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างคํารองอุทธรณ "สกอ." ขอถอนคําสั่งคุมครองโอเน็ตหน 2 

 
หมายเหตุ- เมื่อวันที่ 23 เมษายน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดสงหนังสืออุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวถึง
ศาลปกครองขอนแกน กรณีมีคําสั่งหาม สกอ.และคณะ
กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) นํา
มติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2549 ลง

ุลาคม 2549 ที่ใหนําผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอ
รกครั้งเดียว มาใชในการพจิารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ
ับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส) ประจําปการศึกษา 2550 โดยในหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว
ียดดังตอไปนี้ 

ปกครองขอนแกนมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 หามสํานักงาน
ารการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
หนํามติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 
ีใหนําผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ครั้งแรกครั้ง
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต
รอืแอดมิสชั่นส โดยใหมีผลคุมครองบังคับใชตอไปจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปน

นายกฤษณพงศ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา ในฐานะหนวยงานของรัฐซึ่ง
ัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศกึษาในระบบแอดมิสชั่นส ไดรับผลกระทบจากการที่
งขอนแกนมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวดังกลาว จึงขอยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราว
ิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 

าจหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนอํานาจหนาที่ของ
มศึกษาของรัฐแตละแหง ซึ่งมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเปนของตนเอง แต
ารรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาในอดีตนั้น สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงเปนผูรับ
ัดสอบแขงขันเอง ทําใหเกิดปญหาตอนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะ
รสอบหลายแหง และจะตองเดินทางไปสอบที่สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ดวย กอใหเกิดปญหา
ก และเปนปญหาแกสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองเปดรับสมัครสอบหลายครั้งจนกวาจะได
็มจํานวนที่จะรับเขาศึกษา จากปญหาดังกลาวสถาบันอุดมศึกษาจึงไดรวมมือกันจัดสมัครสอบ
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และสอบแขงขันในแตละปเพียงครั้งเดียว โดยมอบใหทบวงมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางดําเนินการ
ตั้งแต พ.ศ.2504 เปนตนมา  
 
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ เห็นวาระบบเอ็นทรานซ ซึ่งใชมาตั้งแตป พ.ศ.2504 ไมเหมาะสมที่จะใชในการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกตอไป เพราะนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยจะมุงกวดวิชาเพื่อหวังที่จะสอบแขงขันเอ็นทรานซแตเพียงอยาง
เดียว มิไดใหความสนใจการเรียนในชั้นเรยีน เมื่อสอบเขามหาวิทยาลัยไดแลวมีความรูพื้นฐานทาง
วิชาการไมเขมแข็งเพียงพอ ดังนั้น ตอมาในป พ.ศ.2542 ไดมีการพจิารณาถึงปญหาดังกลาวโดยเห็นวา 
ควรใหนักเรียนใหความสําคัญตอการเรียนในชั้นเรียน และใหมีการประเมินผลการเรียนในการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตละระดับ เพื่อใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานใกลเคียงกันและใหนําผล
การประเมินผลผูเรียนมาใชในการจัดสรรโอกาสที่จะเขาศึกษาตอ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 26 วรรคสอง 
แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 รัฐบาลจึงไดจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) ขึ้น เพื่อใหบริการทางประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา เปน
ศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ 
 
ในป พ.ศ.2548 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีมติวา การรบับุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา พ.ศ.2549 ใหใชระบบแอดมิสชั่นส แทนระบบเอ็นทรานซ ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนจากระบบการสอบแขงขันมาเปนระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ
ดังกลาวจะเอาคะแนนที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไดประเมินผลผูเรียนในระดับมัธยมปลาย
เรียกวา "โอเน็ต" ซึ่งเปนการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชาต ิเปนการสอบทันทีภายหลังจากการ
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา เพื่อประโยชนใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษาใกลเคียงกัน ซึ่งเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในขณะที่สําเร็จการศึกษา
มัธยมปลาย มาเปนคะแนนที่ใชในการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนครั้งแรก 
 
ขอ 2.เด็กนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2550 ในระบบแอดมิสชั่นส สวน
ใหญเกือบทั้งหมดจะเปนผูที่สําเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลายในปการศึกษานี้ และสอบโอเน็ต ครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2550 แตก็จะมีจํานวนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในป
กอนๆ ซึ่งเคยสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยูแลว 
ประสงคที่จะขอคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง ก็ไดไปสมัครสอบโอเน็ต เปน
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2550 และขอนําผลคะแนนโอเน็ต ครั้งที่สองมาใชในการคัดเลือก 
ทั้งๆ ที่บุคคลดังกลาวไดศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 มาแลว การมาขอประเมินผลการศึกษา
มัธยมปลายอีกครั้งหนึ่งก็ขัดกับหลักการและวัตถุประสงคในการประเมินผลที่จะวัดผลสมัฤทธิ์ของ
สถานศึกษา เมื่อนักเรียนสําเร็จชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย เพื่อประโยชนในการประมวลผลนักเรียนของ
สถานศึกษานั้นๆ เทานั้น  
 
การสอบโอเน็ต จึงเปนการสอบวัดสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมิได
เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยโดยตรงแตอยางใด หากแตปการศึกษานี้ ที่ประชุม ทปอ.
มีมติใหนําคะแนนจากผลการสอบโอเน็ต มาใชเปนสวนหนึ่งของการคัดเลือกเขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การสอบโอเนต็ โดยตัวของมันเองจึงเปนการสอบเพื่อประเมินสัมฤทธิผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะตองสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อนักเรียนผูนั้นสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น 
 
ขอ 3.มติ ทปอ.ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2549 ที่ใหนําผลคะแนนโอเน็ต ของผูที่สอบโอเน็ต 
ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปการศึกษา 2550 ก็
เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเปนการแกไขปญหาในการรับบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 86 แหง ที่เขารวมรับนักศึกษาในระบบแอด
มิสชั่นส และมีจํานวนนักศึกษาที่จะไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในจํานวนทั้งส้ิน 117,645 คน ในการนี้
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ไดเตรียมแผนงานในการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 ไวเสร็จส้ินแลว 
ซึ่งเกือบทุกสถาบันอุดมศึกษาจะเปดเรียนในภาค 1 ปการศึกษา 2550 ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2550 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนดแผนในการดําเนินงานวา หลังจากปดรับสมัครแอด
มิสชั่นส ในวันที่ 23 เมษายน 2550 แลว จะทําการประมวลผลคะแนนของผูสมัครทั้งหมดมาจัดแยกตาม
คณะวิชาที่ผูสมัครไดสมัครไว ซึ่งมีผูสมัครจํานวนมากประมาณหนึ่งแสนคนเศษ  
 
หากไมใหนําผลคะแนนโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการคัดเลือกในระบบแอดมิสชั่นส ตามคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไมอาจประกาศผล
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การคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ได หรือหากประกาศผลลวงเลยวันดังกลาวออกไปก็เกิดความ
โกลาหลและความวุนวายแกผูที่สมัครคัดเลือกในระบบแอดมิสชั่นส ซึ่งมีจํานวนนับแสนคน แมวาจะ
ประกาศผลการคัดเลือกได แตหากลวงเลยวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ไป ก็จะเกิดผลกระทบตอการจัด
การศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา 86 แหง ไดเตรียมแผนการจัดการศึกษา ไดแก การจัดตารางสอน การจัด
หองเรียนและกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีมากมายในแตละสถาบันอุดมศึกษาก็จะถูกกระทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปนี้ประเทศไทยเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในเดือนสิงหาคม มี
นักกีฬาและเจาหนาที่จากประเทศตางๆ จํานวน 1 หมื่นคนเศษจาก 120 ประเทศทั่วโลกเขารวมการ
แขงขัน มีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงที่ตองใชสถานที่ในการแขงขัน สถานที่พักนักกีฬา ไดแก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีกําหนดจะเปดการเรียนการสอนภาคแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2550 หากผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบแอดมิสชั่นสลาชาออกไป ก็จะเกิดปญหาตอการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในปการศึกษา 2550 อยางแนนอน 
 
ขอ 4.ผูรองเรียนคําสั่งคุมครองชั่วคราวทีศ่าลปกครองขอนแกน หามมิใหนํามต ิทปอ.ครั้งที่ 5/2549 ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2549 กรณีใหนําผลคะแนนโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดยีวมาใชในการพิจารณาคัดเลือกใน
ระบบแอดมิสชั่นส จะเกิดผลกระทบตอผูสมัครคัดเลือกประจําปการศึกษา 2550 เปนอยางยิ่ง เพราะ
ผูสมัครสวนมากเปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในปการศึกษา 2549 และไดสอบ
โอเน็ต ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2550 มีจํานวนนับแสนคน ในทางกลับกันคําสั่งดังกลาวจะ
เปนประโยชนแกผูฟองคดีเพียงไมกี่ราย นอกจากนี้ หากผลการคัดเลอืกในระบบแอดมิสชั่นส ลวงเลย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ผูสมัครนับแสนรายก็จะเกิดความโกลาหลในการที่จะหาสถานที่ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาอีก 86 แหง ก็จะตองรอรับนักศึกษาเขาศึกษา ถาเลื่อนผล
การคัดเลือกออกไปก็จะตองเลื่อนกิจกรรมตางๆ ในปการศึกษา 2550 บางกิจกรรมก็อาจจะตองงดไป  
 
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงใครขอให  
 
1.ขอใหศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยอุทธรณนี้โดยมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของศาลปกครองขอนแกนที่ส่ัง
คุมครองชั่วคราวมิใหนําผลคะแนนโอเน็ต เพียงครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่นส 
 
2.เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะอันเกิดจากผลของคาํสั่งคุมครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแกน 
อันจะสงผลเสียหายอยางรายแรงตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ จึงขอใหศาล
ปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับคําสั่งของศาลปกครองขอนแกนที่ส่ังทุเลาการบังคับตามมต ิทปอ.ไวเปนการ
ชั่วคราว กอนการวินิจฉัยอุทธรณตามความในขอ 73 วรรคแรก และขอ 115 ของระเบียบของท่ีประชุม
ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
 
3.เพื่อปองกันความเสียหายรายแรงอันจะเกิดแกประโยชนสาธารณะดังจะไดกราบเรียนใหทราบตอไป ผู
รองใครขอใหศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาและอานคําสั่งถอนหรือมีคําสั่งระงับคําสั่งคุมครองชั่วคราว
ของศาลปกครองขอนแกน ในเรื่องนี้โดยเรงดวนตอไป  
 
หนา 2  
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