คํานํา
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ได มี ก ารเป ด รั บ นั ก ศึ ก ษาจากระบบกลาง
(Admission) มาแลวเป นเวลา 2 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา) และจากแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการรับนักศึกษาได 2
ระบบ คือ ระบบ Admission และระบบรับตรง
0

0

0

เพื่ อใหคณะเภสัชศาสตรไดรับ ทราบประโยชนและความสําคัญ ของการรับตรงไดอยางชัดเจน
สามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ได ม าใช เป น แนวทางในการตั ด สิ น ใจและเป น การศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรค ข องการ
ดําเนินการ ตลอดจนศึกษาคุณภาพของนักศึกษาที่ ไดจากการรับตรง คณะฯ จึงไดกําหนดให มีการจัดการ
ความรูในหัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 –
16.00 น. ณ หอง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 4
หนวยงาน ไดแก คณะเภสัช ศาสตร สํ านั กทะเบี ย นและประมวลผล คณะสหเวชศาสตร คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร เพื่อนําความรูและขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินงานมาประกอบการพิจารณา วาคณะฯ ควรจะนํา
ระบบรับตรงมาใชหรือไม อยางไร นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรูของคณะฯ สงผลใหเกิดการพัฒนาคน งาน และองคกรตอไป
ในการนี้คณะกรรมการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ไดจัดทําสรุปความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในหัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ หอง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงาน
หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะกรรมการฯ ขออภัยไว ณ ที่นี้

คณะกรรมการการจัดการความรู
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สรุป
โครงการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 4/2558
หัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง”
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
...................................................................

ความเปนมา

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัด ตั้ งโดยมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ฯ เมื่ อวัน ที่ 30 เมษายน 2555 ไดมีการเปดรับ นักศึกษาจากระบบกลาง
(Admission) มาแลวเปนเวลา 2 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2556 จํานวนนักศึกษา 21 คน และปการศึกษา
2557 จํ านวนนั กศึ กษา 35 คน) และจากแนวทางที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) ได
กําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการรับนักศึกษาได 2 ระบบ คือ
1. ระบ บ กล าง (Admission) คื อ ระบ บ ก ล างก ารคั ด เลื อ กบุ ค ค ล เข าศึ ก ษ าต อ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา(CentraI University Admissions System : CUAS) ซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช จ ริ ง ครั้ ง แรกใน
ป 2549 แทนการสอบเอนทรานซ ในระบบเดิ ม ซึ่ งในระบบใหม นี้ คะแนนของผู ที่ จ ะถู ก คั ด เลื อ กเข า สู
สถาบันอุดมศึกษาจะไมไดมาจากการสอบเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีคะแนนบางสวนจากเกรดเฉลี่ยของที่
โรงเรี ย นมาเป น ส ว นหนึ่ งในการพิ จ ารณาเขาศึ กษาต อ ดว ย โดยมี องค ป ระกอบ เพื่ อใช เป น เกณฑ ในการ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไดแก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา (GPAX) , ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , ความถนัด
ทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
2. ระบบรั บ ตรง คื อ การจั ด สอบของมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ เพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาดวยตนเองโดยไมตองผานระบบสอบกลาง ซึ่งการรับตรงมหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษา
ไดมากขึ้น และรวดเร็วกวาระบบ Admission รวมทั้งไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และที่
สนใจจะเรียนวิชานั้นจริงๆ
ดังนั้น เพื่ อใหคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบประโยชนและความสําคัญ ของการรับ ตรงไดอยาง
ชัดเจน สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนิ นการตลอดจนคุณภาพของนักศึกษาที่ไดจากการรับตรง คณะจึงไดกําหนดใหมีการจัดการความรูใน
หัวขอ“แนวทางการรับนั กศึ กษาแบบโครงการรับตรง” ในรูป แบบการอภิป ราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หนวยงานอยางนอย 3 หนวยงาน เพื่อนําความรูและขอเสนอแนะที่ไดจากการอภิปรายมาพัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาองคกรในการนําไปประกอบการพิจารณาการจะนําระบบรับตรงมาใชตอไป
ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตรไดเชิญตัวแทนหนวยงานจากสํานักทะเบียนและประมวลผล คณะสหเวชศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง
มาใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย
1. ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข
รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร
2. นางกาญจนา โพบุญเรือง
หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
โดยไดขอสรุปจากการรวมหารือเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง ดังนี้
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0

0
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42

0
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นางกาญจนา โพบุญเรือง หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
ไดใหรายละเอียดวัตถุประสงคของการรับตรง คือการรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจ ถนัดและตั้งใจ
เขาศึกษาในคณะนั้นๆ อยางแทจริง โดยคณะนิติศาสตรเปนคณะแรกที่มีการรับตรง เริ่มเมื่อปการศึกษา 2539
และแตละคณะก็ทะยอยเปดรับตรงตามกันมา
ครั้งแรกของการรับตรงเนนไปที่นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แตปจจุบันนี้ความ
ตองการหรือการกําหนดเกณฑของแตละคณะคอนขางจะเปลี่ยนไป บางคณะก็ยังมีการรับนิสิต-นักศึกษาที่เคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น มากอน (เด็กซิ่ ว) ป จจุบัน นี้การรับตรงเขามาหลายรูป แบบ ทั้ งวิธีการ ทั้งเกณฑ
เงื่อนไขการรับ การกําหนดคาตางๆ และการสอบ ซึ่งตรงนี้ในหลักการตางๆ ก็ดํารงไวซึ่งเอกสิทธิ์ของแตละ
คณะ แตละมหาวิทยาลัย ที่จะเปนผูกําหนดเกณฑ เงื่อนไขตางๆ
สําหรับการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นโยบายของมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2549
พยายามใหมีการคัดเลือกระหวางรับตรงกับ Admissions 50:50 เพราะ Admissions เปนการรับนักเรียน
หลายกลุ ม จากทั่ ว ประเทศ เป น การกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา แต ณ ป จ จุ บั น นี้ ก ารคั ด เลื อ กของ
มหาวิทยาลัย ตัวเลขไมใช 50:50 แลว เนื่องจากมีโครงการพิเศษเขามาดวย โดยภาพรวมการรับนักศึกษา
ปริญญาตรีประมาณ 10,163 คน แบงเปน
1. กลุม Admissions จะมีการรับในภาพรวมประมาณ 3,658 คน คิดเปน 35%
2. การรับผานกลุมสถาบันแพทย เริ่มแรกจะมีคณะแพทยศาสตรเทานั้นที่รับแตขณะนี้มีคณะ
ทันตแพทยศาสตรดวย ประมาณ 89 คน คิดเปน 0.88%
3. ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกตรงแบงได ดังนี้
3.1 โครงการปกติ ประมาณ 1,642 คน คิดเปน 16.16%
3.2 โครงการพิเศษ ซึ่งโครงการพิเศษจะมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรทวิภาษา ประมาณ 3,618 คน คิดเปน 35.60%
3.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เชน โครงการนักกี ฬา โครงการนั กศึกษาพิ การ
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตชนบทหรือโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง รวมทั้งโครงการ สอวน. เพราะ
เป น เรื่อ งเฉพาะในกลุ ม ผู มี ค วามสามารถ หรือ เฉพาะกลุม ที่ มี ผ ลการเรีย นดีที่ มี ก ารเขาค ายวิท ยาศาสตร
ประมาณ 1,156 คน คิดเปน 11.37%
ซึ่งการรับตรงของโครงการพิ เศษนี้ แตละปจะค อนขางเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ ทํ าให ตัวเลขดูแลวไม ใช
สัดสวน 50:50 แตมหาวิทยาลัยก็จะพยายามไมเพิ่มจํานวนรับตรงโครงการพิเศษไปจากเดิม โดยคณะใดที่มี
การรับตรงก็มักจะคงไวที่ตัวเลขจํานวนรับเดิม นอกจากจะไดรบั การขออนุมัติการเพิ่มจํานวนรับเทานั้น
ปจจุบัน มธ. มีการรับตรง 13 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิล ปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะศิลปกรรมศาสตรมี 1 สาขา คือ สาขาการละคร ซึ่งไมรับนักศึกษาจากระบบ Admissions
เพราะมีเงื่อนไขวานักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งในระบบ Admissions จะไมสามารถ
คัดเลือกเฉพาะอยางนั้นได จึงเปดรับตรงเองโดยเฉพาะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง เดิมคัดเลือกในโครงการรับตรงเหมือนกัน เพราะ
เนื่องจากไดเปดคณะมาครั้งแรกคณะยังไมมีความพรอมที่จะดําเนินการเอง เพราะคณะสถาปตยกรรมฯ จะ
เปนเหมือนกึ่งโครงการพิเศษ จนกระทั่ งป 2558 จึงขออนุมัติไปดําเนินการเอง เพราะคณะมองวาจะเรง
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ดําเนินการกอนเพื่อจะคัดเลือกใหเสร็จทันคณะมองวาการที่รับในภาพรวมแลวปฏิทินของคณะคอนขางจะชา
แต ป ฏิ ทิน ของสํ านั กทะเบี ย นฯ ถู กกํ าหนดไววาจะตองมีการจัดสอบขอเขีย นตามมติ กบม. เดือนมกราคม
สุดทายถาจะถามวาคณะรับกอนแลวไดนักศึกษาตามเปาที่ตองการหรือไม จากที่คณะเสนอประกาศมาให
สํานั กทะเบี ยนก็ไม ไดตามเป าเหมื อนกั นในบางสาขา ทั้ งที่ เรียกเผื่ อแลว ตองมี การรับ รอบสองเพิ่ มขึ้น มา
คณะจึงออกจากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเอง
การกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขารับการคัดเลือกตรง มีดังนี้
1. เปนผูที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
3. เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัด
ทุกประการ
4. เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
5. จะตองไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในชวง 3 ปที่ผานมา
คุณ สมบัติเฉพาะ : ตามเกณฑที่แต ละคณะกําหนด ผูสมัครตองตรวจสอบใหตรงตามที่คณะ
กําหนด เชน
1. สถานภาพทางการศึกษา คณะรับสมัครผูสมัครที่มีสถานภาพใด
เฉพาะผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป นผูที่สําเร็จการศึกษามั ธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา
2. คะแนนเฉลี่ย สะสมในระดับ มั ธยมศึ กษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50 หรือ 2.75 หรือตามที่
คณะ/สาขาวิชากําหนด
ซึ่งเปนคุณสมบัติกลางโดยทั่วๆไปจะเหมือนกัน และจะมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของแตละ
คณะ ซึ่ งแตล ะคณะก็จ ะกําหนด GPA ที่ แตกตางกัน และกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน บางคณะจะเน นว า
จะตองเปนผูที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายสามัญดวย บางคณะก็รับเทียบเทาดวย
บางคณะก็จะรับเด็กซิ่วดวย แลว GPA เริ่มแรกโครงการมาเลยตั้งเกณฑไวที่ 2.75 แตในบางคณะก็มองวาไม
นาจะตองมีเกรดเฉลี่ย 2.75 จึงมีความหลากหลาย เริ่มแรกจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหมดทั้งมหาวิทยาลัย
ชวงหลังมามีทั้งเกณฑ 2.50 2.75 และ 3.00 ก็มี ซึ่งการกําหนดนั้นขึ้นอยูกับคณะ ถาคณะเภสัชศาสตรจะ
รับตรงก็ตองมีการกําหนดเกณฑเหลานี้ดวยเชนกัน
รูปแบบการคัดเลือก แบงไดดังนี้
แบบที่ 1 คัดเลือกโดยการจัดสอบขอเขียน ซึ่งคณะจะตองดําเนินการในเรื่องของตัวขอสอบ
ตรวจขอสอบ การประเมินผล และก็กําหนดการสอบวิชาดวยที่จะใชในการคัดเลือก
แบบที่ 2 จั ดการคั ดเลื อกโดยใชคะแนนจากการสอบขอสอบกลาง จัด สอบโดย สทศ. คื อ
คะแนน GAT/PAT คณะก็ตองไปกําหนดวาจะใชวิชาอะไรในการคัดเลือก ผูสมัครตองสมัครสอบกับ สทศ.
ภายในเวลาที่ สทศ.กําหนด ซึ่งจะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1 รับสมัครสอบ
ชวงเดือนตุลาคม
กําหนดการสอบ
ชวงเดือนธันวาคม
ประกาศผล
ชวงเดือนมกราคม
ครั้งที่ 2 รับสมัครสอบ
ชวงเดือนมกราคม
กําหนดการสอบ
ชวงเดือนมีนาคม
ประกาศผล
ชวงเดือนเมษายน
ทั้งนี้ สวนใหญจะใชคะแนนในครั้งที่ 1 ถาใชคะแนนครั้งที่ 2 จะไมทันเวลา การคัดเลือกตรงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ใชคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 เชนกันในการคัดเลือก ซึ่งเด็กจะตองไปสมัครสอบ
กับ สทศ.กอน และกําหนดสอบเดือนธันวาคม ประกาศผลเดือนมกราคม ก็จะเร็วขึ้นมาก ถาสอบเดือน
มกราคมก็จะสอบประมาณสัปดาหแรกหรือสัปดาหที่ 2 กอนที่มหาวิทยาลัยจะสอบตรง
กลุ ม ถั ด ไปกลุ ม วิ ช าสามั ญ 7 วิ ช า ซึ่ งจะสอบล า ช า มานิ ด หน อ ย คื อ จะเป น รั บ สมั ค รเดื อ น
พฤศจิกายน สอบเดือนมกราคม ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ อยางเชน คณะสหเวชศาสตรใชคะแนนตัวนี้อยู
ก็พบวาคอนขางจะช า คือสํานักทะเบี ยนฯ ตองรอคณะในการที่ จะนําผลมาใช และในป 2559 นโยบาย
ทปอ. กํ าลั งจะขอความรว มมื อมหาวิ ทยาลัย ใหมาใชขอสอบกลางในสว นนี้ และมีการเพิ่ มอีก 2 วิช า คือ
คณิตศาสตร 1 สําหรับสายวิทยและคณิตศาสตร 2 สําหรับสายศิลปเดิมจะเปนคณิตศาสตรอยางเดียว และ
เพิ่มวิทยาศาสตรเดิมกําหนดวามีฟสิกส เคมี ชีววิทยา เพิ่มอีกวิชาหนึ่งคือวิทยาศาสตรทั่วไปสําหรับสายศิลป
และมีบางคณะใชทั้ง GAT ทั้ง PAT และสามัญดวย ซึ่งหลากหลายมากในการกําหนดเกณฑเหลานี้ ถาใชของ
Admissions บางคณะก็จะอิงจาก Admissions เหมือนกันวาจะใชเกณฑอะไรเทาไหร ถาใชคะแนนขอสอบ
กลางในการดํ าเนิ น การ คณะรอผลซึ่ ง สํ านั ก ทะเบี ย นฯ จะดึ งผลคะแนนจาก สทศ.ให แล ว ส งให ค ณะ
ประมวลผลซึ่ งเห็ น แลว วาจะมี ความแตกต างกัน ถาสอบขอเขีย น หรือจะมีอีกวิธีห นึ่งที่คณะสาธารณสุข
ศาสตร ดํ าเนิ น การอยู คื อ จะสอบข อ เขี ย นเหมื อ นกั น แต จ ะไปใช ข อ สอบร ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
เกณฑการคัดเลือกที่คณะจะตองกําหนดก็จะมีความแตกตางกัน ซึ่งไดยกตัวอยางใหเห็นวามีการ
นําคะแนนสอบทุกวิชามารวมกัน เพื่อเลื อกคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ ตามจํานวนรับเขาศึกษาในแตล ะ
สาขาวิชา โดยใหน้ําหนักคะแนน วิชาเคมี ชีววิทยา วิชาฟสิกส และคณิ ตศาสตร 80% ภาษาอังกฤษ
20% และก็ ตองผ านการสอบสั มภาษณ ซึ่งคณะจะเปน ผูพิจ ารณาอีกครั้ง แตบ างคณะก็จ ะมีการกําหนด
คะแนนจากการสอบสัมภาษณไวดวย ทั้งนี้ไมควรเกิน 10%
ตัวอยางเกณฑการคัดเลือกเกณฑการคัดเลือก (กรณีสอบขอเขียน)
1. คณะจะนํ าผลคะแนนสอบทุ กวิ ชาของผูเขาสอบมารวมกั นเพื่อคั ดเลื อกคะแนนสูงสุ ดเรีย ง
ตามลําดับ ตาม จํานวนรับเขาศึกษาในแตละสาขาวิชา โดยใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้
วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟสิกส และวิชาคณิตศาสตร
80%
วิชาภาษาอังกฤษ
20%
2. ผานการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการ
การลงนามในประกาศตางๆ
ถาคณะจะเปดรับตรงจริงๆ คงตองมาคุยรายละเอียดระหวางผูปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง เพราะใน
การดําเนินการคัดเลือก หากทานอธิการบดีมีการมอบอํานาจ ประกาศการรับสมัครจะลงนามโดยรองวิชาการ
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และคณะตองจัดทําโครงการตามที่ตองการเสนอใหฝายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 15 วันทําการ สวนการ
ประกาศผลตางๆ เชนผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ/ผูผานการคัดเลือก/ผูมีสิทธิ์เขาสอบ ตามขั้นตอน
ของกระบวนการคัดเลือก ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ จะเปนผูลงนาม ซึ่งคณะจะตองเสนอลวงหนาไมนอย
กวา 5 วันทําการ และคําสั่งแตงตั้งตางๆ เชน คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ ลงนามโดย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ คณะตองเสนอลวงหนาไมนอยกวา 15 วันทําการกอนการรับรับสมัคร ซึ่งเปน
การลดขั้นตอนลงมาเนื่องจากแตกอนจะเปนทานอธิการบดีลงนาม ซึ่งการมอบอํานาจมีมาตั้งแตป 2554
ปฏิทินการดําเนินงาน
ปฏิทินการดําเนินงานอยางคราวๆ ถาคณะดําเนินการรับตรงจริงๆ ตองปฏิบัติดังนี้
1. คณะตองเสนอขออนุ มัติ การเขารวมโครงการประมาณเดื อนมิถุน ายน เพราะที่ ผานมาเมื่ อ
สํานักทะเบียนฯ เริ่มสอบถามตามคณะวาจะตองแจงขอมูล คณะที่สนใจอยากเขาก็จะเพิ่งทําเรื่องขออนุมัติ ซึ่ง
อาจทําใหประกาศลาชาเพราะตองรอคณะที่จะเขารวม ทั้งที่สํานักทะเบียนฯ พยายามจะทําอยางรวดเร็วแต
สุดทายการประชาสัมพันธหรือการออกประกาศคอนขางจะชาอยูเหมือนกันเพราะวาตองรอเกณฑการคัดเลือก
จากคณะ
2. คณะแจงขอมูลการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม
3. เตรี ย มงานการคั ด เลื อ ก จั ด ทํ าแผน / แต งตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก เดื อ น
กรกฎาคม
4. จัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม
5. ประชาสัมพันธการรับเขาศึกษา ซึ่งฝายรับเขา สํานักทะเบียนจะมีการไปแนะแนว ผลิตสื่อการ
เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร /TU Open House เดือนสิงหาคม
6. จัดทําประกาศรับสมัคร ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน
7. จัดเตรียมระบบการรับสมัคร / ประสานธนาคารเคานเตอรเซอรวิสในการชําระเงินคาสมัคร
ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน
8. รับสมัคร ชวงเดือนพฤศจิกายน
9. สอบขอเขียน ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ
เมื่อสํานักทะเบียนฯ คัดเลือกเสร็จเรียบรอยก็จะสงขอมูลใหคณะ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 คณะตองจัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อการกําหนดนโยบายการรับเขา
ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดโครงการตางๆ เชน ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค
เป าหมาย/ระยะเวลาดํ าเนิ น การ รายละเอี ย ดและขั้น ตอนการดําเนิน งาน (คุณ สมบั ติ เกณฑการคัดเลือก
จํานวนการรับ) ผลที่จะไดรับ การติดตามและประเมินผล แลวในการคัดเลือกคณะจะตองมีรองคณบดีฝาย
วิชาการของคณะที่มีการรับตรงเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน จะทําการพิจารณาปฏิทินการคัดเลือก มีการจัดประชุมการรับสมัคร วา
ประกาศที่คณะสงขอมูลมาทุกคนเห็นชอบหรือไมหรือมีประเด็นใดที่จะตองมีการแกไขปรับเปลี่ยนใหม แลว
ปฏิทินการคัดเลือกกรรมการเห็นพองตองกันหรือไม ปจจุบันปฏิทินการคัดเลือกโครงการรับตรง จะแบงกลุม
เปน 3 กลุม คือ กลุมที่ใชคะแนนคัดเลือกก็จะมีการประกาศผลกอน เสร็จสิ้นกอน กลุมที่ 2 จะเปนกลุม
สอบขอเขียน สําหรับคณะที่มีการสอบขอเขียนแลวก็ตองมีการใชระยะเวลาในการตรวจขอสอบ มาปนี้เพิ่ม 3
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กลุมเพราะวาคณะนิติศาสตรจะแยกออกมาเปนอีกกลุมเนื่องจากมีผูสมัครจํานวนมากและในเรื่องของการ
ตรวจขอสอบคอนขางใชเวลา ซึ่งในป 2558 คณะที่มีการคัดเลือกเสร็จแลว ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร สอบขอเขียนแลว ตรวจขอสอบทัน เลยขอขยับปฏิทินไปรวมอยูกับกลุมที่
ใชคะแนน สวนคณะสหเวชศาสตร เนื่องจากรอคะแนนสามัญก็จะออกหลัง GAT/PAT อีก จึงมาอยูกลุม 2
ดังนั้นจึงตองมีการประชุมรวมกันเพื่อกําหนดปฏิทิน
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา มธ.
ในเรื่องของการประชาสัมพันธสํานักทะเบียนจะเปนผูดําเนินการ และคณะก็ตองรวมดําเนินการ
ดวย ซึ่งจะตองจัดทําเอกสารแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ตลอดจนการจัดนิเทศโครงการ/นิทรรศการ/วิทยากร ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในโครงการตางๆ
กิจกรรมที่ 3 การรับสมัคร
ส ว นเรื่ อ งการสมั ค รจะเป น การรั บ สมั ค ร Online ผ า นระบบของสํ า นั ก ทะเบี ย น ซึ่ งสํ า นั ก
ทะเบียนฯ จะเปนผูดําเนินการ คณะเพียงแตคอยดูตัวเลขจํานวนการรับสมัครหนา เว็บไซตสํานักทะเบียนฯ
วามีผูสมัครแลวกี่คน
การชําระเงินผานระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และในปนี้
เพิ่มการรับชําระผานทางเคานเตอรเซอรวิส เงินที่ไดจากการรับสมัครจะเขาบัญชีมหาวิทยาลัย
ผูสมัครจะตองศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร พบปญหาบอยๆ วาไมคอยศึกษาขอมูลกันแลวเมื่อ
เกิ ด ป ญ หาก็ จ ะอ างว าไม รู ไม ท ราบ เช น ไม ท ราบวาสามารถสมั ค รได เพี ย ง 1 คณะ 1 โครงการ เท านั้ น
นั กเรีย นจะต องรูแลว วาตนเองจะไปในทิ ศทางไหน นั กเรีย นที่ ขาดโอกาสควรจะไปโครงการขยายโอกาส
นักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาควรจะไปกีฬา นักเรียนที่มีคะแนนพอจะเขารับตรงก็ไปรับตรง ในระบบจะ
ล็อคคุณสมบัติไว แตก็มีบางคณะที่รับกอน เชน โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ซึ่งจะรับสมัครกอน แตกอนไมไดระบุเงื่อนไข กลายเปนวาเด็กที่สมัครเขาคณะแพทยแลว
มีโอกาสสมัครเขาคณะอื่นไดอีก จึงเริ่มมีการเขารวมเงื่อนไขเดียวกัน กลายเปนวาคณะที่รับสมัครกอนแลว
ระบุเงื่อนไขไวแลว วาสามารถสมัครไดเพียง 1 คณะ 1 โครงการ เทานั้น แตสุดทายพอเด็กจะสมัครรับตรง
แลวก็สมัครไมได เขาจะอางวาไมรูไมทราบ ทั้งที่จริงแลวในระบบระบุเงื่อนไขเปนตัวแดงทั้งหมดแลว นนก็
เปนปญหาที่ฝายรับเขาตองคอยตอบคําถามอยูต ลอด
สํานักทะเบียนฯ จะเปนผูเตรียมระบบและโปรแกรมจะมีการตรวจเช็คการสมัครซ้ําโครงการและ
คณะที่สมัคร ผลการเรียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ซึ่งจะไปล็อคในระบบไดสวนหนึ่ง แตสุดทายตองตรวจ
ขอมูลกันอีกครั้ง เพราะมีบางคนที่ GPA กําหนดไว 2.75 แตถานักเรียนมีคะแนนไมถึง 2.75 ก็ไมสามารถ
สมั ค รผ านระบบได ก็ เคยพบป ญ หาว านั ก เรี ย นกรอกข อ มู ล เท็ จ ให เมื่ อ สอบผ า นเกณฑ แ ล ว จึ งต อ งมี ก าร
ตรวจสอบหลักฐานจริงอีกครั้งหนึ่งในวันสอบสัมภาษณ
กิจกรรมที่ 4 การดําเนินงานจัดผังสอบ
สํานักทะเบียนฯ จะเปนผูดําเนินการ จัดหากรรมการคุมสอบ หาสถานที่สอบ ในสวนของคณะ
จะเปนเรื่องของการออกขอสอบ และวันสอบคณะก็จะตองมาดําเนินการสอบดวยเพราะคณะตองคุมขอสอบ
มา จะมีอยู 2 กองคือ กองอํานวยการทั่วไปโดยสํานักทะเบียนฯ และกองอํานวยการคณะที่จัดสอบที่จะมาดู
เรื่องของการจัดสอบ
กิจกรรมที่ 5 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานสอบ
คณะเพียงแตสงขอมูลมาวาในสวนของคณะจะมีใครเปนประธาน และกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของ
สงมาใหสํานักทะเบียนฯ ดําเนินการในเรื่องการจัดทําคําสั่งและการเบิกจายคาตอบแทน

-7-

กิ จ กรรมที่ 6 ข อ สอบข อ เขี ย น คณะจะต อ งตกลงกั น วาจะใชเกณฑ ใด อยางไร เช น คณะ
สาธารณสุขศาสตรใชขอสอบเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตรฯ
กิจกรรมที่ 8 การสอบสัมภาษณ และการตรวจหลักฐานตางๆ คณะตองดําเนินการ เพราะเปน
การรับสมัคร Online ผูสมัครจะตองรับรองหลักฐานเบื้อตน ดังนั้นคณะจะตองตรวจหลักฐานหมด GPA ที่
คณะกําหนด หรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น ตองตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ มีหลายคณะที่เมื่อถึงการตรวจสอบ
หลักฐานจริงๆ แลวไมผาน
เมื่ อสอบสั ม ภาษณ เสร็ จ แล ว คณะตองสงผลให สํานักทะเบี ย นฯ นํ าไปประมวลผลผ านระบบ
สุดทายจะสงรายงานกลับมายังคณะ ในเรื่องของการเสนอประกาศลงนามตางๆ คณะไมตองดําเนินการ สํานัก
ทะเบียนฯ จะประกาศรวมกับคณะที่มีการรับในรอบนั้น
กิจกรรมที่ 9 การยืนยันสิทธิ์
เดิมโครงการรับตรงยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House ของ สมาคมอธิการแหงประเทศไทย
(สอท.) ซึ่งพยายามจะใหทุกมหาวิทยาลัยเขารวม Clearing House ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการ
ตามมติมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มมี Clearing House อยางไรก็ตามมีบางคณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรฯ ขออนุมัติที่จะไมเขารวม Clearing House และขอยืนยันสิทธิ์เองโดยจะเก็บคาธรรมเนียมกอน
เมื่อเปนเชนนี้จึงมองวาหากดําเนินการที่คณะแลวใครจะเปนผูเก็บเงินคาธรรมเนียม ซึ่งปกติเงินจะเขาบัญชี
มหาวิทยาลัยทั้ งหมด สํานักทะเบียนฯ จึงตองทําระบบขึ้นมาอีก ซึ่งการเก็บ คาธรรมเนียมกอนก็จะยุงยาก
ซับซอนอยูเหมือนกัน และก็ไดรับขอรองเรียนวาไมเปนธรรมในขณะที่คณะอื่นๆ เขา Clearing House แลว
ทําไมบางคณะไมเขารวม Clearing House
โครงการที่ เขารวมสํานั กทะเบี ย นฯ มี เงื่อนไขกําหนดไวในประกาศอยางชัด เจนวาจะเขารว ม
โครงการใด ซึ่งระบบจะล็อคอยูแลว แตก็มีบางครั้งก็ตองตรวจเช็คดวยเหมือนกันวาระบบหลุดหรือไม ซึ่ง
สํานั กทะเบี ยนฯ จะยึด ขอมู ลครั้งสุด ท ายที่ มีการชําระเงิน ถารับ สมัครในช วงเดี ย วกัน ผู ส มัครยังสามารถ
เปลี่ยนใจได ยกเลิกได เชน สมมติวาสมัครรับตรงไปแลวอยากเปลี่ยนใจไปเขาโครงการกีฬาและมีการรับ
สมัครชวงเดียวกัน ก็สามารถเปลี่ยนได แตถามีการรับสมัครตางชวงระยะเวลากัน เชน โครงการผลิตแพทยฯ
รับสมัครแลว สอบแลว จะมาใชสิทธิ์อันนี้อีกไมได
ระบบการยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House จากปญหาที่มองวามหาวิทยาลัยมีการรับตรง
เนื่ องจากขาดความเชื่อมั่ น เรื่องคะแนน GAT/PAT ก็ดี หรืออะไรก็ดี มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกตรงแลว
จํานวนการสละสิทธิ์ที่ก็ยังมีปญหาอยู จึงสรางระบบ Clearing House ขึ้นมา เพื่อใหไปยืนยันสิทธิ์พรอมกัน
สมมติวานักเรียนสอบติดดวยกัน 3 มหาวิทยาลัย นักเรียนตองยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House ซึ่ง
เลื อกได เพี ย ง 1 มหาวิท ยาลั ย เท านั้ น ถ าเปน ระบบเดิม ที่รับ ยืน ยัน สิ ทธิ์ เองจะไม มีการไปตั ด สิ ท ธิ์ ระหวาง
มหาวิทยาลัยดวยกัน จะไปตัดสิทธิ์แค Admissions กลาง ดังนั้น เมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย
แลว หายไประหวางทางที่ ไปมหาวิทยาลัย อื่น เทาไร แต การ Clearing House จะเห็ น ตั วเลขสวนหนึ่ งว า
นักเรียนสละสิทธิ์เราแลวไปเลือกมหาวิทยาลัยไหน แตก็มีปญหาเหมือนกันเพราะวาบางมหาวิทยาลัยไมเขารวม
ก็จะทําใหไมสามารถตอบโจทยได
เวลาเขาระบบ Clearing House สามารถดําเนินการได 3 ครั้ง ถาจะเปลี่ยนใจ หากพน 3 ครั้ง
แลว จะถือใชขอมูลครั้งหลังสุด แตถาไมเขาไปทําเลยจะถือวาสละสิทธิ์
เว็ปไซดที่จะเกี่ยวของหลักๆ
1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอทม.) http://www.cuas.or.th คือเว็ปที่
รับสมัคร Admissions กลาง
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2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สทศ. http://www.niets.or.th
เด็กจะตองสมัครขอสอบกลาง
3. ฝ า ย รั บ เ ข า ศึ ก ษ า สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://reg.tu.ac.th
ตั ว เลขของการรั บ สมั ค รจะเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป แต อั ต ราการแข ง ขั น เฉลี่ ย แล ว ถ า เป น รั บ ตรงจะ
อัตราสวน 1:26 ในภาพรวม อยางป 2554 เปาหมายรับ 1,572 คน มีผูสมัคร 28,000 คน อัตราการแขงขัน
คือ 1:18 ป 2555 ผูสมัครเพิ่มมาถึง 42,000 คน อัตราการแขงขันคือ 1:25 ป 2557 47,000 คน อัตรา
การแขงขันคือ 1:26
ในภาพรวมมหาวิทยาลัยก็รับไมไดตามเปาหมาย มีบางคณะเทานั้นที่รับไดตามเปาหมายแตตอง
เรียกเด็กเผื่อ เพราะคณะจะมีตัวเลขอยูแลววาเด็กจะหายไปตอนสอบสัมภาษณสวนหนึ่ง หายไปตอนยืนยัน
สิทธิ์สวนหนึ่ง แลวก็หายไปไมมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาอีกสวนหนึ่ง ดังนั้น คณะจะมีตัวเลขที่จะรูไดวาควรจะ
เผื่อกี่ % แรกๆ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวาใหเรียกเผื่อ 5% หรือ 10% ครั้งหลังสุดให 25% สุดทายคณะก็
บอกวามหาวิทยาลัยจะมากําหนดแบบนี้ทุกคณะไมไดเพราะปจจัยของแตละคณะแตกตางกันความตองการ
ตางกัน มหาวิทยาลัยก็เลย Open แตอยาใหมากเกินไป ณ ตอนนี้บางคณะก็เรียกเพิ่มเกือบ 100% เหมือนกัน
ถาคณะมองแลววาเมื่อขึ้นทะเบียนแลวคณะไดจํานวนนักศึกษาตามแผน
ทั้งนี้ เงินที่สมัครสอบทั้งหมดจะนําเขาบัญชีมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรคืนใหคณะ 40% เพื่อใช
ในการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ ในเรื่องการจัดสอบ การสอบสัมภาษณ การจัดอาหารกลางวัน อาหารวาง
ในการดําเนินการสอบ หรือแมแตจะจายคาตอบแทน top up ใหนอกเหนือจากที่สํานักทะเบียนฯ จายก็ทําได
ถาคณะมีระเบียบรองรับ ในสวนของ 40% นี้คือใหคณะบริหารจัดการเอง แตตองมีระเบียบรองรับ เนื่องจาก
สํานักทะเบียนฯ ได Block Grant ในการสอบคัดเลือกแตก็ไมไดมาเต็ม มี% ในการคิดคํานวณใหเพื่อมาใชใน
การจายคาตอบแทน ดังนั้น การดําเนินงานที่ผานมาจึงมีการกําหนดโครงสรางบริหารการจัดสอบวา ในหนึ่ง
กองอํานวยการสอบจะมีบุลากรไดอยางไร กรรมการกลางที่จะดูแลเรื่องการจัดสอบ การรับจาย รับสงขอสอบ
ก็จะกําหนดไววา กรรมการ 1 คน : จํานวนผูเขาสอบ 150 คน คาสมัครสอบจะมี 2 อัตรา ถาคณะที่มีการจัด
สอบขอเขียนมหาวิทยาลัยจะคิดคาสมัคร 400 บาท แตถาเปนคณะที่ใชคะแนนของ สทศ. เชน คณะสหเวช
ศาสตร มหาวิทยาลัยก็จะเก็บเพียงแค 100 บาท เพราะวาเด็กตองไปจายในสวนการสอบตรงนั้นมาแลว เงิน
คาสมัครจะผานเขาบัญชีของกองคลัง สํานักทะเบียนฯ จะดําเนินการตัดเงินผาน Online ใหกองคลัง เมื่อ
สิ้นสุดการรับสมัครแลวสํานักทะเบียนฯ จะรายงานตัวเลขแลวสงไปเบิกเงินที่กองคลังใหคณะตามจํานวนผูมี
สิทธิ์สอบขอเขียน เมื่อไดรับอนุมัติแลวกองคลังจะโอนเงินนั้นเขาบัญชีที่คณะแจงมา
ในสวนของขอสอบคณะจะเปนผูดําเนินการเอง เนื่องจากความตองการของคณะไมเหมือนกัน
ทั้งนี้ทานรองอธิการบดีฝายวิชาการกําลังพิจารณาความเปนไปได วาในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดทํา
ขอสอบกลางของมหาวิทยาลัยวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค สโมสรสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร
ชี้แจงถึงเหตุผลที่คณะตองการเปดรับรับศึกษาแบบโครงการรับตรง ดังนี้
1. คณะคิดวาขอสอบของสวนกลางไมตอบสนองกับนักศึกษาที่จะเขามาเรียนในคณะ เนื่องจาก
คณะมีศาสตรหลายสาขา
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2. คณะตองการเด็กที่มีความตั้งใจที่จะมาศึกษากับคณะโดยตรง หากรอผลจาก Admissions
จะมีเด็กบางคนที่เขามีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเขาความสามารถเลือกได แตในขณะที่เด็กอีกกลุมที่คณะอยาก
ไดจริงๆ แตเขาอาจมีความสามารถไมถึงเขาอาจเลือกไมได คณะก็จะไมไดเด็กตามที่ตองการ
ในปแรกๆ ที่คณะสหเวชศาสตรเปดโครงการรับตรง คณะทําขอสอบ พิมพขอสอบ และจัดสอบ
เอง ดําเนินการเองทุกอยาง ทําใหมีการใชทรัพยากรทุกอยางมาก และตองมีระเบียบมากมายมารองรับการ
ดําเนินการ ประกอบกับจํานวนเด็กมีมากถึง 3 – 4 พันคน คณะไมสามารถที่จะจัดการอะไรหลายๆ อยาง ได
จึงไดยกเลิกไป สําหรับเด็กที่ไดมาคอนขางดี เพราะเมื่อเขามาสอบกับคณะแลวคณะสามารถประกาศผลสอบ
ได เลย เด็ กก็ จ ะทราบผลไดเร็ ว ส ว นใหญ แลว เด็ กเหลานี้ จ ะเลื อ กอยู กั บ คณะแน น อน แตวิธีการจัด การ
คอนขางยุงยากมาก ไมคอยจะเหมาะสมนัก เนื่องจากวาเด็กมีจํานวนมาก และก็ไมคอยเปนธรรมกับเด็กคน
อื่นคือใครมีเงินก็เขาจะวิ่งสอบหลายที่ เมื่อคณะพิจารณาแลวเห็นวามีปญหาจากการดําเนินการ คณะก็คิดวา
ถ าเป น เช น นั้ น คณะน าจะเลื อ กใช ข อ สอบกลางที่ มี เป น มาตรฐาน การรั บ ตรงคณะถ าเลื อ กคะแนนจาก
GAT/PAT ก็ ไ ด แต ค ณะเห็ น ว า GAT/PAT ไม ต อบโจทย ข องคณะ เนื่ อ งจากว า GAT เองก็ เชื่ อ มโยงกั บ
ภาษาอั งกฤษ PAT เองก็มีวิทยาศาสตรซึ่งหลากหลาย ซึ่งที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตรสุขภาพมีเพี ยงส วนหนึ่ ง
เทานั้น คณะจึงพิจารณาเลือกคะแนนจากวิชาสามัญ ซึ่งผูที่ออกขอสอบทํามาเพื่อศาสตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
จริงๆ แตปญหาก็คือคณะรูวาเด็กจะเลือกสอบเขาแพทยกับทันตแพทยเปนหลัก ในเรื่องของวิชาสามัญเมื่อ
คณะจะนํ ามาใช คณะกรรมการของแต ล ะภาควิ ช าก็ จ ะเป น ผู พิ จ ารณาว า ควรจะใช วิช าใด เช น เทคนิ ค
การแพทยอาจจะใชฟสิกสนอย แตกายภาพบําบัดใชฟสิกสมากกวา เกณฑที่เปน factor ที่จะนํามาคูณก็จะ
แตกตางกัน ดังนั้นเราจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเสนอคณบดีตอไป
ในเรื่องของขอสอบถาคณะเภสัชศาสตรเปดโครงการรับตรง ขอเสนอใหดูวาคณะตองการใช
ขอสอบแบบไหนในการที่จะคัดเลือก งายที่สุดเลยคืออยางคณะสหเวชศาสตร ใช 7 วิชาสามัญ อยางคณะ
สาธารณสุขศาสตรใช ขอสอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ดําเนิน การให
ทั้ งหมด แต ผศ.ดร.เสกสรรค ไม คอยสนั บ สนุน ใหใช GAT/PAT เพราะคิดวาไมคอยตอบโจทยสําหรับ สาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ
หัวหนาฝายรับเขา สํานักทะเบียนเสริมวา หากใชขอสอบกลางของสทศ. ดังเชนปที่ผานมาที่เกิด
เหตุการณทางการเมือง ทําใหถูกเลื่อนสงผลใหการคัดเลือกลาชาออกไปมาก เพราะมหาวิทยาลัยตองรอผล
สอบของ สทศ.อยางเดียว แลวบางครั้งที่มหาวิทยาลัยยังไมสามารถกําหนดปฏิทินไดเพราะมหาวิทยาลัยตอง
รอปฏิทินของสทศ. และปฏิทิน Admissions อีกดวย
ผศ.ดร.เสกสรรค กลาวถึงปญหาอีกอยางที่พบคือ ไมสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาที่ตองการ
ถึงแมจะมีขอสอบที่ไดมาตรฐานแลว ดังตัวอยางสถิติการสมัครและรับเขา
ป
2558
2559
2560

สาขา
เทคนิคการแพทย
กายภาพบําบัด
เทคนิคการแพทย
กายภาพบําบัด
เทคนิคการแพทย
กายภาพบําบัด

รับ
20
10
20
10
20
20

สมัคร
3,884
994
3,934
977
4,165
1,487
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คณะมี ผู ส มั ค ร 3,884 คน สาขาเทคนิ ค การแพทย รั บ 20 คน ผลคื อ มี ผู ม าสอบสัม ภาษณ
ประมาณ 12 – 13 คน เนื่องจากนักเรียนวิ่งสมัครทุกที่ โดยใชคะแนนวิชาสามัญซึ่งสอบครั้งเดียว แตสามารถ
สมัครสอบไดทุกมหาวิทยาลัยที่มีการรับตรงทั่วประเทศ ตอมาในเรื่องของการสอบสัมภาษณ เมื่อเด็กที่สอบได
ถึงจะมาสัมภาษณกับคณะก็จริงแตก็มาสละสิทธิ์ภายหลัง ดังที่สํานักทะเบียนฯ กลาวไว
ผศ.ดร.เสกสรรค มองวาปจจุบันเรื่องของการรับตรงขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยคือ ชื่อเสียงของคณะ
และมหาวิทยาลัย ถาคณะเภสัชศาสตรรับตรงนาจะเปนประโยชนมากกวาในสายเทคนิคการแพทย เพราะ
เด็กที่ตั้งใจมาจริงๆ ที่คณะเภสัชศาสตรนาจะอยูกับคณะเภสัชศาสตรไดนาน
เรื่องตอมาที่คิดวาจะมีปญหาก็เรื่อง Clearing House เนื่องจากวาเด็กบางคนที่ไดที่อื่นแลว แต
ที่นั่นไมเขาระบบ Clearing House แลวถาเด็กมาสอบที่คณะสหเวชฯ ไดอีกที่หนึ่ง คณะก็ไมทราบเลยวาเด็ก
จะสละสิทธิ์คณะเราหรือไม จนกวาจะประกาศผลไปแลว และเด็กไมมาจึงถือเปนอีกปญหา ถาจะถามวา
ประสบความสําเร็จหรือไมสําหรับการรับตรง ถือวาคณะสหเวชฯ ไมประสบความสําเร็จเลย คณะกําลังคิดวา
จะตองดําเนินการปรับกลยุทธ ดังนี้
1. ขอสอบ พิจารณาวาจะมาใชขอสอบของคณะวิทยาศาสตรฯ เพื่อจะประกาศผลไดเร็วขึ้น
2. การเก็บคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมกอนเมื่อเด็กสอบได แตก็ไมแนใจวาเด็กจะอยูกับคณะ
มากเพียงใด เชน เด็กบางคนไดเทคนิคการแพทยและไดแพทยดวย กรณี นี้เด็กก็คงไปแนนอน แตถาเปน
คณะเภสัชศาสตร ทันตแพทยศาสตร แพทยศาสตร เด็กนาจะอยูคอนขางมาก
ถาจะถามวาเด็ กที่ได จากการรับตรงกับเด็กที่ไดจ าก Admissions ความสามารถเป นอยางไร
ผศ.ดร.เสกสรรคฯ ตอบวาในขณะที่คณะสหเวชศาสตรดําเนินการสอบเองเด็กที่ไดจากการรับตรงจะเกงมาก
แต ณ ป จจุบั น นี้ต่ํากวามากเพราะเด็ กเลือกที่อื่น แลวไมไดจึงมาอยูกับคณะเรา ดังนั้ นป จ จุบั นเด็ กที่ ไดจ าก
Admissions จะเกงกวาโครงการรับตรง
การรับ ตรงจะรับ กอน Admissions ไปเขา Clearing House เด็กที่ยื น ยัน สิทธิ์ก็จะถู กตั ดสิ ทธิ์
Admissions กลาง ปจจุบันนี้มี 2 รูปแบบคือ เมื่อเขาไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House แลวขอมูลจะถูกสงไป
ตัดสิทธิ์ Admissions กลาง แลวสวนที่คณะรับยืนยันสิทธิ์เอง เก็บเงินเอง ดําเนินการเองทุกอยาง ก็จะถูก
สงไปตัดสิทธิ์ Admissions กลาง เชนกัน
นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร
กลาววาในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตร ชวงแรกที่เปดคณะก็ดําเนินการทั้ง 2 แบบ คือ ทั้ง
Admissions และรับตรง ในชวง 3 – 4 ปแรก นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากรับตรงคณะประเมินแลววาได
เด็กเกงพอสมควร แตหลังจาก 3 – 4 ปที่ผานมา นาจะเปนเรื่องของการแขงขันและดวยตัวคณะเอง คณะก็จะ
ไดเด็กที่ไมเกงเทาที่ควร ปญหาที่พบก็เหมือนคณะอื่นๆ คือ เด็กจะสละสิทธิ์กันมาก ไมคอยไดนักศึกษาตาม
เปา ทั้งที่ตอนเรียกสัมภาษณเรียกเผื่อถึง 2 เทา เชน รับ 60 คน เรียกสัมภาษณ 200 คน แตพอถึงเวลาขึ้น
ทะเบียนจะเหลือประมาณ 40 คน ซึ่งคณะกําลังพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหไดเด็กตามเปา
หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มองวาการรับตรงยังไดเด็กบางสวนที่มี
ความตั้งใจเขาคณะจริงๆ แตถาจะประเมินวาคุมประโยชนกับการลงทุนทรัพยากรตางๆ ตอบไดยาก
ผศ.ดร.เสกสรรค คณะสหเวชศาสตร มองวาเด็กที่ไดจากการรับตรงเปนเด็กที่มีความตั้งใจและ
จะอยู กั บ เราจนจบ 4 ป ป ญ หาที่ พ บคื อ ทุ ก ๆ ป จะมี เด็ ก ประมาณ 10 – 15% ที่ อ อกไปตอนป 2 คื อ ไป
Admissions ใหม พอไดเขาก็จะลาออกไป แตเด็กที่จะไดจากการรับตรงจะอยูกับคณะไปตลอดจนจบ
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เด็กที่สามารถสอบเขามาในมหาวิทยาลัยไดถึงแมวาจะไมไดเปนเด็กที่เกงแตก็ตองมีความรูระดับ
หนึ่ง ถาเด็กมีปญหาก็จะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลใหคําปรึกษา
หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนฯ กลาวตอวา ทปอ.พยายามที่จะใหมีการสอบพรอมกัน
ทั่วประเทศ เพื่อลดการสละสิทธิ์และการตระเวนสอบ เพราะคนที่มีโอกาสก็จะไปตระเวนสอบไดมาก แตคนที่
ขาดโอกาสเขาก็จะไมสามารถไปเขาแขงขันได เชน สอบแพทย ก็จะไปแทบทุกที่ทุกมหาวิทยาลัย ทําใหที่นั่ง
เกิดความซ้ําซอน ซึ่ง ทปอ.กําลังพยายามแตสุดทายก็ยังคงความเปน เอกสิทธิ์ของแตละมหาวิทยาลัยที่ จะ
ดําเนินการ ถึงจะเปนโครงการพิเศษบางคณะที่พอเด็กสอบไดแลวเก็บเงินกอนก็ไมเปนผล สุดทายเด็กก็ไป
ซึ่งตรงนี้ก็หลายมุมมอง ถามองวาจะกลับไปเปนระบบ Entrance แบบเดิม สอบครั้งเดียวตัดสินชะตาชีวิตเด็ก
เลย แตถาเป นแบบปจจุบั นนี้กลายเปนวาเด็กมีโอกาสเลือกมากไปหรือไม สอบก็มีหลายอยาง ทั้ง GAT ทั้ ง
PAT ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แลวยังมีสอบสามัญอีก แลวไหนจะสอบของมหาวิทยาลัยอีก จึงมีความพยายาที่จะให
ใชขอสอบกลาง แตบางคณะก็มองวาตรงนั้นไมตอบโจทย สวนปญหาการสละสิทธิ์มีทุกที่ ทุกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค
เมื่อถามถึงการรับนักศึกษาแบบ Admissions จะสามารถเรี ย กเด็ ก ที่ ส อบผ า นมาสั ม ภาษณ
มากกวาจํานวนที่จะรับจริงไดหรือไมนั้น หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนฯ ตอบวา ถาเปนคณะอื่นๆ
ที่ไมมีสภาวิชาชีพเขามาเกี่ยวของก็สามารถทําได จํานวนรับนักศึกษาที่คณะตางๆ แจงมายังสํานักทะเบียนฯ
จะถูกบันทึกลงในระเบียบการคัดเลือก เชน คณะเภสัชศาสตร แจงรับ 45 คน เมื่อจะเรียกสอบสัมภาษณ
สํานักทะเบียนฯ จะสอบถามมายังคณะอีกครั้งวาจะเรียกเทาใด จะเรียกเพิ่มหรือไม หรือถาคะแนนลําดับ
สุดทายเทากันจะรับหมดไดหรือไม เนื่องจากสามารถเรียกเด็กมาสอบสัมภาษณเพิ่มไดอีกสวนหนึ่ง ซึ่งบาง
คณะก็จะมีตัวเลขในใจ เชน ถารับตรงเขาไมไดตามเปา เขาก็จะมาบวกเพิ่มจํานวนใน Admissions ไดตอน
เรีย กสั มภาษณ แต เนื่ องจากคณะเภสั ช ศาสตรมีส ภาวิช าชีพเขามากําหนด เชน สภากําหนดใหค ณะรับ
นักศึกษาได 45 คน ถาเรียกมาสัมภาษณแลวจําเปนตองรับหมด จะไมสามารถตัดสิทธิ์เด็กที่ถูกเรียกมาออกไป
ได ถาเด็กไมมีปญหาจริงๆ เชน ทดสอบตาบอดสีไมผาน ตรวจรางกายไมผาน ดังนั้น เมื่อคณะเภสัชศาสตร
รับได 45 คนตามที่สภาฯ กําหนด แลวถาคณะฯ เรียกสัมภาษณ 50 คน ในสวนของ 5 คนที่เรียกเกินมาจะ
บอกวาเด็กไมผานนั้น ไมสามารถทําได ก็จะกลายเปนวาคณะเภสัชศาสตรจะไดนักศึกษาเกินที่สภากําหนดไว
ก็ไมสามารถทําไดอีก
การเรียกเด็ก Admissions มาสัมภาษณสามารถทําไดรอบเดียว คณะจึงตองพิจารณาใหถี่ถวน
............................................................
นางรัชนี สุวรรณวงศ
ผูส รุปการบรรยาย
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