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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311
3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน

ฉบับประจําวันที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 หนา

วันที่ 06 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 19:48:51 น. มติชนออนไลน

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

เปดสูงสุด-ต่ําสุด"โอเน็ต" คะแนน"แพทย-ทันตะ"ลดลง "เลข-วิทย-ภาษาไทยสังคม" แยกวาป51
โอเน็ต ม.6 เลข-วิทย-ภาษาไทย-สังคม คะแนนต่ํากวาป 51 เชื่อเปนเพราะมุงพัฒนา
เฉพาะจุด ครูสอนไมตรงวุฒิการศึกษา ตําราไรคุณภาพ กลุมแพทย กสพท.เปดคะแนน
สู ง สุ ด -ต่ํ า สุ ด ร ะ บุ ค ะ แ น น แ พ ท ย -ทั น ต ะ ต่ํ า ม า จ า ก ค ะ แ น น เ อ เ น็ ต
เมื่อวันที่ 6 เมษายน นางอุทุมพร จามรมาน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(สทศ.) เปดเผยวา สทศ.ไดประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ
โอเน็ต ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งจัดสอบเปนปแรก และชั้น ม.6 ในเดือนมีนาคม 2552 ผาน
เว็บไซต www.niets.or.th และเว็บไซตเครือขายพันธมิตร 11 เว็บไซต โดยนักเรียนสามารถใช
เลขที่สมัคร และเลขที่นั่งสอบตรวจสอบคะแนน ซึ่งการประกาศผลสอบโอเน็ตตั้งแตชวงเย็นของ
วันนี้ ทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีปญหาเว็บไซตลม หากนักเรียนที่ทราบผลคะแนนแลว
ของใจ สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบไดที่ สทศ. อาคารพญาไท พลาซา ชั้น 35 ระหวาง
เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 7-9 เมษายน และสามารถมาดูกระดาษคําตอบไดในวันที่ 9 เมษายน
นางอุทุมพรกลาววา สําหรับคะแนนสอบโอเน็ตชั้น ป.6 ทั้ง 3 วิชา พบวา ภาษาไทย เขาสอบ
953,087 คน คะแนนต่ําสุด 0 คะแนน สูงสุด 95 คะแนน คาเฉลี่ย 42.02, คณิตศาสตร เขาสอบ
953,153 คน ต่ําสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน คาเฉลี่ย 43.76 คะแนน และวิทยาศาสตร เขา
สอบ 953,155 คน ต่ําสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน คาเฉลี่ย 51.68 คะแนน
สวนผลคะแนนโอเน็ต ม.3 ทั้ง 5 วิชา พบวา ภาษาไทย เขาสอบ 803,232 คน ต่ําสุด 2 คะแนน
สูงสุด 92 คะแนน คาเฉลี่ย 41.036 คะแนน สังคมศึกษา เขาสอบ 803,370 คน ต่ําสุด 2 คะแนน
สูงสุด 90 คะแนน คาเฉลี่ย 41.369 คะแนน คณิตศาสตร เขาสอบ 803,687 คน ต่ําสุด 2.50
คะแนน สูงสุด 95 คะแนน คาเฉลี่ย 34.564 คะแนน ภาษาอังกฤษ เขาสอบ 803,793 คน ต่ําสุด 3
คะแนน สูงสุด 97 คะแนน คาเฉลี่ย 32.636 คะแนน และวิทยาศาสตร เขาสอบ 803,387 คน
ต่ําสุด 2.50 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน คาเฉลี่ย 39.388 คะแนน
คะแนนโอเน็ตชั้น ม.6 ทั้ง 8 วิชา พบวา ภาษาไทย เขาสอบ 343,859 คน ต่ําสุด 4 คะแนน สูงสุด
92 คะแนน คาเฉลี่ย 46.415 คะแนน สังคมศึกษา เขาสอบ 345,586 คน ต่ําสุด 7 คะแนน สูงสุด
85 คะแนน คาเฉลี่ย 34.671 คะแนน คณิตศาสตร เขาสอบ 345,079 คน ต่ําสุด 8 คะแนน สูงสุด
99 คะแนน คาเฉลี่ย 30.643 คะแนน ภาษาอังกฤษ เขาสอบ 345,321 คน ต่ําสุด 2.50 คะแนน
สูงสุด 100 คะแนน คาเฉลี่ย 35.978 คะแนน วิทยาศาสตร เขาสอบ 343,563 คน ต่ําสุด 1.25
คะแนน สูงสุด 95 คะแนน คาเฉลี่ย 33.649 คะแนน สุขศึกษา เขาสอบ 342,525 คน ต่ําสุด 2.50
คะแนน สูงสุด 92.50 คะแนน คาเฉลี่ย 56.745 คะแนน ศิลปะ เขาสอบ 342,524 คน ต่ําสุด 5
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คะแนน สูงสุด 82.50 คะแนน คาเฉลี่ย 43.216 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เขาสอบ
342,523 คน ต่ําสุด 2.50 คะแนน สูงสุด 82.50 คะแนน คาเฉลี่ย 40.012 คะแนน
"จากการวิเคราะหคะแนนโอเน็ต ม.6 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 พบวามี 5 วิชาที่คะแนนเฉลี่ย
ต่ําลงอยางชัดเจน ไดแก ภาษาไทย ป 2552 คาเฉลี่ย 46.41 ป 2551 คาเฉลี่ย 50.70, สังคม
ศึกษา ป 2552 คาเฉลี่ย 34.67 ป 2551 คาเฉลี่ย 37.76, คณิตศาสตร ป 2552 คาเฉลี่ย 30.64 ป
2551 คาเฉลี่ย 32.19 และวิทยาศาสตร ป 2552 คาเฉลี่ย 33.64 ป 2551 คาเฉลี่ย 34.62, การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2552 คาเฉลี่ย 40.01 ป 2551 คาเฉลี่ย 49.53 และมีเพียง 3 วิชา
เทานั้น ที่คะแนนเพิ่มจากป 2551 ไดแก ภาษาอังกฤษ ป 2551 คาเฉลี่ย 30.93 ป 2552 คาเฉลี่ย
35.978 สุขศึกษาและพลศึกษา ป 2551 คาเฉลี่ย 52.71 ป 2552 คาเฉลี่ย 56.74 และศิลปะ ป
2551 คาเฉลี่ย 41.61 ป 2552 คาเฉลี่ย 43.21 " นางอุทุมพร กลาว
นางอุทุมพรกลาววา การสอบโอเน็ต ม.6 ปนี้เปนปที่ 4 และเมื่อนํามาเฉลี่ยของปนี้เปรียบเทียบกับ
3 ปที่ผานมา พบวาคะแนนเฉลี่ยวิชาหลัก 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ผลคะแนนไมดีขึ้นเลย ที่สําคัญคาเฉลี่ยทั้ง 4 ป ยังต่ํากวา 50%
ทั้งนี้ มองวาปจจัยที่สงผลใหคุณภาพนักเรียนทั่วประเทศตกต่ําลงทุกป เกิดจากระบบการเรียนการ
สอนของไทยมุงแตการพัฒนาเฉพาะจุด โดยไมไดมองภาพรวมทั้งประเทศ และครูผูสอนแตละวิชา
ไมมีคุณภาพ สอนไมตรงกับวุฒิการศึกษา การพัฒนาแบบเรียน และหนังสือเรียนที่ไมไดคุณภาพ
รวมทั้ง การทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับหนวยงานระดับปฏิบัติไมไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น อยากเรียกรองภาครัฐตื่นตัว และหันมาจริงจังกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนของ
เด็กไทย และเลิกโทษวาออกขอสอบยากเกินไป เด็กถึงไดคะแนนนอย
ขณะที่ พญ.บุญมี สถาปตยวงศ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) ปการศึกษา 2552 กลาววา กสพท.ไดประมวลผล
การคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท.เสร็จแลว และประกาศผลผานเว็บไซต www.cotmes.org
และเว็บไซตของมหาวิทยาลัยในกลุม กสพท. 12 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ซึง่ ปนี้มีผูผานการคัดเลือกทั้งสิ้น
1,491 คน จากผูสมัครทั้งหมด 22,000 คน
โอเน็ต 2
"โดยคะแนนปนี้ต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย เนื่องจากคะแนนเอเน็ตต่ํา ซึ่ง กสพท.ตองใชสัดสวน
เอเน็ตรอยละ 70 ทําใหคะแนนของผูผานการคัดเลือกในกลุม กสพท.ต่ําไปดวย โดยนักเรียนที่ได
คะแนนสอบสูงสุดอันดับแรก คือนายสิทธิ์ อัศววรฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได
79.1271 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเลือกเขาเรียนตอในคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ "พญ.บุญมีกลาว
ผูสื่อขาวรายงานวา สําหรับคะแนนสูงสุด และต่ําสุด ของคณะแพทยศาสตร และคณะทันต
แพทยศาสตรของกลุม กสพท.ปการศึกษา 2552 ดังนี้ คณะแพทย มข.ต่ําสุด 55.3832 คะแนน
สูงสุด 59.241 คะแนน คณะแพทย จุฬาฯ ต่ําสุด 63.7365 คะแนน สูงสุด 79.1271 คะแนน
คณะแพทย มช.ต่ําสุด 56.6813 คะแนน สูงสุด 63.5977 คะแนน คณะแพทย มธ.ต่ําสุด 56.2991
คะแนน สูงสุด 60.3714 คะแนน คณะแพทย มน.ต่าํ สุด 54.4771 คะแนน สูงสุด 56.3704 คะแนน
คณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดี มม.ต่ําสุด 59.9980 คะแนน สูงสุด 70.3279 คะแนน
คณะแพทยศิริราชพยาบาล มม.ต่ําสุด 61.1929 คะแนน สูงสุด 75.4859 คะแนน คณะแพทย
มหาวิทยาลัยรังสิต ต่ําสุด 52.7669 คะแนน สูงสุด 56.1792 คะแนน คณะแพทย มศว.ต่ําสุด
56.1257 คะแนน สูงสุด 63.1458 คะแนน คณะแพทย มอ.ต่ําสุด 54.9986 คะแนน สูงสุด
59.6190 คะแนน
วิทยาลัยแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ต่ําสุด 58.1810 คะแนน สูงสุด 60.8438 คะแนน วิทยาลัย
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แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ต่ําสุด 54.7018 คะแนน สูงสุด 63.0155 คะแนน วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (ญ.) ต่าํ สุด 55.3927 คะแนน สูงสุด 60.6632 คะแนน คณะทันตะ
จุฬาฯ ต่ําสุด 59.8508 คะแนน สูงสุด 68.6273 คะแนน คณะทันตะ มม.ต่าํ สุด 56.8508 คะแนน
สูงสุด 63.2952 คะแนน คณะทันตะ มช.ต่ําสุด 54.3651 คะแนน สูงสุด 60.5951 คะแนน คณะทัน
ตะ มอ.ต่ําสุด 53.4624 คะแนน สูงสุด 56.2021 คะแนน คณะทันตะ มศว.ต่ําสุด 55.7769 คะแนน
สูงสุด 59.5356 คะแนน
ทางดานนายปรีชา จิตรสิงห ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร (สพท.ก
ทม.) เขต 2 กลาวถึงความคืบหนาการจัดที่เรียนใหกับนักเรียนชั้น ม.1 รอบ 2 สําหรับผูที่ไมผาน
การสอบคัดเลือก รวมถึง จับสลากไมได โดยเปดใหยื่นความจํานงขอใหจัดที่เรียนใหระหวางวันที่
5-6 เมษายน ที่โรงเรียนและเขตพื้นที่ฯ พรอมกันทั่วประเทศวา สพท.กทม.เขต 2 มีผูยื่นคํารอง
ผานเว็บไซต 6,700 คน ศูนยประสานงานจะเกลี่ยเด็กไปยังโรงเรียน 39 แหง ที่อยูในเขตพื้นที่ฯ
กทม.เขต 2 ซึ่งไดอนุมัติใหขยายจํานวนนักเรียนตอหองจาก 40 คน เปน 50 คนแลว และบางสวน
จะเกลี่ยไปยังโรงเรียนในสังกัด กทม. และโรงเรียนเอกชน โดยการเกลี่ยจะยึดโรงเรียนที่อยูใกล
บานเด็กมากที่สุด โดยยึดตามทะเบียนบานเปนหลัก ยืนยันวาทุกคนจะมีที่เรียน แตอาจไมถูกใจ
คาดวาจะเกลี่ยไดทั้งหมดในรอบ 2 โดยไมตองเปดรอบ 3 และจะประกาศผลที่นั่งรอบ 2 ในวันที่ 9
เมษายน
นายสุทธิชัย เตชสุวรรณนิธิ รองผูอํานวยการ สพท.กทม.เขต 3 กลาววา จาก 42 โรงเรียนที่เปด
รับคํารอง มีโรงเรียนรายงานเขามาแลว 11 แหง จํานวน 1,370 คน สวนที่เหลืออีก 31 แหง ตองรอ
วันที่ 7 เมษายน คาดวารวมแลวไมต่ํากวา 2,000 คน ศูนยประสานงานทั้ง 8 แหง จะเกลี่ยเด็ก
เหลานั้นไปยังโรงเรียน 13 แหง ใน สพท.กทม.เขต 3 ที่ยังมีที่นั่งวาง ซึ่งทั้งหมดเปนโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยโรงเรียนขยายจํานวนนักเรียนตอหองเปน 50 คน
น.ส.นันทพร โกศลสมพลกิจ หัวหนากลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพท.กทม.เขต 1 กลาววา
เฉพาะที่ สพท.กทม.เขต 1 มีเด็กมายื่นความจํานง 32 คน สวนที่ยื่นกับโรงเรียนอีก 40 แหง ใน สพ
ท.กทม. เขต 1 ตองรอการรายงานจากศูนยประสานงานวันที่ 7 เมษายน จากนี้ศูนยประสานงานทั้ง
8 ศูนย จะหารือรวมกับโรงเรียนเครือขายเพื่อเกลี่ยเด็กเหลานั้นตอไป
ที่ จ.พิจิตร นายวิมล จันทรมณี อายุ 51 ป อยูบานเลขที่ 82/93 ถนนรวมจิตรบันดาล อ.บางมูลนาก
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก รองเรียนวา บุตรเรียนจบชั้น
มัธยมปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เปนเด็กเรียนดี สามารถสอบเขาเรียนโรงเรียนบางมูล
นากภูมิวิทยาคม ชั้นมัธยมปที่ 4 เปนหองคัดพิเศษ เรียกวาหองเพชรภูมิ แตทางโรงเรียนระบุตอง
เสียเงินคาเลาเรียนเทอมละ 9,700 บาท จึงเห็นวาโหดเกินไป โดยโรงเรียนอางตองนําเงินไปซื้อ
คอมพิวเตอร ติดเครื่องปรับอากาศ จางอาจารยจากมหาวิทยาลัยดังๆ มาสอน จึงแจงขอสละสิทธิ
ไปเรียนหองมัธยมปที่4 ธรรมดา ซึ่งจะตองอยูหองที่ 8 และ 9
"ผมไมเขาใจรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายใหเรียนฟรี 15 ป แตทําไมทางโรงเรียนมาเรียกเก็บเงินอีก" นาย
วิมล กลาว
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