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ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน

ฉบับประจําวันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 หนา 39

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

อุทุมพร จามรมาน” กับภารกิจลุนระทึกสอบ ONET
โดย ผูจัดการออนไลน 20 กุมภาพันธ 2550 09:17 น.
การจัดทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ(สทศ.) เพื่อใชกับระบบแอดมิชชั่นในการคัดเลือกนักเรียนเขาสูรั้ว
มหาวิทยาลัยในปที่ผานมานั้น เต็มไปดวยปญหา นับตั้งแตวันสอบที่มีนักเรียนไปผิด
สนามสอบจํานวนมาก เนื่องจากความสับสนของการแจงสถานที่สอบไปจนถึงวัน
ประกาศผล นักเรียนหลายคนมีคะแนนเปนศูนย จนนํามาสูการยกเลิกผลการสอบที่
ประกาศไปในครั้งแรก รวมถึงการตองเลื่อนการประกาศผลสอบอีกหลายตอหลายครั้ง
เหตุการณดังกลาวสั่นคลอนความ
เชื่อมั่นตอการจัดสอบโอเน็ตลงไปถึงรากถึง
โคน และสําหรับปนี้ การสอบโอเน็ตจะมีขึ้นใน
วันที่ 24-25 ก.พ.โดยมี “ศ.ดร.อุทุมพร
จามรมาน” ที่โดดเขามารับงานแทน
ผูอํานวยการ สทศ. คนเดิม ความไมเชื่อมั่น
คงปรากฏอยูในใจของนักเรียน และผูปกครอง
หลายๆ คน
ุ พร พรอมแคไหน
ถึงเวลานี้ ศ.ดร.อุทม
สําหรับการจัดสอบที่จะมีขึ้นในชวงปลาย
เดือนนี้

บรรยากาศความวุนวายในการตรวจคะแนน
โอเน็ต-เอเน็ตเมื่อปที่แลว

ความพรอมของ สทศ.ในการจัดสอบ
O-NET ปนี้พรอมแคไหน ?
ตอนนี้ขอสอบจัดพิมพพรอมทั้งหมดแลวจํานวน 3.3 แสนฉบับ 5 วิชา รวมทั้ง
กระดาษคําตอบ และไดจัดสงกระดาษคําตอบใหศูนยสอบในมหาวิทยาลัย 18 แหงทั่วประเทศ
โดยในปนี้มีสนามสอบทั้งสิ้น 325 แหงและมีนักเรียนจาก 6,000 โรงเรียนเขาสอบ
เด็กทั้งหมดเราใชวิธีใหเลขที่นั่งสอบ 7 หลักตอ 1 คน ทุกคนจะมีเลขที่นั่งสอบที่สามารถ
ใชตรวจสอบสนามสอบ วิชา และหองสอบไดทั้งหมด
สวนกระบวนการการสงขอสอบใหศูนยสอบทั้ง 18 แหงนั้น ศูนยสอบเหลานี้เคยทําเรื่อง
เอนทรานซมากอน 20-30 ป กระบวนการจะเหมือนกับการจัดสอบเอนทรานซในตางจังหวัด
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โดยศูนยสอบจะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเปนประธานศูนย มีผูอํานวยการสํานักวิชาการ หรือ
สํานักบริหาร หรือสํานักบริการ หรือสํานักทะเบียน เปนหัวหนาศูนยสอบ โดยจะมีคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสอบ ซึ่งจะมาประชุมรวมกับ สทศ.หลายครั้งในการเตรียมการสอบ
เราวางหลักวา 1 หอง จะจัดที่นั่งสอบ 30 ที่นั่ง ผูคุมสอบ 2 คน มาจากตางโรงเรียนกัน
โดยมีการอบรมระเบียบปฏิบต
ั ิ แจกคูมือ และซีดีวิธีการคุมสอบไปใหกับศูนยสอบไปทั้งหมดแลว
เพราะฉะนั้นศูนยสอบก็ไปอบรมกับผูคุมสอบ คุยกับทางสนามสอบวา หากมีปญหาจะแกไข
อยางไร ขณะที่ศูนยสอบก็จะมีเจาหนาที่จากศูนยสอบไปอยูที่สนามสอบแหงละ 1 คน เพื่อคอย
ชวยเหลือแกไขปญหาตัดสินใจ และเอาขอมูลการตัดสินใจกลับไปที่ศูนยสอบ ซึ่งปนี้เราใหศูนย
สอบมีอํานาจในการตัดสินใจแกปญหาในพื้นที่ได และรายงานใหเราทราบ เพราะไมรูวาจะมี
ปญหาอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่บาง หากเกิดปญหาเราขอใหศูนยสอบตัดสินใจ
ความพรอมในการจัดสอบO-NET
ขณะนี้กี่เปอรเซ็นตแลว?
หากเทียบกับปที่แลวคิดวา 100% แลว
แตหากเทียบกับอุดมคติของตัวดิฉันยังไมถึง
เพราะเราเตรียมทุกเรื่องที่เคยเปนปญหาปที่
แลว แตเราไมรูวาหากใกลๆ ปญหาอะไรจะ
เกิดขึ้น ตอนนี้เราตองแกปญหาทุกวัน
เหมือนกัน เรื่องขอมูล เรื่องความพรอมของ
สนามสอบ เรื่องครูผูคุมสอบ
ที่สําคัญขอสอบอะไรก็ตามที่นําไปสูการ
ตัดสินจะมีคนหลายๆ กลุมที่จะทําอะไร
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
บางอยาง ซึ่งประสบการณของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดเตือน
มา เราก็พยายามจะเตือนศูนยสอบ เพื่อกํากับในพื้นที่ใหเรามีทั้งโรงเรียนกวดวิชา หรือคนที่
อยากไดขอสอบไปพิมพ ก็จะใหผูคุมสอบถายเอกสารขอสอบในระหวางคุมสอบ ซึ่งขอสอบ
สงกลับมาใหเรานั้นครบ แตที่ถายเอกสารไปเราก็ไมรู
ในการเปดซองขอสอบนั้น เราก็วางระบบวาจะตองใหผูเขาสอบ 2 คนมาเปนพยานวาซอง
ขอสอบไมมก
ี ารเปดกอนลวงหนา และลงนามกํากับ จากนั้นผูคุมสอบจะแจกขอสอบออกไปให
เด็ก แลวผูคุมสอบจะเดินใหเด็กที่เขาสอบเซ็นชื่อ พรอมกับเช็กหลักฐานวาตรงกับชื่อผูเขาสอบ
ไหม เด็กคนไหนไมมาก็ขีดทิ้ง เมื่อสอบเสร็จก็นับกระดาษวาตรงกับจํานวนคนมาหรือไม ทุกวิชา
หากมีคนไมมาเขาสอบ ใหเขียนมาดวยวา ใครขาดสอบ คั่นดวยกระดาษเปลา
สวนของคนที่ไมมาสอบ ก็ตองเขียนไวหนาซองแตละวิชาดวยวา มาสอบกี่คน ขาดสอบกี่
คน ลงชื่อกํากับ เรามีแบบฟอรมใหผูคุมสอบกรอกทั้งหมด จากนั้นตองสงกลับมาที่ศูนยสอบ
ศูนยสอบก็ตองนับอีกทีวาตรงกับรายละเอียดหนาซองหรือไม กอนจะสงกลับมาให สทศ. ตองดู
วากระดาษคําตอบตรงกับที่สนามสอบสงมาใหหรือไม แยกผูเขาสอบกับผูขาดสอบ ใสกลองที่
เราจัดให นับใหถูกตอง และเซ็นกํากับ เรียงตามหมายเลขตามระบบที่ สทศ.จัดให และสงกลับ
มายังสทศ.
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ดังนั้น เราสอบเสร็จ 25 ก.พ.วันที่ 2627 ก.พ.นาจะจัดการสงกลับมาใหเราได สวน
กทม.ตองสงใหเราไดวันที่ 27-28 ก.พ.เพราะ
3-4 มี.ค.ตองจัดสอบเอเน็ต เมื่อศูนยสอบสง
กระดาษคําตอบมาให สทศ.แลว ขอสอบจะ
ถูกนําไปเก็บไวเราไมเปดเผย ล็อกอยางดีและ
มีคนเฝาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง สทศ.ตองนับ
และตรวจสอบอีกรอบ เพื่อใหตรงกัน เราเช็ก
3 จุด คือ สนามสอบ ศูนยสอบ และ สทศ.
และเริ่มทยอยตรวจ โดยจะนําไปทีละลอต
แลวเอากระดาษคําตอบกลับมา ซึ่งเราตอง
สามารถเรียกกระดาษคําตอบออกมาใหผูเขา
สอบดูได หากมีขอสงสัย
ปที่ผานมามีปญหาเรื่องการตรวจ
กระดาษคําตอบมาก ปนี้ดําเนินการ
แกปญหาอยางไร?
ปนี้เราใชระบบ OMR ซึ่งผูเขาสอบตอง
ฝนดวยดินสอ 2 บี ขอสอบปนี้เปนปรนัย
ทั้งหมด เวลาตรวจแผนกระดาษคําตอบจะ
ผานเขาเครื่องอาน หากไมมีปญหาก็จะผาน
ออกมาไดเลย กรณีที่มีปญหาเครื่องจะดีด
ออกมา เชน ฝนไมเรียบรอย ไมสม่ําเสมอ ลบ
ไมสะอาด หรือฝน 2 ชองใน 1 ขอ จะมี
ตัวอยางกระดาษคําตอบในปนี้
เจาหนาที่ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งระบบนี้ใชใน
ระบบเอนทรานซเดิม พบวามีปญหานอยมาก
โดยปนี้เราเชาเครื่องตรวจเพิ่มอีก 1 เครื่อง ใชรวมกับเครื่องตรวจของ สกอ.ที่มีอยูแลว 2 เครื่อง
แตละเครื่องสามารถตรวจได 8 พันแผนตอ 1 ชั่วโมง
เมื่อเราตรวจขอสอบเสร็จแลว เราจะสุมออกมาใหคนตรวจอีกครั้ง วิชาละประมาณ 500
แผน ซึ่งการตรวจสอบนี้ คนตรวจกับเครื่องตรวจตองมีผลตรงกัน 100% ตองไมมีการพลาดเลย
จึงจะเชื่อใจได มั่นใจวาเราจะสามารถตรวจขอสอบและประกาศผลไดในวันที่ 10 เม.ย.ตามเวลา
ที่กําหนดไว ซึ่งเราไดเตรียมบุคลากรที่ทํางานเรื่องการตรวจกระดาษคําตอบ และคร่ําหวอดอยู
ในการทําเรื่องเอนทรานซมานาน จํานวน 50 คน เชื่อวาทันแนนอน
ยืนยันความเชื่อมั่นเรื่องการตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลใหเด็กและผูปกครองได
หรือไม
คงตองถามวา ระบบเอนทรานซที่เราใชกันมามีปญหาหรือไม ที่ทําเอนทรานซกันมาไมมี
ปญหา เพราะฉะนั้นเราใชระบบเดียวกับเอนทรานซ
สําหรับการประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. เราจะประกาศผานเว็บไซตของ สกอ. และประกาศ
ผานศูนยสอบ 18 แหง เช็กจากเว็บไซตของศูนยสอบก็ได และเราจะสงคะแนนรายโรงเรียนให
แตละแหง ทางโรงเรียนสามารถประกาศใหเด็กมาดูได ซึ่งการประกาศผานเว็บไซตของ สกอ.
นั้น เรามั่นใจวาไมมีปญหาเพราะเซิรฟเวอรของ สกอ.สามารถรองรับได ปที่แลวระบบลมเพราะ
ประกาศผานเซิรฟเวอรของ สทศ.
ปนี้ไมเกิน 10 เม.ย.เราประกาศผลไดแน และเราประกาศเปนคะแนนดิบ ทุกวิชาเต็มรอย
หมด แจงเปนเปอรเซ็นต ไมนาจะมีปญหา ปที่แลวประกาศเปนคะแนนมาตรฐาน จึงมีเด็กได
คะแนนศูนยจึงเกิดปญหาขึ้น
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จะเรียกความเชื่อมั่นตอปญหา O-NET ไดอยางไร?
หลังการสอบปนี้ และประกาศผลแลว ความเชื่อมั่นนาจะดีขึ้น ชวงนี้เราพยายามสรางความ
มั่นใจ แตคนจะไมมั่นใจ 100% เมื่อยังไมเห็นผล เราหวังวา เราจัดสอบ ชวงสอบไมมีปญหา
ประกาศผลไมมีปญหา ก็จะเปนการพิสูจนวาโอเน็ตไมมีปญหา
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