บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๕. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๖. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๗. นายนท นิ่มสมบุญ
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. นายสุชาติ วงศสุวรรณ
๒. นางจิตรียา ไชยศรีพรหม
๓. นางอําภา พรหมวาทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผูเขารวมประชุม คือ
นางสาวจิณัฐตา ชางเผือก
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน ซึ่งคณะ
อนุกรรมาธิการมีกําหนดการแถลงขาวในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๗ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษาปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดย
เชิญผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ในเบื้องตนผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดชี้แจงวาปจจุบันการสอบ
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีทั้งในรูปแบบการสอบแอดมิชชั่นสซึ่งเปนการสอบที่มีการนําคะแนน
จากการสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (๖ ภาคเรียน)ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้ง ๘ กลมสาระ (O – Net) ,การสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT), การทดสอบความถนัดทาง
วิชาการ/วิชาชีพ(PAT) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน คิดรวมกันทุกกลุมสาระการเรียนรู
(GPAX) เพื่อ ใชเ ป นคะแนนในการนําไปสอบระบบกลางการรับนัก ศึ กษา และการสอบตรงกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหลักเกณฑในการสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในแตละป
โดยทางที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.)และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปนผู
กําหนด สําหรับการสอบแอดมิชชั่นสป ๒๕๕๓ นั้น การจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test
หรือ GAT ) และความถนัดเฉพาะดาน(Professional A Aptitude Test หรือ PAT) เพื่อใชเปนคะแนนใน
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การนําไปสอบระบบกลางหรือแอดมิชชั่นสกลางโดยใชสัดสวนคะแนน GPAX 20 % , PAT 0 – 40 %,
O – Net 30% และ GAT 10 – 50 %
โดย GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน (มัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖) คิดรวมกันทุกกลุม
สาระการเรียนรู ซึ่งแตกตางจาก GPA ที่จะคิดผลเฉลี่ยสะสมเปนรายวิชา
O – Net คือ การสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (๖ ภาคเรียน) ตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้ ง ๘ กลุ ม สาระ สามารถสอบได เ พี ย ง ๑ ครั้ ง เท า นั้ น
เปดสอบสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยโรงเรียนจะสมัครใหโดยไมเสียคาใชจายไดแก วิชาสังคม
ศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม , คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สุ ขศึก ษาและ
พลศึกษา, ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
GAT คือ ขอสอบวัดความถนัดทั่วไป สามารถสอบไดตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ ๕ โดยจัดสอบปละ
๓ ครั้ง (มกราคม ตุลาคม และธันวาคม) คะแนนที่สอบไดมีอายุ ๒ ป สามารถเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด
ขอสอบมีทั้งปรนัยและอัตนัย
PAT คือ ขอสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ มีทั้งหมด ๗ ชุด คือ
- วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร
- วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร
- วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร
- วัดศักยภาพทางสถาปตยกรรมศาสตร
- วัดศักยภาพทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
- วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร
- วัดศักยภาพทางภาษาตางประเทศที่ ๒ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน จีน บาลี และอาหรับ)
สามารถสอบไดตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ ๕ โดยจัดสอบปละ ๓ ครั้ง (มกราคม ตุลาคม และธันวาคม)
คะแนนที่สอบไดมีอายุ ๒ ป สามารถเลือกใชคะแนนที่ดีที่สุด ขอสอบมีทั้งปรนัยและอัตนัย
ซึ่ ง ป ญ หาที่ พ บคื อ นั ก เรี ย นขาดเป า หมายที่ จ ะเรี ย นต อ ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นจึ ง สอบ PAT ทุ ก ชุ ด
แตนักเรียนที่มีเปาหมายเรียนตอก็จะสอบเพียง ๑ – ๒ ครั้งเทานั้น ดังนั้น จึงตองพยายามใหเด็กไดคนพบ
วามีความถนัดในดานใดและสงเสริมเด็กเพื่อใหประสบความสําเร็จในชีวิต
หนวยงานที่เกี่ยวของไดใหคณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการวิจัยจากผลสอบ
O – Net พบวา หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนจะมีคะแนนที่ต่ํา แตพิจารณารายบุคคลจะมีคะแนน
ที่ดี และพบวาโรงเรียนจํานวน ๕ % มีคะแนน GPA และO – Net ที่ใกลเคียงกัน จึงถือไดวาเปนโรงเรียนที่
มีคุณภาพ โรงเรียนกวา ๔๐ % ที่มีคะแนน O – Net สูง แต GPA ต่ํา แสดงวาโรงเรียนมีการกดเกรด และ
โรงเรียน ๔๐ % ที่มีการใหเกรดงาย ดังนั้น จึงตองมีมาตรการในการแกไขตอไป ซึ่งในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจะดําเนินการหาวิธีการแกไขใหแตละโรงเรียนมีมาตรฐานการใหคะแนน
GPA และการปฏิรูประบบบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตเพื่อใหโรงเรียนทุกแหงมี
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มาตรฐาน และจากการรวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียนพบวา ตองการใหมีการสอบที่นอยที่สุด เพราะ
ในระหวางเรียนมีการสอบวัดความรูอยางตอเนื่องแลว แตการสอบ GAT และ PAT จะชวยรับประกันได
วาเด็กนักเรียนสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูระหวางการคิดคนวิธีการเพื่อลดความกดดันจากการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา เชน โครงการ
เด็กดีตองมีที่เรียนโดยจัดรวมกับมหาวิทยาลัย ๑๒ แหง เพื่อใหเด็กสามารถเรียนตอจนสําเร็จการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแมวาเด็กจะเรียนไมเกง นอกจากนี้ปจจุบันพบวานักเรียนสอบแอดมิชชั่นสลดลงและใช
ระบบสอบตรงกับระบบโควตามากขึ้น สําหรับนักเรียนสวนที่เหลือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปด และ
เด็กรุนใหมมีคานิยมที่จะเลือกเรียนคณะที่เรียนไมยากและเมื่อสําเร็จการศึกษามีรายไดดีและไมลําบาก
นอกจากนี้ในการดูแลเด็กชวงปฐมวัยไดจัดทําหนังสือการตูนภาพเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ศีลธรรมใหเด็กไดอานเพื่อสงเสริมการอานใหแกเด็กและการสื่อดวยภาพจะทําใหเด็กเขาใจไดงายและ
ชัดเจน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานไดจัดทําโรงเรียนปฐมวัยที่เปนตนแบบหลายแหง
เชน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนวัดปรินายกกรุงเทพมหานคร เปนตน และจัดทําศูนยปฐมวัยใน
แตละอําเภอโดยศูนยดังกลาวจัดรวมกับกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนการ
เตรียมความพรอมใหทั้งเด็กและผูปกครอง
จากนั้นที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นวาการสอบ GPAX ,O – Net , GAT และPAT หลายครั้ง
จะทําใหนักเรียนตองเตรียมตัวสอบหลายครั้งในแตละปและเสียคาใชจายในการสอบเปนจํานวนมากทั้ง
คา พาหนะและคา ลงทะเบีย นสอบ ซึ่ ง คะแนน GPA เป น สิ่ งสํา คัญที่จ ะพัฒ นาเด็ก ใหดี ขึ้น และทราบ
พัฒนาการของเด็ก ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับ GPA อยูเสมอ รวมทั้งจากความไมชัดเจนของการ
กําหนดหลักเกณฑการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในแตละปนี้ทําใหนักเรียนไมมีทิศทางในการ
เตรียมตัวสอบ นอกจากนี้ควรใหโรงเรียนทุกแหงมีคุณภาพที่เทากันหรือใกลเคียงกัน เพื่อเปนการกระจาย
ใหเด็กไดเรียนในโรงเรียนตางๆไมเกิดคานิยมเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเด็กจะไดไมตองเรียนพิเศษ
เพิ่มขึ้น และในการจัดทําสื่อการสอนเด็กระดับปฐมวัยควรผลิตสื่อการสอนในรูปแบบซีดีเพิ่มเติมเพื่อให
ผูปกครองสามารถนําไปใชสอนเด็กที่บานไดตามโอกาสเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ประธานไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ซึ่งจะไดเชิญผูแทนจากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อประเมินแผน
ดังกลาว โดยอาจจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส ตอไป

-๕-

๕.๒ ที่ประชุมไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปองกันการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสมออก
เผยแพรสูสังคมของสื่อมวลชนดานตางๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทํา
ใหเด็กและเยาวชนและสังคมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไมเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหเชิญ
หนวยงานตางๆเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้
- รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาธิต วงศหนองเตย)
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
- สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
- สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
๕.๓ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

