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'กลุม่สรา้งไทย'วอน เลอืนสอบเขา้มหา'ลัย 'ทปอ.' 
ยันเดนิหนา้ต่อ หวันกระทบสวนใหญ่่  

  

         ทปอ.ยันไมเ่ลอืนสอบเขา้มหา'ลัย ชไมม่เีหตผุลจําเป็นหวนักระทบสทธเิด็กสวนใหญ ่ขอ ี ิ ่
น.ร.เตรยีมพรอ้ม กลุม่สรา้งไทยจทีบทวนเลอืน 

เมอืวนัท ี13 มนีาคม ทสีนามสอบโรงเรยีนอนุราชประสทธ ิจิ .นนทบุร ีคณุหญงิกลัยา โสภณพนชิ 
รักษาราชการแทนรัฐมนตรวีา่การกระทรงศกษาธกิาร ึ (ศธ.) พรอ้มดว้ย นายวรีะ แข็งกสการ รองปลดั ิ
ศธ.ลงพนืทตีรวจเยยีมสนามสอบการทดสอบทางการศกษาระดบัชาตขิันพนืฐานหรืึ อโอเน็ต ชนั
ประถมศกษาปีท ีึ 6 และชนมัธยมศกษาปีท ีั ึ 3 ปีการศกษา ึ 2563 โดยม ีนายกฤษมันต ์วัฒนาณรงค ์
ผูแ้ทนสถาบันทดสอบทางการศกษาแหง่ชาต ิึ (สทศ.) และ ผูเ้กยีวขอ้งรว่มสงเกตการณ์ั  

คณุหญงิกัลยากลา่ววา่ ภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ตครังน ีเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยนักเรยีน
ตงัใจสอบ สทศ.และสานักงานคณะกรรมการการศกษาขันพนืฐาน ํ ึ (สพฐ.) ไดร้่วมกนับรหิารจัดการ
และวางแผนขนัตอนการจัดสอบอยา่งรอบคอบ ทังในเรอืงของมาตรการรักษาความปลอดภัย การ
ป้องกันการทุจรติในระหว่างสอบ การจัดเก็บขอ้สอบ เพอืใหม้คีวามยตุธิรรมและโปรง่ใสในการจัด
สอบมากทสีดุ รวมถงึเรอืงของการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 

คณุหญงิกัลยากลา่วตอ่วา่ สาหรับสวนการสอบโอเน็ต ปํ ่ .6 จัดสอบวนัท ี13 มนีาคม และชนั
มัธยมศกษาปีท ีึ 3 สอบวนัท ี13-14 มนีาคม นักเรยีนชน ปั .6 มผีูม้สีทธสิอบ ิ 555,635 คน สนามสอบ 
4,780 สนาม หอ้งสอบ 29,737 หอ้ง ชน มั .3 มผีูม้สีทธสิอบ ิ 404,297 คน สนามสอบ 4,012 สนาม 
หอ้งสอบ 21,707 หอ้ง โดย สทศ.กําหนดประกาศผลสอบ โอเน็ต ป.6 ในวันท ี21 เมษายน และม.3 
วันท ี22 เมษายน ทางเวบ็ไซต ์สทศ. www.niets.or.th เพอืใหนั้กเรยีนโรงเรยีนและตน้สงกัั ดไดนํ้า
ผลการสอบโอเน็ต ไปวางแผนการจัดการศกษา ปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอน ึ
รวมทังยกระดับผลสมฤทธทิางการเรยีนใหด้ยีงิขนึตอ่ไปั  

"เท่าทดีูภาพรวมการสอบ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย นักเรยีนตังใจสอบ ครังนีเป็นการสอบโดย
ความสมัครใจของนักเรยีนไมไ่ดส้อบทุกคน เป็นการทดสอบผลสมฤททิางการเรยีนของเด็ก ซง ั ึ
สทศ.จะทําวจิัยยอ้นหลังกลับไป 5 ปี เพอืดวูา่นักเรยีนมผีลการเรยีนดขีนึหรอืแยล่ง ขณะเดยีวกนัการ
วจิัยครังน ีจะเป็นคําตอบวา่ ควรจะสอบโอเน็ตตอ่ไปหรอืหาวธิกีารสอบอนื ๆ เพอืใหเ้กดิการ
พัฒนาการจัดการศกษาึ " คณุหญงิกลัยากลา่ว และวา่ การสอบโอเน็ต ม.6 ซงเดมิกําหนดสอบวันท ีึ
27-28 มนีาคม แตเ่นืองจากวันท ี28 มนีาคม ตรงกบัวนัเลอืกตังทอ้งถนิ จงึเลอืนการสอบ มาเป็น

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒน า กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์  0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน     ฉบับประจำวันท่ี 14   เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา ... มูลคาขาว  ...... 
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วันท ี29 มนีาคม ทางหน่วยงานทเีกยีวขอ้งไดป้ระกาศใหผู้ป้กครองและนักเรยีนรับทราบแลว้ สวน่
การสอบวชิาสามญั วนัท ี3 และ4 เมษายน ซงตรงกบัวนัเกณฑท์หารของนักเรยีนชายนัน ทางึ
กองทัพบกไดแ้จง้มาแลว้วา่ นักเรยีนสามารถขอผอ่นผนัการเกณฑท์หารไดภ้ายในเดอืนเมษายน 
ดังนัน ขอใหส้บายใจ ไมต่อ้งกงัวลเรอืงดังกลา่ว สวนกรณีทผีูป้กครองและนักเรยีนกงัวล วา่ จะไดรั้บ่
ความรูไ้มเ่ต็มท ีเพราะเรยีนผา่นระบบออนไลน์นัน ศธ. ไดม้กีารชวยเหลอืนักเรยีน โดยจัดใหม้กีารตวิ่
เนอืหาวชิาเรยีน และตวิขอ้สอบ รวมถงึ นําคลปิการสอนออนไลนท์มีมีาตรฐานของโรงเรยีนดงัๆ มา
แขวนไวท้ ีOBEC Channel เพอืใหนั้กเรยีนทสีนใจเขา้ไปทบทวนความรูก้อ่นสอบ อกีทังยงัสามารถ
ทบทวนบทเรยีนผา่นมลูนธิทิางไกลผา่นดาวเทยีม ทัง 17 ชอง ดังนันจงึไมอ่ยากใหก้งัวล่  

ดา้น น.ส.ธดิารัตน ์ยงิเจรญิ คณะสรา้งสรรคน์โยบาย กลุม่สรา้งไทย กลา่ววา่ เป็นหว่งเด็กนักเรยีน
ทเีรยีนไมท่นัจากผลกระทบโควดิ สงผลใหปิ้ดเรยีนนานกวา่ ่ 2 เดอืน ตอ้งเรยีนออนไลนช์ดเชยแบบ
ไรป้ระสทธภิาพเพราะเขา้ไมถ่งึอนิเตอรเ์น็ต ขาดอปุกรณ์ และการสอนของครบูางท่านยังไม่พรอ้ม ิ
ทําใหส้อนยังไมจ่บหลกัสตูร บางโรงเรยีนมกีารสอบปลายภาคตรงกบัการสอบวัดระดับของสวนกลาง ่
และเด็กสวนใหญ่ไมม่เีงนิเรยีนพเิศษเพมิเตมิ ขอเรยีกรอ้งให ้ศธ่ .สพฐ.และ สทศ. เลอืนการสอบ
รายวชิาทใีชในระบบการคดัเลอืกกลางบคุคลเขา้ศกษาในสถาบันอดุมศกษา หรอืทแีคส ้ ึ ึ 64 สวนที่
รัฐบาลใหเ้หตผุลวา่การสอบครังนเีป็นการสอบวัดระดับชน มั .4-6 ซงผูส้อบตอ้งมคีวามรูแ้ละึ
เตรยีมพรอ้มเขา้ศกษาในระดับอดุมศกษามาตังแตข่นึ มึ ึ .4 แลว้ และไดร้ะบวุนัสอบไวล้ว่งหนา้ถงึ 7 
เดอืนแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลไรซ้งความเขา้ใจและความเห็นใจ อา้งองิรายงานจากองคก์ารยูนเิซฟึ
พบวา่การปิดโรงเรยีนสงผลกระทบตอ่นักเรยีนกว่า ่ 90% ทัวโลก โดยเด็กนักเรยีนกวา่ 1 ใน 3 ไม่
สามารถเรยีนทางไกลได ้และมคีวามเสยงทจีะหลดุออกจากระบบการศกษาี ึ  

น.ส.ธดิารัตนก์ลา่วตอ่วา่ นอกจากนี การทดสอบความถนัดทัวไปหรอื GAT และการทดสอบความ
ถนัดทางวชิาชพี/วชิาการหรอื PAT ยังตรงกบัวันสอบของมหาวทิยาลยัเดมิสาหรับนักศกษาบางคนทีํ ึ
ตอ้งการสอบเพอืเปลยีนคณะ หรอืมหาวทิยาลัย แมว้า่จะระบกุารสอบลว่งหนา้ถงึ 7 เดอืน พบว่า
ตารางสอบตดิกันทังสปดาห ์ทังสอบเพอืจบการศกษาของโรงเรยีน การสอบ ั ึ GAT/PAT และ 9 วชิา
สามัญ เพอืศกษาตอ่อดุมศกษา หากอา้งวา่ทุกคนจําเป็นตอ้งเตรยีมตัวอยูแ่ลว้ตลอดชวง มึ ึ ่ .ปลาย 
แตก่็ไมใ่ชทุกคนทจีะรูว้า่ตนอยากเรยีนตอ่สายวชิาไหน และปฏเิสธไมไ่ดว้่าขอ้สอบทอีอกมามักจะ่
เกนิเนอืหาในหลกัสตูรการศกษาขนัพนืฐาน ทังนี หากไมเ่ลอืนสอบ ผูท้ไีดเ้ปรยีบในสนามน ีคอืึ
นักเรยีนทมีทีนุทรัพยท์สีามารถจา่ยเงนิเพอืเรยีนพเิศษ ซงตอกยําความเหลอืมลําในระบบการศกึ ึ
มากขนึ ดังนัน จงึขอใหผู้ท้เีกยีวขอ้งกลบัมาดปัูญหาดว้ยความเขา้ใจ และพจิารณาเลอืนวันสอบให ้
หา่งออกไป เพอืไม่เป็นการตัดโอกาสนักเรยีนทตีอ้งเขา้สอบคดัเลอืกและสรา้งระบบการศกษาให ้ึ
เท่าเทยีมสาหรับนักเรยีนทกุคนํ  

นายพรีะพงศ ตรยิเจรญิ ผูช้วยเลขาธกิารทปีระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย ์ ่ (ทปอ.) กลา่ววา่ 
ยนืยนัวา่จะไมม่กีารเลอืนสอบโอเน็ต ม.6 สอบ GAT/PAT และการสอบวชิาสามัญอยา่งแน่นอน 
เพราะเหลอืเวลาอกีเพยีง 1 สปดาหเ์ทา่นันจงึขอใหนั้กเรยีนทุกคนเตรยีมตัวใหพ้รอ้มมากกวา่ อกีทังั
กลุม่นักเรยีนทขีอใหเ้ลอืนสอบเป็นเพยีงคนกลุม่เดยีว หากเลอืนจะไปกระทบสทธขิองเด็กอกีกลุม่ิ
หนงึทตีอ้งการสอบ ทผีา่นมากรณีทจีะมกีารเลอืนสอบนันตอ้งมเีหตผุลอันสมควร เชน การเลอืนสอบ่
โอเน็ตปี 2554 เกดิจากสถานการณนํ์าทว่ม การเดนิทางมาสอบของนักเรยีนไม่สะดวก และบางสนา
สอบไมม่คีวามพรอ้ม หรอืเหตผุลเพอืความปลอดภัย อยา่งการเลอืนสอบเมอืปี 2557 กําหนดสอบ
วันท ี7 ธนัวาคม แตม่เีหตกุารณช์มุนุมทางการเมอืง วนัท ี1 ธันวาคม หากใหเ้ด็กเดนิทางมาสอบ 
อาจทําใหเ้กดิอนัตราย เป็นตน้ แตต่อนนีไมม่ปัีญหาดังกลา่ว สวนสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชอ่ ื
ไวรัสโควดิ-19คลคีลายลงแลว้ มกีารจัดสอบตามาตรการทกีระทรวงสาธารณสขุกําหนด อกีทัง ศบค.
ยังอนุมัตใิหจ้ัดสอบอยา่งถูกตอ้ง ดงันันจงึไม่มเีหตผุลอันจําเป็นทจีะตอ้งเลอืนการสอบครังนอีอกไป 

 


