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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
ซิ่ล"คานมติ3หนวยงาน งัดมาตรา157ฟองคดีอาญา 

ิ่ล"งดัมาตรา 157 คดีอาญา ฟอง 3 หนวยงานไมยอมประมวลผลแอดมสิชั่นส 
ะเวน-ปฏิบัติมิชอบ"ทําใหเสียหาย สทศ.เผยมายืน่คัดคานมติแลว 1 ราย 
บดี"มธ.-จุฬาฯ -มศว"ยังแบงรับแบงสูรับตรง 1,400 ราย ที่ไมเขาขาย "แมฟา
อาแขนรอ 

หนากรณีท่ีประชุมรวม 3 ฝาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่
ธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษา
ิ (สทศ.) มีมติเห็นชอบใหใชคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน 
น็ต ครั้งแรกครั้งเดียวที่สอบในปท่ีนักเรียนสําเร็จการศึกษา มาใชประมวลผลในระบบ
รรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสช่ันส ประจําปการศึกษา 2550 ทําใหนักเรียนที่จบกอนป
า 2549 จํานวน 1,382 คน ไมสามารถใชคะแนนโอเน็ตที่สอบในปน้ีมาประมวลผลได 
ระชุมมีมติใหประสานมหาวิทยาลัยใหเปดรับตรง หรือโอนยายคณะ/สถาบันสําหรับ
กลุมดังกลาวนั้น 

ี่ 3 พฤษภาคม นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองอธิการบดีฝายวิชาการ จุฬาลงกรณ
ยาลัย เปดเผยวา ตองขอดูรายละเอียดจาก ทปอ.เรื่องใหรับนักศึกษาตรงกอน เน่ืองจาก
การรับตรงของจุฬาฯ เสร็จเรียบรอยแลว รอแคการประกาศผลแอดมิสช่ันส จากนั้นจุฬา
ิจารณาวาจะชวยเหลือเด็กที่เขามหาวิทยาลัยแลวออกมาสอบแอดมิสช่ันใหม (เด็กซิ่ล) 
ยางไร โดย ทปอ.ตกลงกันวาจะชวยใหมากที่สุดเทาที่จะชวยได แตตองอยูบนพื้นฐาน
มถูกตอง เพราะหากใหเปดรับโดยอัตโนมัติ คงตอบคําถามสังคมไมได นอกจากนี้ คณะ
รับจะตรงกับความตองการของเด็กซิ่ลหรือไม เพราะตองเปดกวางใหทุกคนสมัครได ไม
ภิสิทธิ์เหนือใคร 

ล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) กลาววา มธ.ไมเปดรับสมัคร
ีกแลว เพราะเลยขั้นตอนรับตรงแลว ยกเวนกรณีพิเศษ จะพิจารณาใหเปนกรณีๆ ไป สวน
ี่ไมสามารถเขาระบบแอดมิสช่ันสได ถือเปนกรณีพิเศษเชนกัน แตตองดูหนังสือขอ
มมือของ ทปอ.ถงึเหตุผลความจําเปน เพื่อเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณี
ีคณุสมบัติตรงตามที่คณะตางๆ ตองการ และรับไดหรือไม 
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นายวิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร 
กลาววา มศว จะเปดรับตรงวันที่ 14-22 พฤษภาคม แตที่ผานมา มศว ถือหลัก
ปฏิบัติใหนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยูป 1 ขอยายคณะภายในมหาวิทยาลัยได หรือยาย
ระหวางมหาวิทยาลัยก็ได โดยความยินยอมจากตนสังกัดทั้ง 2 ฝาย ซ่ึงจะดูผลการ
เรียนเทียบรายวิชา โอนหนวยกิต และเรียนเพิ่มเติม เปนตน โดยแตละปมีนักศึกษา
ขอโอนมาไมมาก เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยเอกชน เปนตน 
 
นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (มฟล.) และประธาน ทปอ.กลาววา 
มฟล.ยังเปดรับตรงทุกคณะ ผูสนใจ รวมถึง เด็กซิ่ลสามารถสมัครได สวนสถาบันอื่นคงตองรอ
หนังสือ ทปอ. กอน คาดวาจะรับเด็กซิ่ลไดหลังประกาศผลแอดมิสช่ันสแลว เพราะตองรอ
จํานวนที่น่ังจากการสละสิทธิ  
 
นายณพวรรช ล้ิมจํารูญธร นักศึกษาป 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) หน่ึงในผูฟองคดีโอเน็ตที่
ศาลปกครองกลาง กลาววา กําลังปรึกษาทนายความ และเพื่อนเด็กซิ่ลดวยกันวา อาจจะมีผูท่ี
ไมเคยฟองศาลปกครองมาฟองเพิ่มเติม เน่ืองจากมติของ 3 หนวยงานดังกลาวไมเปนธรรม ปด
กั้นสิทธิ สวนวิธีการเยียวยาที่ขอใหมหาวิทยาลัยตางๆ ชวยพิจารณารับน้ัน ยงัไมชัดเจน ท้ังน้ี 
กําลังหารือวาจะฟองคดีอาญามาตรา 157 กรณีเจาพนักงานผูมีหนาที่ แตกลับปฏบิัติ หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด แตยังไมทราบวาจะมีชองทาง
ฟองไดหรือไม คาดวาจะไดคําตอบในอีก 3-4 วัน 
 
นางอุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการ สทศ.กลาววา จะรายงานมติท่ีประชุมดังกลาวใหคณะ
กรรมการบรหิาร สทศ.ทราบในวันที่ 4 พฤษภาคม เพื่อรับรองรายงานการประชุม หากที่ประชุม
เห็นชอบ ก็จะหารือถึงแนวทางการจัดสอบโอเน็ตในปท่ีถัดไป เพื่อไมใหผิดพลาดเหมือนปน้ี 
ท้ังน้ี หลังจาก 3 หนวยงานมีมติรวมออกมา ไดมีเด็กซิ่ล 1 รายมายื่นหนังสือคัดคานมติดังกลาว
ตอ สทศ. โดยจะนําหนังสือรองเรียนดังกลาวเสนอตอนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ ศธ. 
และประธาน ทปอ. ตอไป 
 
นายวิจิตรเปดเผยภายหลังหารือรวมกับนายกฤษณพงศ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) นายวนัชัย นางอุทุมพร และนายสงบ ลักษณะ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
สทศ.วา ท้ัง 3 หนวยงานไดรายงานมติใหทราบแลว ซึ่งจะทําใหนักเรียนที่มีฐานขอมูลโอเน็ต 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู หรือจีพีเอ และคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.ปลาย หรือจีพี
เอเอ็กซ ในปเดียวกัน สามารถนําผลมาประมวลไดเลยกวา 1 แสนคน ในจํานวนนี้มีผูที่จบป
การศึกษา 2548 ท่ีมีขอมูลครบทั้ง 3 สวนในปเดียวกัน 708 คน สวนผูท่ีไมเขาหลักเกณฑมี
ประมาณ 1,400 คน ทปอ.จะหารือมหาวิทยาลัยเพื่อหาชองทางเยียวยา สวนจะรับหรือไมก็เปน
ดุลพินิจของแตละมหาวิทยาลัย โดยจะมีการประกาศแนวทางการใหความชวยเหลือหลัง
ประกาศผลแอดมิสช่ันสแลว  
 
หนา 1 
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