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สรุปขาวเดนป 2549 การศึกษา-สาธารณสุข-วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตรตองจารึก เพราะไมเคยมีการสอบคัดเลือกเขามหาวทิยาลัยปไหน 
ที่สรางความสับสนวุนวายใหแกนักเรียนและผูปกครองไดเทากับปการศึกษา 
2549  

 ซึ่งเปนปแรกที่ใชระบบแอดมิชชั่นส โดยนําผลทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต) มา
เปนองคประกอบพิจารณา โดยโอเน็ตมีเด็กสอบกวา 3 แสนคน และเอเน็ตกวา 
1 แสนคน  

ทวา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ตองตรวจขอสอบใหม 
และประกาศผลสอบใหมถึง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 มีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เขามาชวยดําเนินการ ต้ังเปาจะประกาศผลในวันที่ 13 
เมษายน แตเลื่อนไปเปน 23 เมษายน, 30 เมษายน และประกาศผลไดจริงใน
วันที่ 1 พฤษภาคม และกวาจะประกาศผลในวันนั้นตองเลือ่นเวลาออกไปถึง 6 
ครั้ง  

พลันที่ประกาศผลสอบ ปรากฏวาความวุนวายเกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะบางคนไป
สอบแตไมมีผลสอบ บางคนผลคะแนนปนศูนย ทั้งโอเน็ต-เอเน็ต ทําใหนักรียน
และผูปกครองรวมพันชีวิตประทวงที่ สทศ.ถึง 2 ครั้ง ขณะที่ สกอ.ตองเลื่อนรบั
สมัครแอดมิชชั่นสกลางและแอดมิชชั่นสตรงออกไปถงึ 4 ครั้ง รวมทั้งเลื่อน
ประกาศผลและเลื่อนวันเปดเทอมออกไป 1-2 สัปดาห ทามกลาง "ความสิ้น
ศรัทธา" ตอระบบแอดมิชชั่นส ของนักเรียนและผูปกครองที่เขารองตอศาล
ปกครองขอใหยกเลิกใชระบบนี ้ 

-"ภาวิช"จัดอันดับมหาวิทยาลัยวุน!!  

กอนพนเกาอี้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศ.(พิเศษ) ดร.ภา
วิช ทองโรจน ฝากผลงานชิ้น "โบดํา" ประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ถือวาเปนครั้งแรกของไทย โดยใชดัชนีชี้วัดดานวิจัย
และการเรียนการสอน และจําแนกตามกลุมสาขาวิชา แมคนทําอางหตุผลทํา
เพ่ือไวเปนขอมูลพัฒนามหาวิทยาลัย แตเสียงกนดาจากผูบริหารมหาวิทยาลัย
ดังกองประเทศวา ไมเหมาะสมและไมเปนกลาง กระทั่ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คนปจจุบัน ก็ไมสนับสนุน และ
มอบใหสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทํา
หนาที่แทน  

-จุฬาฯติดอันดับม.โลก  

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดของโลก 200 อันดับแรก ของ "The 
Times Higher" ประจําป 2549 ปรากฏวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยูในอันดับ
ที่ 161 ของโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลุดออกไปจากการจัดอันดับ 200 อันดับ
แรกในปนี้ 24 แหง จากป 2548 หลุดออกไป 36 แหง สะทอนถึงความมี
มาตรฐานระดับโลกของมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู  

จุฬาฯ ยังติดอันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในสาขาเทคโนโลย ี
และติดอันดับที่ 80 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ดาน "Biomedicine" เปนปที่ 
3 ติดตอกัน นับเปนขาวดีที่ทําใหคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง  

-นศ.คานม.นอกระบบ  

กลายเปนประเด็นรอนปดทายปจอ เมื่อ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน เดินหนา ม.นอก
ระบบ ดวยการนํารางกฎหมาย ม.นอกระบบ ผานความเห็นชอบคณะรัฐมนตร ี
(ครม.) อาทิ จุฬาฯ ม.ทักษิณ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.บรูพา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) ม.เชียงใหม และที่ผานสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
(สนช.) วาระแรก มีจฬุาฯ ม.ทักษิณ และ สจพ. พิจารณา บางราง พ.ร.บ.อยูใน
ขั้นกรรมาธกิาร ทามกลางเสียงคัดคานของพลังนักศึกษา 11 สถาบัน ประทวง
เผาหุน "วิจิตร" ขอใหรัฐชะลอ ม.นอกระบบ เพ่ือประชาพิจารณใหม แต "รมต.
วิจิตร" แกเกี้ยววา รัฐไมไดบังคับใหออกนอกระบบ  

-วธ.1 ปใชรัฐมนตรี 3 คน  

ต้ังแตตนป 2549 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถูกจับตามอง เพราะ "ปาอุ" อุไร
วรรณ เทียนทอง รมว.วธ. จากพรรคไทยรักไทย มีผลงานโดดเดนดานการ
อนุรักษ พัฒนา สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด แตดวยมรสุม
การเมือง ทําให "ปาอุ" ลาออกจากตําแหนง ดวยเหตุผลสั้นๆ วา "เพ่ือดํารงไว
ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการเมอืง" จนเปนชนวนหนึ่งของการขับไล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหพนจากตําแหนง ครม.รักษาการไดต้ังให นาย
สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย รองนายกฯ มารักษาการ รมว.วธ.แทน แตเปนไดแค รมว.
เงา ไมมีเวลาทํางานวัฒนธรรม กระทั่งหลังรฐัประหาร พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี ไดแตงต้ัง คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มาเปน รมว.วธ.จนถึงปจจุบัน 
โดยประกาศนโยบาย  
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