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ขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันอังคารที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หนา 26
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต 5เม.ย.
ชงสูตรแอดมิสชั่นส"53GPAXแค10% อธิการฯจวกแนะแนวมัธยมลมเหลว
ความคืบหนาภายหลังจากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีมติใหปรับเปลี่ยนองคประกอบการ
พิจารณาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชัน่ ส ประจําปการศึกษา 2553 ใหเหลือ 3 องคประกอบ
คือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการทดสอบความถนัด หรือ Aptitude Test โดยยกเลิกการใชองคประกอบผล
การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุม สาระการเรียนรู (GPA) และผลสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และรองประธาน ทปอ. กลาววา
การยกเลิกการใชคะแนน GPA ไมใชเพราะวาโรงเรียนมีปญหาปลอยเกรดเฟอ แตเปนเพราะ GPA อยูใน GPAX
อยูแลว จึงควรยกเลิกการใช เพราะไมเชนนั้นจะเปนความซ้ําซอนกัน อยางไรก็ตาม ยอมรับวาในที่ประชุม ทปอ.ได
นําเรื่องเกรดเฟอของโรงเรียนไปพูดคุยกันจริง แตไมใชเปนเหตุผลของการยกเลิกการใช GPA
นายปรัชญา เวสารัชช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลาววา ที่ประชุม ทปอ.เห็นวาถาจะวางระบบ
แอดมิสชั่นสปการศึกษา 2553 จะใชอะไรเปนองคประกอบก็มานั่งพิจารณากัน พบวาคะแนน GPA กับ GPAX มี
ความสัมพันธกนั ถาใครไดคะแนน GPA สูงก็จะได GPAX สูงไปดวย จึงมีมติใหใชเฉพาะ GPAX อยางไรก็ตาม ใน
ที่ประชุม ทปอ.ยังไดตั้งขอสังเกตกันวาในชวงปหลังๆ นักเรียนจะมีคะแนน GPA และ GPAX สูงขึ้นเรื่อยๆ จนแทบ
จะไมมีความหมายที่จะไปวัดผลการเรียนของนักเรียนจากคะแนน 2 สวนนี้ จึงมีการเสนอใหปรับลดสัดสวนคา
น้ําหนักการใช GPAX ลงเหลือ 10% ในระบบแอดมิสชั่นสปการศึกษา 2553 จากที่ปจจุบันใชสัดสวน GPA และ
GPAX รวมกัน 30% แตยังไมไดเปนขอยุติ สวนที่มีการตั้งขอสังเกตวาที่ผานมาเกิดปญหาโรงเรียนปลอยเกรดเฟอ
ใหกับนักเรียน จนทําให ทปอ.ไมตองการใช GPA ตอไปนั้น ในประเด็นนี้ไมใชมติของที่ประชุม ทปอ. แตลึกๆ ในใจ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยตางๆ ก็อาจจะมีบางสวนที่คิดเชนนี้ได
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นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา แบบทดสอบโอเน็ตกับเอเน็ตถือวา
เปนขอสอบที่มคี วามใกลเคียงกัน เมื่อใหนักเรียนสอบทั้งเอเน็ตและโอเน็ต ผลที่ไดจึงไมตางกัน สวนการใช
แบบทดสอบความถนัดนั้น มี 2 ลักษณะ คือ เปนการออกขอสอบกลางวัดเชาวปญญา เพื่อใหรูวานักเรียนคนนั้นมี
ความคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลดีแคไหน นอกจากนี้ ขอสอบวัดความถนัดจะดูเกี่ยวกับความรู
ความสามารถในศาสตรที่เด็กตัดสินใจเลือกสอบ เชน ขอสอบวัดแววความเปนครูเปนการวัดของทางคณะวิชาวา
ตองการคนที่จะเขาเรียนครูในลักษณะอยางไร ดังนั้น ขอสอบวัดความถนัด หรือ Aptitude Test จึงควรมีหลายชุด
ไมวาจะวัดคนสายวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร หรือศิลปะ โดย
ขอสอบวัดความถนัดแตละศาสตรจะมีความแตกตางกัน บางศาสตรอาจตองการทดสอบพัฒนาการของสมองซีก
ซาย บางศาสตรตองการทดสอบสมองซีกขวา หรือบางศาสตรตองการทดสอบในเรื่องมิตสิ ัมพันธ รวมทั้งยังอาจจะ
ดูจากแฟมสะสมผลงาน การสัมภาษณ หรือในบางสาขาวิชาอาจตองสอบปฏิบัติดวย
"ตองยอมรับวาการสอบคัดเลือกโดยระบบกลางที่ผานมา ไมไดวัดเด็กใหตรงเปาหมายของมหาวิทยาลัย แตเปน
การวัดคนจากความจํา จากการกวดวิชา ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยหลายแหงจึงเลี่ยงไปใชวธิ ีสอบรับตรงเอง เพื่อได
นิสิตนักศึกษาตรงเปาหมาย นอกจากนี้ เด็กมัธยมปลายจํานวนมากยังไมมีจุดหมายในชีวิต ยังไมรูวาตัวเองชอบ
หรือถนัดอะไร บางคนเลือกเรียนเพราะพอแมใหเรียน เพราะสังคมชื่นชม หรือเลือกเรียนเพราะตามเพื่อน เรียน
เพราะไมรูจะเรียนอะไร สอบๆ ใหไดกอน สภาพเหลานี้ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเด็กเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยก็ไม
มีความสุขในการเรียน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากระบบแนะแนวในโรงเรียนมีปญหามาก ครูแนะแนวออนแอทั้ง
ประเทศ ไมไดทําใหนักเรียนรูจักตัวเอง จึงสงผลถึงการกาวขึ้นสูการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สอบไดแลวเรียน
ไมได เพราะไมชอบ บางคนจึงถูกรีไทร" นายวิรุณกลาว
นายสุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวในการชี้แจงกลุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมที่
ออกมาเรียกรองขอใหตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 76 จังหวัด ที่หอประชุมคุรุสภา ในวันเดียวกันนี้วา ในรอบ 5 ปที่
ผานมาผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เปน 3.07 จึงเปนแนวโนมของการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยที่จะไมยอมใชคะแนน GPA เพราะปญหาการปลอยเกรดเฟอได และ
ตอไปมหาวิทยาลัยตางๆ ที่จะใชคะแนน GPA ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา อาจตองคิดคะแนน GPA นักเรียนแต
ละโรงเรียนใหม เพื่อใหไดผลที่เปนมาตรฐาน
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาววา เห็นดวยกับการใชการ
ทดสอบความถนัดแทนการสอบเอเน็ต แตถา ทปอ.จะลดสัดสวน GPAX จากรอยละ 30 เหลือเพียงรอยละ 10 ตน
ก็รูสึกหนักใจ เพราะเทากับวาเปนการสวนกระแสที่พยายามพัฒนาใหนักเรียนหันมาสนใจการเรียนในหองเรียน
แตจะทําใหหันไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบอยางเดียว โดยไมรวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่
ทําใหคุณภาพของเด็กดีขึ้น ตนจึงอยากใหคงสัดสวน GPAX ไว 30% เทาเดิม และควรจะมาชวยกันดูแลใหผล
คะแนนนี้เปนที่นาเชื่อถือมากขึ้นจะดีกวา ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยินดีรับฟง
ปญหา และยินดีจะแกไขใหเปนรูปธรรม

C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว 3.doc 3/4/07 12:34

"จริงๆ แลวในขอกังวลเรื่องเกรดเฟอนั้น ไดมีการดูแลและสามารถที่จะตรวจสอบไดวา โรงเรียนใดปลอยเกรดเฟอ
หรือไม โดยดูไดจากความสัมพันธระหวางคะแนนโอเน็ตและผลการเรียน ม.ปลาย แตหากทาง ทปอ.ยังไมเชื่อมั่น
โรงเรียนใดก็สามารถเสนอ สพฐ.ใหไปตรวจสอบได" คุณหญิงกษมากลาว
นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาววา เทาที่ทราบมติของ ทปอ.เรื่องดังกลาวยังมี
การถกเถียงและยังมีความเห็นแยงกันอยู จึงไมอยากเสนอความเห็นใดๆ จนกวาจะมีการหารือรวมกันระหวาง
ทปอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เพราะหาก
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งปรับแกระบบแอดมิสชั่นสเพียงลําพังก็อาจสงผลกระทบตอระบบรวมได ดังนั้น เรื่องนี้
จึงควรใหมีความเห็นพองรวมกันทุกฝาย
วันเดียวกันนางจรวยพร ธรณินทร ปลัด ศธ. กลาวภายหลังประชุมผูบริหารระดับสูงของ ศธ.วา นางอุทุมพร จามร
มาน ผูอาํ นวยการ สทศ.ไดแจงที่ประชุมทราบวา สทศ.จะเลื่อนประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้น จากเดิมวันที่ 10
เมษายน เปนวันที่ 5 เมษายน ตั้งแตเวลา 21.00 น. เปนตน นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังไดหารือกรณีปญหาขอสอบ
โอเน็ตที่ผิด เพราะยึดคําตอบจากตําราเรียนที่อาจมีเนื้อหาไมทันสมัยนั้น ที่ประชุมจึงมีขอเสนอแนะวาปจจุบัน
เหตุการณตางๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงขอใหใชองคความรูที่เปนปจจุบันเปนแนวคําตอบ และการออก
ขอสอบไมควรจะออกวัดความจํามากเกินไป
นางอุทุมพรกลาววา ที่ สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตไดเร็ว เพราะตรวจผลคะแนนเสร็จเร็วกวากํานด ซึ่งในวัน
เดียวกันนี้ไดทยอยสงซีดีผลคะแนนสอบโอเน็ตไปยังโรงเรียนตางๆ ในภูมิภาคทั้งหมดแลว และวันที่ 4 เมษายน จะ
สงใหโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ โดยนักเรียนสามารถไปขอดูผลคะแนนไดที่โรงเรียนกอนการประกาศผลอยางเปน
ทางการในวันที่ 5 เมษายน ทางเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th และเว็บไซตของศูนยสอบมหาวิทยาลัยทั้ง 18
ศูนย ทั้งนี้ หากนักเรียนคนใดมีขอของใจในผลคะแนนสอบใหยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบไดตั้งแตวันที่ 11-30
เมษายน โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบไดจากเว็บไซต สทศ. แลวยื่นไดโดยตรงที่ สทศ.
หรือสงทางไปรษณียพรอมตั๋วแลกเงิน สั่งจายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ เลขที่ 128 อาคารพญาไท
พลาซา ชั้น 35 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เสียคาธรรมเนียมการดูกระดาษคําตอบวิชาละ 20
บาท
หนา 26
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