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.-มศวหนุนGPAXมากกวา10% จุฬาฯติงคดิรอบคอบ-หวงร.ร.ปลอยเกรด  

 ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ใหสัมภาษณเก่ียวกับ
สัดสวนคานํ้าหนักการพิจารณาองคประกอบในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ
ดมิสช่ันส ประจําปการศึกษา 2553 โดยเฉพาะในองคประกอบผลการเรียนเฉลี่ยระดับ
ษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งยังเปนท่ีถกเถียงกันวาควรจะใหคานํ้าหนักมากกวารอย
รือไมวา จากการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีผานมา 
ารรับฟงความคิดเห็นจากฝายตางๆ แตสวนตัวเห็นดวยกับองคประกอบใหม 
าะการยกเลิกการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต และผล
เฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) มาใชการ
วัดความถนัด รวมกับการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอ
ผลการเรียน GPAX สวนเรื่องสัดสวนคานํ้าหนัก GPAX ควรจะเปนเทาใดนั้น ตน
็นการใหคานํ้าหนัก GPAX มากกวารอยละ 10 จากที่ปจจุบันใช GPAX ท่ีรอยละ 10 
A รอยละ 20 รวมกันเปนรอยละ 30 ท้ังน้ี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสนใจเรียนใน
นมากขึ้น แตมีเงื่อนไขวาทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะตองรับผิดชอบการ
กมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศใหใกลเคียงกันภายใน 2-3 ปน้ีใหได  

ลการประชุม ทปอ.สุดทายแลวใหคง GPAX อยูที่รอยละ 10 ก็จําเปนตองยอมรับ แตถาถาม
ากเห็นไปถึงรอยละ 20-30 ในปการศึกษา 2553 แตก็ตองขอความมั่นใจจากทาง ศธ.ดวยวา
โรงเรียนตองใกลเคียงกัน เพราะที่ผานมาพบวาเกรดนักเรียนของโรงเรียนมัธยมตางๆ ขยับ
ึงตองหามาตรการทําใหโรงเรยีนลดการปลอยเกรดเฟอ นอกจากนี้ ทาง ศธ.ตองบังคับ
ุกคนสอบโอเน็ตใหได เพราะเปนตัวบงบอกวา โรงเรียนมัธยมแตละแหงจะตองมีการพฒันา
แคไหน และถาการสอบโอเน็ตเขมแข็ง ปญหาเกรดเฟอก็จะลดลงไปเอง นายวิรุณกลาว และ
 ทปอ.จะใหคาน้ําหนัก GPAX ที่รอยละ 10 เชนเดิม ทาง มศว ก็จะไมแยกไปสอบรับตรง
มด จะยังคงรักษาสัดสวนการสอบตรงและแอดมิสชั่นสที่ 50 : 50 จนถึงปการศึกษา 2553 



สะทอนอะไรบางอยาง แตก็อยาไปวิจารณเลย เพราะการใช GPAX มีทั้งผลดีและเสียในตัวเอง ซึ่งถา
มองแงสงผลดีตอนโยบายการศึกษาของชาติ ก็ถือวาคุม แตถาจะคิดใชมากกวารอยละ10 ก็คงตองคิด
กันใหรอบคอบ ตองระวังผลกระทบใหมาก เพราะเห็นอยูแลววาการใช GPAX มีทั้งผลบวกและลบ แต
สุดทายแลวผลเรื่องนี้จะออกมาเปนอยางไร จุฬาฯก็พรอมปฏิบัติตาม นายวีระศักดิก์ลาว และวา สวน
เรื่องการแยกไปสอบรับตรงนิสิตนั้น ทางจุฬาฯไมเห็นดวยกับการแยกไปสอบเองแนนอนเพราะจะ
สงผลกระทบตอเด็ก สรางภาระทําใหเดก็เดือดรอนตองวิ่งไปสอบหลายที่ จะยังคงสัดสวนการรับนิสิต
ผานระบบแอดมิสชั่นสกลางรวมกวารอยละ 70 และรับตรงกวารอยละ 20 ไปจนถึงปการศึกษา 2553  

ดานนายสุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) กลาววา การใชผลสัมฤทธิ์การ
เรียนชั้น ม.ปลายมาเปนองคประกอบในระบบแอดมิสชั่นสปการศึกษา 2553 ไมควรจะมีคาน้ําหนกั
พิจารณานอยกวาเดิม โดยปจจุบันใชผลการเรียนชั้น ม.ปลายอยูที่รอยละ 30 แยกเปน GPA รอยละ 
20 และ GPAX รอยละ 10 ฉะนั้น แมจะยกเลิก GPA ไป แต GPAX ก็ควรตองอยูที่รอยละ 30 เทาเดิม 
เพื่อใหการคัดเลือกบุคคลเขามหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ถาเราปฏิรูปการศึกษา ครู หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยพยายามเปลี่ยนวิธีการสอนแลว ภายใต
เปาหมายการสรางใหเด็กเปนมนุษยที่สมบูรณ ไมใชเรียนรูแตวิชาการอยางเดียว มหาวิทยาลัยก็ควร
ตองเอื้อเรื่องนี้ดวย แตถาเมื่อใดทําใหคาน้ําหนัก GPAX ลดต่ําลง เด็กก็จะไมอยูในหองเรียน แตจะ
ออกไปกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัยอยางเดียว เพราะสัดสวนคาน้ําหนักที่เหลือสูงถึง
รอยละ 90 ดังนั้น ผมจึงไมเห็นดวยกบัการลดคา GPAX ลง นายสุรพลกลาว และวา สวนปญหาเรื่อง
เกรดเฟอนั้น ก็ตองไปแกไขกัน โดยใชการสอบโอเน็ตเปนตัวถวง หรือไมก็ลงโทษผูอํานวยการ
สถานศึกษา หรือประจานโรงเรียน หรือลดเกรดโรงเรียนนั้นไปเลย แตตนไมเชื่อวาโรงเรียนจะปลอย
เกรดเฟอตลอดไป เปนไปไมไดที่ทุกโรงเรียนจะใหเกรด 4.00 กับนักเรียน เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถ
ควบคุมได  

นายสุรพลกลาวดวยวา สัดสวนคาน้ําหนัก GPAX รอยละ 30 จะชวยทําใหเกิดการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาดวย โดยเด็กไมตองแหเขามาเรียนโรงเรียนดีเดนดังในกรงุเทพฯ และจะเปนปจจัยเสริมชวย
ทําใหมาตรฐานโรงเรียนใกลเคียงกันเกิดขึ้นไดจริง ทั้งนี้ ถาที่ประชุม ทปอ.ไมเพิ่มคาน้ําหนัก GPAX 
ก็ไมควรจะลดลงกวารอยละ 30 เพราะผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เห็นพองกับตนก็ยังมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ มศว สวนวาถาคาน้ําหนัก GPAX ตองลดลงเหลือรอยละ 10 ทาง มธ.
ก็ยังไมไดคิดจะแยกไปสอบรับตรงนักศึกษาเอง จะยังพยายามรักษาสัดสวนการรับตรงกับรับผานแอด
มิสชั่นสที่ 40 : 60 ไปจนถึงปการศึกษา 2553  
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