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ธ.ยันประกาศผล แอดมิชช่ันส15พ.ค. ไมปรับเกณฑป51-52
2550 23:39 น.

ระกาศผลแอดมิชช่ันส 15 พฤษภาคม ตามกําหนดเดิม สั่งทุกฝายท่ีเกี่ยวของเรงสรุปขอมูล
หากเสร็จเรว็มีลุนประกาศกอน ย้ําไมเลื่อนเปดเทอม ไมปรับเกณฑปการศึกษา 2551-
อมปฏิบัติตามคําสั่งศาล หากตัดสินใหใชคะแนนโอเน็ตรอบ 2 สมัครได  

7 เมษายน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ใหสัมภาษณหลังประชุมกับ 
ร จามรมาน ผูอํานวยการสถาบนัทดสอบทาง การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดร.จริณี ตันติ
งเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา (กกอ.) ผูแทนที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
ะ ศ.ดร.สรุพล นติิไกรพจน อธกิารบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะประธาน
ารที่ปรึกษากฎหมาย ศธ.วา ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือเกี่ยวกับกรณีท่ีศาลปกครอง
ั่งระงับคําสั่งคุมครองชัว่คราวของศาลปกครองขอนแกน ท่ีหามใชมติ ทปอ.ครั้งท่ี 5/2549 
ะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (โอเน็ต) ครั้งแรกครั้งเดียวสมัครแอด
ทุกหนวยงานเขาใจตรงกันวา สกอ.ประมวลผลคัดเลือกนักศึกษาเขาสถาบันอุดมศึกษาใน
ิชช่ันสไดตามมติ ทปอ.เดิม ทุกอยางจะเปนไปตามกําหนดเดิม ขอยืนยันวาจะประกาศผล
ายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้แนนอน หากเสร็จเร็ว อาจจะประกาศผลแอดมิชช่ันสกอน

ธิการ กลาวอีกวา คําสั่งศาลปกครองสูงสุดเปนเพยีงคําสั่งระงับชั่วคราวเทานั้น คดียังคางอยูใน
ตองพิจารณาตอไปในกรณีท่ีผูฟองขอใหนําผลสอบโอเน็ต ครัง้ท่ี 2 มาสมัครแอดมิชช่ันสได 
ากษาออกมาเชนไร  ก็ใหทุกหนวยท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามนั้น แตเมื่อขณะนี้ยังไมมีคําตัดสินใดๆ 
ําเนินการไปตามปกติ ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอนักศึกษาที่จะเขาเรียนในปการศึกษา 2550 
นวนัเปดเรียน และ ศธ.จะไมเปลี่ยนแปลงเกณฑแอดมิชช่ันสในป 2551-2552 แนนอน 
ลี่ยนแปลงเกณฑใดๆ ในแอดมิชช่ันส    ตองประกาศลวงหนา 3 ป ถาประกาศตอนนี้ก็ตอง
ารศึกษา 2553 หากประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑใดๆ ไปอีกจะสรางความสับสนใหแกสังคม  

ร กลาวดวยวา กระบวนการแอดมิชช่ันสนั้นมีผูสมัครและจายเงินแลว 107,000 คน สกอ.

ts and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 30/4/07 8:17  



กําลังรอรายชื่อผูท่ีสอบตรงติดในแตละมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อตัดสิทธิผูท่ีสอบตรงติดออกไป โดย
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะสงรายชื่อมาครบภายในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ แตในฐานขอมูล สกอ.มีผูสมัคร
แอดมิชช่ันสกวา 3,500 คน ยังไมมีขอมูลไดคะแนนเฉลี่ยรายกลุมสาระวชิา (จีพีเอ) จึงทําเรื่องไปยัง
สํานักงานปลัด ศธ.ใหติดตามขอมูลใหครบภายในวันที่ 30 เมษายนนี้   

 ท้ังนี้ สกอ.ตองรอใหคณะกรรมการบริหาร สทศ.ตัดสินวา ผูท่ีสอบโอเนต็ในปนี้ และไมไดจบ ม.6 ใน
ปการศึกษา 2548 ซึ่งยอดใบสมัครมีท้ังหมด 2,600 คน จายเงินจํานวน 2,100 คน แบงเปนกลุมท่ี
สมัครสอบโอเน็ตซ้ํา (เด็กซิ่ว) 541 คน ท่ีเหลืออีกประมาณ 1,059 คน เปนกลุมท่ีจบกอนปการศึกษา 
2549 และมาสอบโอเน็ตเปนครั้งแรก หรือคนที่จบในปการศึกษา 2548-2549 แตสอบโอเน็ตไม
ครบทุกวิชา  จึงมาสอบเพิ่มในปนี้นั้น กรณีใดบางที่ถือวาเปนการสอบโอเน็ตครั้งแรก เมื่อขอมูลท่ียังขาด
อยู 3 ดาน มาครบแลว สกอ.ก็จะเริ่มประมวลผลทันที  

 “ฝากบอกนักเรียนทุกคนที่สมัครแอดมิชช่ันสวา ตอนนี้ทุกอยางเขาสูสภาวะปกติแลว ใหรอฟงการ
ประกาศได ทุกอยางที่ทํานั้นเราประกันวามีความยุติธรรม ไมมีระบบลักลั่นที่ทําใหไดเปรียบเสียเปรียบ” 
รมว.ศึกษาธิการ กลาว  

  ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา  จะตองใหขอมูลแกศาล
ปกครองสูงสุดตอไป เพ่ือใหศาลปกครองสามารถทําความเขาใจระบบแอดมิชชั่นสไดอยางชัดเจน ซ่ึงการ
ที่กลุมเด็กซ่ิวระบุวา หากใหสอบโอเน็ตครั้งเดียว จะทําใหไมสามารถเลือกเรียนในบางคณะได เพราะถา
เรียนในบางสถาบัน และไมชอบสถาบันหรือคณะ จะไดออกมาเลือกสอบใหมนั้น สามารถทําได   แตการ
สอบเขามหาวิทยาลยันั้น ตองตัดสินใจดวยเหตุผลและขอมลูต้ังแตเรียน ม.5  ไมใชเลือกไปตามยถากรรม 
หรือลองเรียนไปกอน ซ่ึงเปนการเลือกเรียนแบบขาดเปาหมาย  

 ศ.ดร.วิรุณ กลาวอีกวา หากยังเปนเชนนี้ จะยิ่งกอใหเกิดการกวดวิชา สูญเสียที่นั่งและงบประมาณ ยัง
เปนชองทางใหบางสถาบันการศึกษาเรงโฆษณาหาเงิน   เพ่ือใหเด็กที่ตองการหาที่เรียนในชวงหนึ่งป อยาก
ฝากบอกเด็กที่ไปรองตอศาลปกครองจังหวัดขอนแกน วาอยาโทษระบบหรือโทษคนอื่น ขอใหพิจารณา
ตัวเองกอน อยาคิดแตจะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง แตควรจะมองผลกระทบตอสวนรวมใหมาก 
เพราะถาดูจากคะแนนจีพีเอ คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต) หรือคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีแพ็กซ) เด็กทีต้ั่งใจสอบใหมนั้นไดเปรียบรุนนองแทบ
ทั้งสิ้น  

 อธิการบดี มศว กลาวดวยวา เด็ก ม.ปลายควรเริ่มคนหาตัวเองใหเจอต้ังแตม.4-ม.5 เมื่อถึง ม.6 จะได
ไมเกดิปญหาจะเลอืกเรียนสาขาหรือคณะใด และโรงเรยีน อาจารยแนะแนว อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง 
ตองชวยใหเด็กคนหาตัวเองใหเจอ และอยากใหทุกมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหเด็กที่อยูในโลกมืด โลกทีไ่ร
เสียง ไดเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกวา 150 แหง มี 70 แหง เปด
โอกาสใหเด็กเหลานี้  

นายภกร รงคนพรตัน ผูชวย ผอ.ภาคการพิมพ องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
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และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)กลาววา สกสค.จัดพิมพหนังสือเรยีนในป
การศึกษา 2550 โดยใชกระดาษถนอมสายตาแทนกระดาษปอนด นํารองในวิชาภาษาไทย ช้ัน ม.1 
และ ม.4 แตยังตรึงราคาขายไวเทาเดิม ตอนนี้จัดพิมพหนังสือเรียนในวิชาหลัก 4 กลุมสาระ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เสรจ็แลวพรอมวางจําหนายกวา 50 ลานเลม คิด
เปน 85% อกี 15% คือหนังสือเรยีนท่ีจะใชในเทอมสอง กําลังทยอยจัดพิมพและยืนยันเสร็จกอนเปด
ภาคเรียนนี ้ 

นายชัชพัฒน บุญประเสริฐ ผูชวย ผอ.ภาคการคา องคการคาของ สกสค. กลาววา ชวงเปดเทอมนี้ไดจัด
กิจกรรม “Back to School” นําหนังสือแบบเรียน อปุกรณการเรียน สื่อการสอน เครื่องแบบ
นักเรียน เครือ่งเขียน ขายในราคาพิเศษลดราคาตั้งแต 5-40% ท่ีรานศึกษาภัณฑพาณิชยทุกสาขา ใน
วันที่ 2 เมษายน-30 มิถุนายานี้ เปดจําหนายทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา 09.00-17.00 
น.  
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