรับ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามแล้ว) น้อยกว่า 8.00
คะแนน สถานศึกษาก็ไม่ผ่าน หรือตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพราะสถานศึกษาได้ผล
การประเมินตัวบ่งชี้นี้มีคุณภาพที่ต่ากว่าระดับพอใช้ (ถ้าได้คะแนน 4.00-7.99 คะแนน มีระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง และถ้าได้คะแนนน้อยกว่า 4.00 คะแนน มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน) ดังนั้น
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 จึงเป็นผลลัพธ์สาคัญของสถานศึกษาที่จะรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสามในปีการศึกษา2556 ว่าจะได้หรือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมศ.
รวมทั้งสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานในตัวบ่งชี้ที่ 5 จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามในปีการศึกษาที่ผ่านมา ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 5 จากผลการสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2555 นี้ ให้ได้คะแนนตั้งแต่ 8.00 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับการปรับแก้คะแนน
ของตัวบ่งชี้ที่ 5 และคะแนนรวมของสถานศึกษา และมีผลสืบเนื่องต่อการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษาต่อไป
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) จานวน 67 โรงเรียนนั้น มีสถานศึกษา
ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ไปแล้วทั้งสิ้นจานวน 41 โรงเรียน
โดยแยกจานวนสถานศึกษาตามปีงบประมาณ ดังนี้
ปี ง บประมาณ 2554 ระยะแรกจ านวน 9 โรงเรี ย น และระยะที่ ส องจ านวน 14
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ซึ่งผลการประเมินนั้น สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานของ สมศ.ทุกโรงเรียน
ปี ง บประมาณ 2555 ระยะแรกจ านวน 6 โรงเรี ย น และระยะที่ ส องจ านวน 12
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ส่วนผลการประเมินนั้น ยังไม่ทราบ เพราะสถานศึกษายังไม่ได้รับ
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก จากสมศ. แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มี ส ถานศึ ก ษาบางแห่ ง ที่

ผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง (คะแนนน้อยกว่า 8.00 คะแนนหรือ
คะแนนอยู่ในช่วง 4.00-7.99 คะแนน) ทาให้สถานศึกษานั้น ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในตัวบ่งชี้
ที่ 5 แน่นอน และเป็นผลพวงที่ทาให้สถานศึกษาจะไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ
สมศ.ด้วย สถานศึกษากลุ่มนี้จึงจาเป็นที่จะต้องทาคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 จากผลการสอบ O-NETครั้งนี้
ให้ได้คะแนนตั้งแต่ 8.00 คะแนนขึ้นไป และต้องได้คะแนนรวมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 80.00
คะแนน จึงจะสามารถผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ สมศ. จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ครั้งนี้ไปได้
สาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ที่ยังไม่ได้
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม อีกจานวน 26 โรงเรียน คาดว่าอย่างช้าสถานศึกษาจะต้อง
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในปีงบประมาณ 2557 คือในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 ซึ่งสถานศึกษากลุ่มนี้จะต้องใช้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 เป็นสาคัญในการประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ 5 ขณะนี้ทราบว่า สมศ.ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จานวน 25 โรงเรียน
(ยกเว้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แต่ทางสพม.1ได้ประสานสมศ.ให้เข้าสังเกตการณ์ด้วย)
เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน
2556 ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

กลุ่มโรงเรียนที่

ที่

โรงเรียน

1

1

ไตรมิตรวิทยาลัย

(2โรงเรียน)

2

วัดราชบพิธ

2

3

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

(3โรงเรียน)

4

ศีลาจารพิพัฒน์

5

โยธินบูรณะ

3

6

มัธยมวัดนายโรง

(6โรงเรียน)

7

สตรีวัดระฆัง

8

มัธยมวัดดุสิตาราม

9

วัดบวรมงคล

10

อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย (วัด
ปากน้า)

11

วิมุตยารามพิทยากร

4

12

โพธิสารพิทยากร

(3โรงเรียน)

13

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม

14

วัดอินทาราม

5

15

มัธยมวัดสิงห์

(8โรงเรียน)

16

บางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

17

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ฯ

18

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

19

พิทยาลงกรณ์พิทยาคม

20

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

21

รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน

22

แจงร้อนวิทยา

6

23

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

(3โรงเรียน)

24

ไชยฉิมพลีวิทยาคม

25

นวลนรดิศ รัชมังคลาภิเษก

สถานศึกษาทั้ง 25 โรงเรียนนี้ ถ้าสมมติว่า ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558)ไปแล้วในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานี้ จะพบว่ามีสถานศึกษาที่ได้ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ในตัวบ่งชี้ที่ 5 คือ จะได้ระดับคุณภาพดีมาก 1 โรงเรียน (โยธินบูรณะ 16.54
คะแนน) จะได้ระดับคุณภาพดี 5 โรงเรียน (สตรีวัดระฆัง โพธิสารพิทยากร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล มัธยมวัดนายโรง และวัดราชบพิ ธ 14.57,14.37,14.26,13.56และ12.12 ตามลาดับ )
จะได้ระดับคุณภาพพอใช้ 9 โรงเรียน และจะได้ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 10 โรงเรียน ซึ่งทั้ง
10 โรงเรียนนี้จะไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานในตัวบ่งชี้ที่ 5 แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของสถานศึกษาเหล่านี้
ที่ได้มีโอกาสเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะ
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 โดยเฉพาะความพยายามของสถานศึกษาที่จะให้ได้คะแนน
พัฒนาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งถ้าได้คะแนนพัฒนาการจานวน 2.50 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนนก็คงไม่มีปัญหาสาหรับตัวบ่งชี้ที่ 5 ทั้งที่สถานศึกษาบางแห่ง ต้องการคะแนน
พัฒนาการเพียง1.50 - 2.00 เท่านั้น ก็จะสามารถผ่านการประเมินหรือ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5 แล้ ว ซึ่ ง กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาได้ ติ ด ตามผล
การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาทั้ง 10 โรงเรียนนี้ พบว่า
ทุกโรงเรียนมีผลการสอบ O-NET ในภาพรวมที่สูงขึ้นบางโรงเรียนทาได้ดีกว่าเดิมถึง 7 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แต่คงจะต้องรอดูผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารวมด้วย
ว่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมกี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งถ้าได้คะแนนพัฒนาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก็เชื่อมั่น
ได้ว่า สถานศึกษาทุกโรงเรียนจะสามารถผ่านหรือได้รับการรับรองมาตรฐานในตัวบ่งชี้ที่ 5 นี้แน่นอน
สาหรับสถานศึ กษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในตั วบ่งชี้ที่ 5 เมื่อปีที่แล้ว ถ้ าพิจารณาจาก
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต้องดูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย)
ก็น่าจะมีโอกาสสามารถปรับแก้ผลคะแนนและผลการประเมินของสถานศึกษาได้ทุกโรงเรียน อยากให้
สถานศึกษากลุ่มนี้ลองคิดคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 นี้โดยไม่ต้องรอผลหรือข้อมูลจานวน/ร้อยละที่สูงกว่า
ขีดจากัดล่างจาก สมศ. (สมศ.ประกาศว่า จะขึ้นข้อมูลจานวนผู้ที่ได้คะแนนตั้ งแต่ขีดจากัดล่างขึ้นไป
ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556) แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ สพม.1 ได้ประชุมชี้แจงไปแล้ว และกาหนดให้สถานศึกษาส่ง
สพม.1 ในเดือนพฤษภาคม 2556

ดังนั้นผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นี้ จึงมีความสาคัญ จาเป็นอย่างยิ่ง
กับสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ ได้
ประเมิ น คุ ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ไปแล้ ว ในปี ง บประมาณ 2555และมี ผ ล
การประเมินคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน “ในระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง ” จ าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ O-NETครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับ แก้ผลการประเมิ น
ถ้าสามารถทาคะแนนของตั วบ่ง ชี้นี้ไ ด้ตั้ งแต่ 8.00 คะแนนขึ้น ไป รวมทั้ง สถานศึก ษาที่ ยัง ไม่ไ ด้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ที่เหลืออีกจานวน 26 โรงเรียน ที่คาดว่า
น่าจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปี งบประมาณ 2557 หรือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ก็จาเป็นจะต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ครั้งนี้ในการประเมินคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษา
เหล่านี้จะต้องทาคะแนน O-NET ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ให้ได้คะแนนของตัวบ่ง ชี้ที่ 5 นี้ไม่ต่ากว่า
8.00 คะแนน
ที่ ก ล่ าวว่ าสถานศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุ ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) จาเป็น ต้องทาคะแนน O-NET ครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า
ถ้ า สถานศึ ก ษาท าคะแนนของตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5 ได้ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก (16.00-20.00 คะแนน)
สถานศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนรวมของสถานศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป และถ้าสถานศึกษา
ทาคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 ได้ในระดับคุณภาพดี (12.00-15.99 คะแนน) สถานศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้
คะแนนรวมของสถานศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับดีมาก
และถ้ ามี ค ะแนนตั้ งแต่ 95.00 ขึ้ น ไปก็ ถื อ ว่า เป็ นเกี ย รติ ย ศที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องสถานศึก ษา ในการสร้าง
ประวัติศาสตร์การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553)ครั้งที่ผ่ามา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก็ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับดีมาก แต่ถ้าสถานศึกษาทาคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 5นี้ ได้น้อยกว่า 8.00 คะแนน คือได้ระดับ
คุณภาพ “ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาก็จะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสมศ. และก็จะระทมทุกข์ทรมานหัวใจ ในการรอทาผลการทดสอบ O-NET ในปีต่อไปๆ
( 2 ปี) จนกว่าตัวบ่งชี้นี้จะได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8.00 คะแนนจากการสอบ O-NET ของสถานศึกษา
เพื่อนาผลนั้นมาใช้ในการปรับแก้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งถ้าสถานศึกษาทาไม่ได้ก็จะเป็นที่
อับอายกันทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย นที่ จ ะรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จะมีความสุขกับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ เพราะ
การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 5 นั้น สถานศึกษารู้ผลก่อนการประเมิน ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สมศ.แล้ว ส่วนสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในตัวบ่งชี้ที่ 5 จากการประเมินเมื่อปีที่แล้ว
ก็ ข อให้ ส ามารถใช้ ผ ลการสอบ O-NETครั้ ง นี้ ในการปรั บ แก้ ค ะแนน และผลการประเมิ น ของ
สถานศึ ก ษาได้ ทุ ก โรงเรี ย น และที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ป ระสิ ท ธิ ผ ล สถานศึ ก ษามี คุ ณภาพเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่เข้มแข็ง
เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา ทางานอย่างประกันคุณภาพ เป็นมืออาชีพ มีความสุข
มีขวัญกาลังใจและความภาคภูมิใจในการสร้างความสาเร็จให้สถานศึกษา ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างคุณค่าให้ตนเองและสถานศึกษาให้ปรากฏเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของสถานศึกษาสืบต่อไป

