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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
ศธ.โลงอก "แอดมิสช่ัน"เดินหนาได 
 

ศาลปค.สูงสุดระงับคาํสั่ง ยันประกาศผลสอบ15พ.ค. ยังพิจารณาคดีตอ-แกท่ีหลัง 

สนเฮ ศาล ปค.สูงสุดสั่งระงับคําสั่งศาลขอนแกนที่ใหใชโอเน็ตหน 2 ไวชั่วคราว 
กเด็กซิ่ลสงคาํรองคัดคานภายใน 2 พ.ค. กอนชี้ขาด "วิจิตร"เดนิหนา
ลแอดมิสชั่นส เชือ่ประกาศผลไดทนั 15 พ.ค.นี้ 

นากรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันทดสอบทาง
แหงชาติ (สทศ.) อุทธรณศาลปกครองขอนแกน ขอใหระงับคําสั่งคุมครองชั่วคราวที่มิ
ี่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2549 กรณีใหนําคะแนน
อบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดียว มาใชในการ
ุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอด
ระจําปการศึกษา 2550 ซึง่สงผลให สกอ.ตองงดการประกาศผลแอดมิสช่ันสเปนการ
ั้น  

ระมาณ 18.00 น. วันที่ 26 เมษายน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวิจิตร ศรีสอาน 
าการ ศธ. แถลงวา ไดรับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุดวาใหระงับคําสั่งคุมครอง
อนการพิพากษาของศาลปกครองขอนแกน ตามที่ สกอ.ไดยื่นอุทธรณไว เทากับวา
รคัดเลือกแอดมิสช่ันสของ ทปอ.กรณีใหใชผลคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียว 
ําเนินการตอไปได ดังน้ัน สกอ.สามารถประมวลผลแอดมิสช่ันสโดยใชคะแนนสอบ
ั้งแรกได และคาดวาจะสามารถประกาศผลแอดมิสช่ันสไดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 
ิทยาลัยตางๆ นาจะเปดภาคเรียน 1/2550 ไดตนเดือนมิถุนายนตามกําหนดเดิม  

กลาวตอวา สวนผลการพิพากษาของศาลปกครองขอนแกนในคดีน้ียังตองรอตอไป 
งานที่เกี่ยวของไดทําหนังสือช้ีแจงไปแลว หากวาศาลปกครองขอนแกนมีคําพิพากษา
รียนมหาวิทยาลัยป 1 แลวมาสมัครแอดมิสช่ันสใหม (เด็กซิ่ล) สามารถใชคะแนนสอบ
ั้งที่ 2 ได ก็คอยไปพิจารณาแกไขภายหลัง แตเช่ือวาคําพิพากษาจะไมสงผลกระทบ
า 1 แสนคน ท่ีใชคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียว  

บคุณศาลที่เขาใจเรื่องน้ีดี และวินิจฉัยไดเร็ว ทําให สกอ.ดําเนินการตอไปไดทันเวลา 
ระทบตอกระบวนการแอดมิสช่ันส" นายวิจิตรกลาว และวา ในวันที่ 27 เมษายน จะ
กับประธาน ทปอ. ผูอํานวยการ สทศ. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ุรพล นิติไกรพจน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ. เพื่อหารือถึงขอ
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กฎหมายที่อยูระหวางการฟองรองคดีน้ี 
 
ผูสื่อขาวรายงานวา หนังสือจากศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมีสาระสําคัญ คอื ศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําสั่งใหระงับคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ท่ีหาม สกอ.
และ สทศ.มใิหนํามติของ ทปอ.ครั้งที่ 5/2549 นําผลคะแนนโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวมาใชใน
ระบบแอดมิสช่ันสมาใชบังคับไวเปนการชั่วคราว จนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งคํารอง
อทุธรณคําสัง่คุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
 
นายสุรพล นิติไกรพจน กลาววา คําสั่งระงับคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุดดังกลาว 
เปนการระงับไวเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน เพราะศาลยังไมไดพิจารณาคํารองอุทธรณของ สกอ.  
 
ผูสื่อขาวรายงานวา ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งคุมครองชั่วคราวของศาลปกครอง
ขอนแกนไวเปนการชั่วคราวกอน จนกวาจะมีคําสั่งในคํารองที่ สกอ.อุทธรณใหระงับคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแกน โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 25 
เมษายนที่ผานมา ใหผูฟอง คือกลุมเด็กซิ่ลที่เรียนมหาวิทยาลัยขอนแกน สงคําแกอุทธรณของ 
สกอ.มายังศาลปกครองสูงสุด ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม เพื่อวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งดังกลาววาจะ
ยกเลิกมาตรการคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแกนหรือไม  
 
ท่ีศาลปกครองสูงสุด นายณพวรรช ล้ิมจํารูญธร นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 
หน่ึงในผูฟองคดีเดียวกัน ท่ีศาลปกครองกลาง เมื่อเร็วๆ น้ี ไดจัดทํารายละเอียดคําฟองเสนอตอ
ศาลปกครองสูงสุด โดยนายณพวรรชกลาววา หลังจากทราบขาวมติ ทปอ.ท่ียืนยันใหใชผลการ
สอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในการสมัครแอดมิสช่ันส ประจําปการศึกษา 2550 รวมถึง ทปอ.ยัง
ระบุวาไมเปนการละเมิดสิทธิเด็ก ตนเห็นวาเปนสิ่งไมถูกตอง จึงไดจัดทํารายละเอียดตางๆ เสนอ
ตอศาลปกครองสงูสุด เพื่อสนับสนุนความคิดที่วาการหามนําผลสอบโอเน็ตครั้งที่ 2 ไปสมัคร
แอดมิสช่ันส เปนการละเมิดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และขัดกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ.2549 เน่ืองจากคณะในสายสังคมศาสตรสวนใหญจะใช
คะแนนสอบโอเน็ตในการคัดเลือกเทาน้ัน หากไมใหเด็กสอบโอเน็ตไดหลายครั้ง เพื่อใชคะแนน
ท่ีดีท่ีสุดไปยื่นสมัคร ก็ถือเปนการละเมิดสิทธิเด็ก  
 
นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และประธาน ทปอ. กลาวกรณีกลุมเด็ก
ซิ่ลยังเรียกรองขอใชผลคะแนนสอบโอเน็ตมากกวา 1 ครั้ง สมัครแอดมิสช่ันสวา พรอมจะรับฟง 
เพราะทุกคนมีสิทธิจะแสดงความคิดเห็นได แตการจะใหทบทวนมติ ทปอ.คงไมสามารถทําได 
เพราะที่ประชุม ทปอ.นัดพิเศษเพิ่งจะยืนตามมติ ทปอ.เดิม เน่ืองจากเห็นวาถูกตองแลว ท้ังน้ี ยัง
ยืนยนัวามติ ทปอ.ไมไดลิดรอนสิทธิเด็ก เด็กทุกคนไดสิทธิเทากันหมด คือทุกคนตองใชผล
คะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกเหมือนกัน ซึ่งทุกคนมีระยะเวลาในการเรียนและเตรียมตัวสอบเทากัน
อยูแลว  
 
นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา การที่ ทปอ.
ระบุวาการใชผลคะแนนสอบโอเน็ตเพื่อนํามาถวงดุลกับองคประกอบคะแนนผลการเรียนช้ัน ม.
ปลาย เน่ืองจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตางๆ ยงัใหเกรดไมเปนมาตรฐานเดียวกันน้ัน ตนเห็นวา
ไมไดถวงดุลจริง เพราะยงัเปนการนําคะแนนดิบมาใช ยังไมไดผานการคิดในเชิงวิชาการ ดังน้ัน 
การนําคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในระบบแอดมิสช่ันส จึงไมนาถูกตอง และการ
เปดใหสอบไดแคครั้งเดียวก็เปนการจํากัดสิทธิเด็ก เปนความคิดที่แคบและผูกมัดเกินไป  
 
หนา 1 
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