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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
ศ.สกัดเด็กซิ่ล สอบโอเน็ตป"51 ร้ือฐานขอมูลใหม 

านขอมูลใหม สกัด"เดก็ซิ่ล"สอบโอเน็ตปหนา เจอชื่อซ้ําโดนดีดออก 
ซ้ํารอยสอบหลายรอบ เรงตรวจรายชื่อกวาพันรายที่หมดสิทธิแอดมสิชั่นสปนี ้
มหาวิทยาลัยที่เด็กเลือกอันดับ 1-4 คัดอีกรอบ "มศว"ใหทาํใจ อาจถูกลด
ตองเรียนเพ่ิม 

นากรณีท่ีประชุมรวม 3 ฝาย คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ี
ิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.) มีมติเห็นชอบใหใชคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน 
็ต ครั้งแรกครั้งเดียวที่สอบในปท่ีนักเรียนสําเร็จการศึกษา มาใชประมวลผลในระบบ
รับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสช่ันส ประจําปการศึกษา 2550 ทําใหนักเรียนที่จบกอนป
 2549 จํานวน 1,382 คน (เด็กซิ่ล) ไมสามารถใชคะแนนโอเน็ตที่สอบเปนครั้งที่ 2 ใน
มวลผลได โดยท่ีประชุมมีมติจะประสานมหาวิทยาลัยใหเปดรับตรง หรือโอนยายคณะ/
หรบันักเรียนกลุมดังกลาวนั้น 

 พฤษภาคม นายสงบ ลักษณะ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง
แหงชาติ (สทศ.) เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรหิาร สทศ. วาไดหารือ
ีเยียวยาเด็กซิ่ลจํานวน 1,382 คน ท่ีไมสามารถใชคะแนนโอเน็ตมาประมวลผลในระบบ
ส ประจําปการศึกษา 2550 ได โดยขณะนี้ สกอ.และ สทศ.ไดเรงตรวจสอบรายชื่อ
ลุมน้ีแลววามีจํานวนกี่รายที่สมัครแอดมสิช่ันสในปน้ี จากนั้นจะสงรายชื่อไปให
ลัยที่เด็กแตละคนเลือกเรียนเปนอันดับหนึ่ง เพื่อใหมหาวิทยาลัยน้ันๆ พิจารณาวาจะ
ษาตอเปนกรณีเพิ่มเติมไดหรือไม หากมหาวิทยาลัยที่เลือกไวเปนอันดับหนึ่งไมรับ ก็
ื่อใหมหาวิทยาลัยที่เลือกเปนอันดับสอง สาม และสี ่ตามลําดับ 

เด็กเหลาน้ีจะแยกออกจากที่น่ังเรียนที่มหาวิทยาลัยเปดรับในระบบแอดมิสช่ันสปกติ 
วิธีการที่ไมไดเขาตามตรอกออกตามประตู แตก็ยุติธรรม และเหมาะสม ผมเชื่อวาแตละ
ลัยจะมีท่ีน่ังสําหรับเด็กเหลาน้ี เน่ืองจากแตละปจะมีผูสละสิทธิในการเขาเรียนตออยู
นชองใหมหาวิทยาลัยรับเด็กเหลาน้ีเพิ่มเติมได อยางไรก็ตาม หากมหาวิทยาลยัใด
ับเด็กกลุมน้ีแลว ตอบคําถามสังคมไมได ก็ไมตองรับ เพราะการรับนิสิตนักศึกษาเปน
หาวิทยาลัย" นายสงบกลาว 

ลาวตอวา สวนที่มีเด็กซิ่ลจะฟอง 3 หนวยงาน ไดแก สกอ., สทศ.และ ทปอ.ใน
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คดีอาญามาตรา 157 กรณีเจาพนักงานผูมีหนาที่ แตกลับปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดนั้น เปนสิทธิท่ีจะยื่นฟองรอง สกอ.และ ทปอ.ได 
แตหากจะยื่นฟอง สทศ.ดวยคงไมถูกตอง เพราะ สทศ.มีหนาที่จัดสอบโอเน็ต ไมเกี่ยวของกับ
การนําผลคะแนนไปประมวลผลแอดมิสช่ันส อยางไรก็ตาม ขอยืนยันวามติของทั้ง 3 หนวยงาน 
ไมไดตั้งใจที่จะกล่ันแกลงใครใหเสียสิทธิ ตรงกันขามกลับตองการคุมครองผลประโยชนของคน
สวนใหญท่ีจบการศึกษาในปน้ีท่ีทําตามหลักเกณฑทุกอยาง 
 
นายสงบกลาวอีกวา ท่ีประชุมยังหารือถึงแนวทางการทดสอบโอเน็ตใหนักเรียน ม.6 ท่ีจะจบในป
การศึกษา 2550 ซึ่ง สทศ.ตองจัดสอบชวงเดือนมีนาคม 2551 น้ัน จะตองสอบโอเน็ตเพิ่มจาก 5 
กลุมสาระการเรียนรู เปน 8 กลุมสาระ โดยจะบังคับใหนักเรียน ม.6 ทุกคนสอบโอเน็ตใหครบ 8 
วิชา ซึ่งเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ท่ีตองออกระเบียบ
ใหโรงเรียนปฏิบัติตาม หลังจาก สพฐ.มีนโยบายใหนําคะแนนโอเน็ต 30% และผลทดสอบระดับ
สถานศึกษา 70% ใชประกอบการจบชวงชั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ดีท่ีนักเรียนจะไดวัดความรู
ความสามารถที่ชัดเจน และผลการเรียนจะมีความหมายมากขึน้ ทําใหนักเรียนระดับมัธยมปลาย
ทุกคน ตั้งใจเรียนตลอดทั้ง 3 ป และต้ังใจในการสอบโอเน็ตมากขึ้น 
 
"ท่ีประชุมยังพิจารณาแผนการทํางานของ สทศ. โดยเตรียมจัดทําคลังขอสอบเพื่อทดสอบชวง
ช้ันที่ 1-4 ซึ่งแตละชวงช้ันจะจัดทําคลังขอสอบใหครบทั้ง 8 กลุมสาระ พรอมตั้งคณะกรรมการ
สรางเครื่องมือวัดผล คณะกรรมการจดัพิมพ คณะกรรมการจัดการสอบ คณะกรรมการแปลงผล 
และคณะกรรมการรายงานผลใหครบวงจรทุกชวงช้ัน อีกทั้งไดแตงตั้งนายปรัชญา เวสารัชช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนประธานกรรมการติดตามและประเมินผล สทศ.
ดวย" นายสงบกลาว 
 
นายสงบกลาวอีกวา ท่ีประชุมยังรับทราบผลการจัดสอบโอเน็ตในปน้ี โดยผูสอบที่ขอดู
กระดาษคําตอบ 600 คน พบวาทุกคนพอใจ อยางไรก็ตาม ไดสอบถาม สกอ.พบวามีผูสมัคร
แอดมิสช่ันสท่ียังไมทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ และคะแนนเฉลี่ย
รายกลุมสาระ หรือจีพีเอ ประมาณ 90 คน คาดวากลุมน้ีเปนกลุมที่ยังไมจบ ม.6 ไมใชนักเรียน 
ม.4 มาสมัครสอบอยางที่เขาใจ โดยเด็ก ม.6 ดังกลาวอาจเรียนไมจบในภาคเรียนสุดทาย เชน 
ติด ร แตเมื่อสอบโอเน็ตในปน้ี ก็ถือวาใชสิทธิสอบโอเน็ตครั้งแรกไปแลว ปหนาจึงไมมีสิทธิสอบ
อีก 
 
นางอุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการ สทศ. กลาววา การจัดสอบโอเน็ตในป 2551 สทศ.จะ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบโอเน็ตผานเว็บไซต www.niets.or.th ซึ่งเปนรายชื่อของผูท่ีกาํลัง
เรียนชั้น ม.6 ท่ีแตละโรงเรียนสงให รวมถึงรายชื่อนักเรียน และนักศึกษาที่กําลังเรียนในสาย
อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา ม.6 ซึ่งตองสมัครเพื่อยนืยันสิทธิในการสอบโอเน็ตอีกครั้ง เพราะที่
ผานมามีผูสอบไมมากนัก คาดวาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบโอเน็ตหลังจากประกาศผลแอด
มิสช่ันส  
 
"เช่ือวาการสอบโอเน็ตในปหนา เด็กซิ่ลจะไมสามารถสอบโอเน็ตครั้งที่สองได เพราะสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธสิอบทั้งในสวนที่สถานศึกษาสงให สทศ.และจากระบบฐานขอมูลที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทํารวมกับ สทศ.ซึง่เปนขอมูลที่ผานการปรับปรุงใหม และ
นาเชื่อถือ ท่ีสําคัญสามารถตรวจสอบไดวาผูสอบเปนใคร จึงมั่นใจไดวาจะไมเกิดปญหาเด็กซิ่ล
สมัครสอบโอเน็ตซ้ําเหมือนอยางที่ผานมา" นางอุทุมพรกลาว 
 
นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการ ศธ. กลาววา เด็กซิ่ลสามารถฟองรองได แตไมอยากใหเด็ก
ซิ่ลกังวลมากนัก เพราะในที่สุดเช่ือวาจะมีทางออกที่ชัดเจน และเปนธรรมใหแกเด็กซิ่ลแนนอน 
 
นายวิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา เดก็ซิ่ลที่มี
สิทธิขอโอนยายขามคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น สามารถขอได แตคงไมไดตามทีข่อทุกคน 
และหากโอนยายไดแลว เด็กซิ่ลกค็งตองทําใจเรื่องการปรับลดเกรด หรือตองเพิม่วิชา
เรียนมากขึ้น  
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