
คํานํา 
 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได มีการเปดรับนักศึกษาจากระบบกลาง 0 
(Admission)  0 มาแลวเปนเวลา 2 ปการศึกษา  (ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา)  และจากแนวทางท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการรับนักศึกษาได  2 
ระบบ คือ ระบบ0 Admission และระบบรับตรง 
 

 เพ่ือใหคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบประโยชนและความสําคัญของการรับตรงไดอยางชัดเจน 
สามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินการ ตลอดจนศึกษาคุณภาพของนักศึกษาท่ีไดจากการรับตรง  คณะฯ จึงไดกําหนดใหมีการจัดการ
ความรูในหัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธท่ี 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ หอง S208 บร.5  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 4 
หนวยงาน ไดแก คณะเภสัชศาสตร สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะสหเวชศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร เพ่ือนําความรูและขอเสนอแนะท่ีไดจากการดําเนินงานมาประกอบการพิจารณา วาคณะฯ ควรจะนํา
ระบบรับตรงมาใชหรือไม อยางไร นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
จัดการความรูของคณะฯ สงผลใหเกิดการพัฒนาคน งาน และองคกรตอไป 
 

 ในการนี้คณะกรรมการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร  ไดจัดทําสรุปความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูในหัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธท่ี 11 มีนาคม 2558 เวลา 
13.00 – 16.00 น. ณ หอง S208 บร.5  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินงาน 
หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะกรรมการฯ ขออภัยไว ณ ท่ีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะกรรมการการจัดการความรู  
  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สรุป 
โครงการการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร คร้ังที่ 4/2558 

หัวขอ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” 
วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หอง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

................................................................... 
 
ความเปนมา 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี  30 เมษายน 2555  ไดมีการเปดรับนักศึกษาจากระบบกลาง 0 
(Admission)  0 มาแลวเปนเวลา 2 ปการศึกษา  (ปการศึกษา 2556 จํานวนนักศึกษา  21 คน และปการศึกษา 
2557 จํานวนนักศึกษา 35 คน)  และจากแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได
กําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการรับนักศึกษาได  2 ระบบ คือ  
 1 . ระบ บ กล าง 0 (Admission) 0  คื อ  ระบ บ กลางก าร คั ด เลื อ กบุ ค คล เข า ศึ กษ าต อ ใน
สถาบัน อุดมศึกษา(CentraI University Admissions System : CUAS) ซ่ึ งถูกนํ ามาใชจริงครั้ งแรกใน
ป 2549  แทนการสอบเอนทรานซในระบบเดิม ซ่ึงในระบบใหมนี้  คะแนนของผู ท่ีจะถูกคัดเลือกเขาสู
สถาบันอุดมศึกษาจะไมไดมาจากการสอบเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีคะแนนบางสวนจากเกรดเฉลี่ยของท่ี
โรงเรียนมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาเขาศึกษาตอดวย  โดยมีองคประกอบ  เพ่ือใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไดแก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา (GPAX) , ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน 4 2(O-NET) , ความถนัด
ท่ัวไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ42 (PAT)  
 2. ระบบรับตรง คือการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือรับนักศึกษาเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาดวยตนเองโดยไมตองผานระบบสอบกลาง ซ่ึงการรับตรงมหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษา
ไดมากข้ึน  และรวดเร็วกวาระบบ 0Admission รวมท้ังไดนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ  ความรู ความสามารถ และท่ี
สนใจจะเรียนวิชานั้นจริงๆ  
 ดังนั้น เพ่ือใหคณะเภสัชศาสตรไดรับทราบประโยชนและความสําคัญของการรับตรงไดอยาง
ชัดเจน สามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและเปนการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินการตลอดจนคุณภาพของนักศึกษาท่ีไดจากการรับตรง  คณะจึงไดกําหนดใหมีการจัดการความรูใน
หัวขอ“แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในรูปแบบการอภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หนวยงานอยางนอย 3 หนวยงาน  เพ่ือนําความรูและขอเสนอแนะท่ีไดจากการอภิปรายมาพัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาองคกรในการนําไปประกอบการพิจารณาการจะนําระบบรับตรงมาใชตอไป 
 ท้ังนี้ คณะเภสัชศาสตรไดเชิญตัวแทนหนวยงานจากสํานักทะเบียนและประมวลผล คณะสหเวช-
ศาสตร  และคณะสาธารณสุขศาสตร  ซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง  
มาใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร  ประกอบดวย 
 1. ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร 
 2. นางกาญจนา โพบุญเรือง  หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 3. นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
 โดยไดขอสรุปจากการรวมหารือเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง  ดังนี้ 

http://campus.sanook.com/u-life/
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นางกาญจนา โพบุญเรือง หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล  
 ไดใหรายละเอียดวัตถุประสงคของการรับตรง  คือการรับนักศึกษาท่ีมีความตั้งใจ ถนัดและตั้งใจ
เขาศึกษาในคณะนั้นๆ อยางแทจริง โดยคณะนิติศาสตรเปนคณะแรกท่ีมีการรับตรง  เริ่มเม่ือปการศึกษา 2539  
และแตละคณะก็ทะยอยเปดรับตรงตามกันมา 
 ครั้งแรกของการรับตรงเนนไปท่ีนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แตปจจุบันนี้ความ
ตองการหรือการกําหนดเกณฑของแตละคณะคอนขางจะเปลี่ยนไป บางคณะก็ยังมีการรับนิสิต-นักศึกษาท่ีเคย
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืนมากอน (เด็กซ่ิว)  ปจจุบันนี้การรับตรงเขามาหลายรูปแบบ ท้ังวิธีการ  ท้ังเกณฑ 
เง่ือนไขการรับ  การกําหนดคาตางๆ และการสอบ  ซ่ึงตรงนี้ในหลักการตางๆ ก็ดํารงไวซ่ึงเอกสิทธิ์ของแตละ
คณะ แตละมหาวิทยาลัย ท่ีจะเปนผูกําหนดเกณฑ เง่ือนไขตางๆ  
 สําหรับการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  นโยบายของมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2549  
พยายามใหมีการคัดเลือกระหวางรับตรงกับ Admissions  50:50  เพราะ Admissions  เปนการรับนักเรียน
หลายกลุมจากท่ัวประเทศ  เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา  แต ณ ปจจุบันนี้การคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัย  ตัวเลขไมใช  50:50 แลว  เนื่องจากมีโครงการพิเศษเขามาดวย  โดยภาพรวมการรับนักศึกษา
ปริญญาตรีประมาณ  10,163  คน  แบงเปน  
 1. กลุม Admissions จะมีการรับในภาพรวมประมาณ  3,658  คน คิดเปน 35%  
 2. การรับผานกลุมสถาบันแพทย  เริ่มแรกจะมีคณะแพทยศาสตรเทานั้นท่ีรับแตขณะนี้มีคณะ
ทันตแพทยศาสตรดวย ประมาณ 89 คน คิดเปน 0.88%  
 3. ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกตรงแบงได ดังนี้ 
 3.1 โครงการปกติ ประมาณ 1,642 คน คิดเปน 16.16%  
 3.2 โครงการพิเศษ  ซ่ึงโครงการพิเศษจะมีท้ังหลักสูตรภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ  หลักสูตรทวิภาษา ประมาณ 3,618 คน  คิดเปน 35.60%  
 3.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เชน โครงการนักกีฬา โครงการนักศึกษาพิการ  
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตชนบทหรือโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง รวมท้ังโครงการ สอวน. เพราะ
เปนเรื่องเฉพาะในกลุมผูมีความสามารถ  หรือเฉพาะกลุมท่ีมีผลการเรียนดีท่ีมีการเขาคายวิทยาศาสตร 
ประมาณ 1,156 คน คิดเปน 11.37% 
 ซ่ึงการรับตรงของโครงการพิเศษนี้แตละปจะคอนขางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ทําใหตัวเลขดูแลวไมใช
สัดสวน  50:50  แตมหาวิทยาลัยก็จะพยายามไมเพ่ิมจํานวนรับตรงโครงการพิเศษไปจากเดิม  โดยคณะใดท่ีมี
การรับตรงก็มักจะคงไวท่ีตัวเลขจํานวนรับเดิม  นอกจากจะไดรบัการขออนุมัติการเพ่ิมจํานวนรับเทานั้น  
 ปจจุบัน มธ. มีการรับตรง  13  คณะ ไดแก  คณะนิติศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
 คณะศิลปกรรมศาสตรมี 1 สาขา คือ สาขาการละคร  ซ่ึงไมรับนักศึกษาจากระบบ Admissions 
เพราะมีเง่ือนไขวานักศึกษาจะตองมีความรูทางดานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงในระบบ  Admissions  จะไมสามารถ
คัดเลือกเฉพาะอยางนั้นได  จึงเปดรับตรงเองโดยเฉพาะ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  เดิมคัดเลือกในโครงการรับตรงเหมือนกัน  เพราะ
เนื่องจากไดเปดคณะมาครั้งแรกคณะยังไมมีความพรอมท่ีจะดําเนินการเอง  เพราะคณะสถาปตยกรรมฯ จะ
เปนเหมือนก่ึงโครงการพิเศษ จนกระท่ังป  2558  จึงขออนุมัติไปดําเนินการเอง  เพราะคณะมองวาจะเรง
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ดําเนินการกอนเพ่ือจะคัดเลือกใหเสร็จทันคณะมองวาการท่ีรับในภาพรวมแลวปฏิทินของคณะคอนขางจะชา 
แตปฏิทินของสํานักทะเบียนฯ ถูกกําหนดไววาจะตองมีการจัดสอบขอเขียนตามมติ กบม. เดือนมกราคม  
สุดทายถาจะถามวาคณะรับกอนแลวไดนักศึกษาตามเปาท่ีตองการหรือไม  จากท่ีคณะเสนอประกาศมาให
สํานักทะเบียนก็ไมไดตามเปาเหมือนกันในบางสาขา  ท้ังท่ีเรียกเผื่อแลว  ตองมีการรับรอบสองเพ่ิมข้ึนมา  
คณะจึงออกจากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเอง  
 
การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครเขารับการคัดเลือกตรง มีดังนี้ 
 1. เปนผูท่ียึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 
 3. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยวา  จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม
ความสามารถ  และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว  หรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัด
ทุกประการ 
 4. เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 5. จะตองไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  ในชวง 3 ปท่ีผานมา 
 คุณสมบัติเฉพาะ : ตามเกณฑท่ีแตละคณะกําหนด  ผูสมัครตองตรวจสอบใหตรงตามท่ีคณะ
กําหนด เชน  
 1. สถานภาพทางการศึกษา คณะรับสมัครผูสมัครท่ีมีสถานภาพใด  
เฉพาะผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)  หรือ เทียบเทา 
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมต่ํากวา 2.50 หรือ 2.75  หรือตามท่ี
คณะ/สาขาวิชากําหนด 
 ซ่ึงเปนคุณสมบัติกลางโดยท่ัวๆไปจะเหมือนกัน  และจะมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของแตละ
คณะ  ซ่ึงแตละคณะก็จะกําหนด GPA ท่ีแตกตางกัน และกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน บางคณะจะเนนวา
จะตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.6  สายสามัญดวย  บางคณะก็รับเทียบเทาดวย  
บางคณะก็จะรับเด็กซ่ิวดวย  แลว GPA  เริ่มแรกโครงการมาเลยตั้งเกณฑไวท่ี 2.75 แตในบางคณะก็มองวาไม
นาจะตองมีเกรดเฉลี่ย 2.75  จึงมีความหลากหลาย  เริ่มแรกจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหมดท้ังมหาวิทยาลัย  
ชวงหลังมามีท้ังเกณฑ 2.50  2.75  และ 3.00  ก็มี  ซ่ึงการกําหนดนั้นข้ึนอยูกับคณะ  ถาคณะเภสัชศาสตรจะ
รับตรงก็ตองมีการกําหนดเกณฑเหลานี้ดวยเชนกัน   
  
รูปแบบการคัดเลือก  แบงไดดังนี้ 
 แบบท่ี 1  คัดเลือกโดยการจัดสอบขอเขียน  ซ่ึงคณะจะตองดําเนินการในเรื่องของตัวขอสอบ 
ตรวจขอสอบ  การประเมินผล  และก็กําหนดการสอบวิชาดวยท่ีจะใชในการคัดเลือก   
 แบบท่ี 2  จัดการคัดเลือกโดยใชคะแนนจากการสอบขอสอบกลาง  จัดสอบโดย สทศ.  คือ
คะแนน  GAT/PAT  คณะก็ตองไปกําหนดวาจะใชวิชาอะไรในการคัดเลือก  ผูสมัครตองสมัครสอบกับ สทศ.
ภายในเวลาท่ี สทศ.กําหนด ซ่ึงจะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง  ดังนี้ 
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 ครั้งท่ี 1   รับสมัครสอบ   ชวงเดือนตุลาคม   
  กําหนดการสอบ ชวงเดือนธันวาคม 
  ประกาศผล ชวงเดือนมกราคม  
 ครั้งท่ี 2   รับสมัครสอบ   ชวงเดือนมกราคม  
  กําหนดการสอบ ชวงเดือนมีนาคม  
  ประกาศผล ชวงเดือนเมษายน 
 ท้ังนี้ สวนใหญจะใชคะแนนในครั้งท่ี 1  ถาใชคะแนนครั้งท่ี 2 จะไมทันเวลา การคัดเลือกตรงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ใชคะแนน GAT/PAT  ครั้งท่ี 1 เชนกันในการคัดเลือก  ซ่ึงเด็กจะตองไปสมัครสอบ
กับ สทศ.กอน และกําหนดสอบเดือนธันวาคม  ประกาศผลเดือนมกราคม  ก็จะเร็วข้ึนมาก  ถาสอบเดือน
มกราคมก็จะสอบประมาณสัปดาหแรกหรือสัปดาหท่ี 2 กอนท่ีมหาวิทยาลัยจะสอบตรง 
 กลุมถัดไปกลุมวิชาสามัญ 7 วิชา  ซ่ึงจะสอบลาชามานิดหนอย คือจะเปนรับสมัครเดือน
พฤศจิกายน  สอบเดือนมกราคม  ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ  อยางเชน คณะสหเวชศาสตรใชคะแนนตัวนี้อยู  
ก็พบวาคอนขางจะชา  คือสํานักทะเบียนฯ ตองรอคณะในการท่ีจะนําผลมาใช  และในป 2559  นโยบาย 
ทปอ.  กําลังจะขอความรวมมือมหาวิทยาลัยใหมาใชขอสอบกลางในสวนนี้ และมีการเพ่ิมอีก 2 วิชา คือ
คณิตศาสตร 1 สําหรับสายวิทยและคณิตศาสตร 2 สําหรับสายศิลปเดิมจะเปนคณิตศาสตรอยางเดียว  และ
เพ่ิมวิทยาศาสตรเดิมกําหนดวามีฟสิกส  เคมี ชีววิทยา  เพ่ิมอีกวิชาหนึ่งคือวิทยาศาสตรท่ัวไปสําหรับสายศิลป  
และมีบางคณะใชท้ัง GAT ท้ัง PAT และสามัญดวย  ซ่ึงหลากหลายมากในการกําหนดเกณฑเหลานี้  ถาใชของ  
Admissions  บางคณะก็จะอิงจาก  Admissions เหมือนกันวาจะใชเกณฑอะไรเทาไหร  ถาใชคะแนนขอสอบ
กลางในการดําเนินการ  คณะรอผลซ่ึงสํานักทะเบียนฯ จะดึงผลคะแนนจาก สทศ.ให แลวสงใหคณะ
ประมวลผลซ่ึงเห็นแลววาจะมีความแตกตางกัน  ถาสอบขอเขียน  หรือจะมีอีกวิธีหนึ่งท่ีคณะสาธารณสุข
ศาสตรดําเนินการอยู  คือจะสอบขอเขียนเหมือนกันแตจะไปใชขอสอบรวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 เกณฑการคัดเลือกท่ีคณะจะตองกําหนดก็จะมีความแตกตางกัน  ซ่ึงไดยกตัวอยางใหเห็นวามีการ
นําคะแนนสอบทุกวิชามารวมกันเพ่ือเลือกคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ  ตามจํานวนรับเขาศึกษาในแตละ
สาขาวิชา  โดยใหน้ําหนักคะแนน  วิชาเคมี  ชีววิทยา  วิชาฟสิกส  และคณิตศาสตร  80%  ภาษาอังกฤษ 
20%  และก็ตองผานการสอบสัมภาษณซ่ึงคณะจะเปนผูพิจารณาอีกครั้ง  แตบางคณะก็จะมีการกําหนด
คะแนนจากการสอบสัมภาษณไวดวย  ท้ังนี้ไมควรเกิน 10%  
 ตัวอยางเกณฑการคัดเลือกเกณฑการคัดเลือก   (กรณีสอบขอเขียน) 
 1. คณะจะนําผลคะแนนสอบทุกวิชาของผูเขาสอบมารวมกันเพ่ือคัดเลือกคะแนนสูงสุดเรียง
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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และคณะตองจัดทําโครงการตามท่ีตองการเสนอใหฝายทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 15 วันทําการ  สวนการ
ประกาศผลตางๆ เชนผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ/ผูผานการคัดเลือก/ผูมีสิทธิ์เขาสอบ ตามข้ันตอน
ของกระบวนการคัดเลือก ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ  จะเปนผูลงนาม ซ่ึงคณะจะตองเสนอลวงหนาไมนอย
กวา 5 วันทําการ  และคําสั่งแตงตั้งตางๆ เชน คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ  ลงนามโดย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ  คณะตองเสนอลวงหนาไมนอยกวา 15 วันทําการกอนการรับรับสมัคร  ซ่ึงเปน
การลดข้ันตอนลงมาเนื่องจากแตกอนจะเปนทานอธิการบดีลงนาม  ซ่ึงการมอบอํานาจมีมาตั้งแตป 2554 
  
ปฏิทินการดําเนินงาน 
 ปฏิทินการดําเนินงานอยางคราวๆ  ถาคณะดําเนินการรับตรงจริงๆ ตองปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะตองเสนอขออนุมัติการเขารวมโครงการประมาณเดือนมิถุนายน เพราะท่ีผานมาเม่ือ
สํานักทะเบียนฯ เริ่มสอบถามตามคณะวาจะตองแจงขอมูล คณะท่ีสนใจอยากเขาก็จะเพ่ิงทําเรื่องขออนุมัติ  ซ่ึง
อาจทําใหประกาศลาชาเพราะตองรอคณะท่ีจะเขารวม  ท้ังท่ีสํานักทะเบียนฯ พยายามจะทําอยางรวดเร็วแต
สุดทายการประชาสัมพันธหรือการออกประกาศคอนขางจะชาอยูเหมือนกันเพราะวาตองรอเกณฑการคัดเลือก
จากคณะ   
 2. คณะแจงขอมูลการคัดเลือก  เดือนกรกฎาคม 
 3. เตรียมงานการคัดเลือก  จัดทําแผน / แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เดือน
กรกฎาคม 
 4. จัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม 
 5. ประชาสัมพันธการรับเขาศึกษา ซ่ึงฝายรับเขา สํานักทะเบียนจะมีการไปแนะแนว ผลิตสื่อการ
เขารวมงานตลาดนัดหลักสูตร /TU Open House เดือนสิงหาคม 
 6. จัดทําประกาศรับสมัคร  ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 
 7. จัดเตรียมระบบการรับสมัคร / ประสานธนาคารเคานเตอรเซอรวิสในการชําระเงินคาสมัคร 
ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 
 8. รับสมัคร  ชวงเดือนพฤศจิกายน 
 9. สอบขอเขียน  ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 
 เม่ือสํานักทะเบียนฯ คัดเลือกเสร็จเรียบรอยก็จะสงขอมูลใหคณะ 
  
กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1  คณะตองจัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือการกําหนดนโยบายการรับเขา
ศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการตางๆ  เชน ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค
เปาหมาย/ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินงาน (คุณสมบัติ เกณฑการคัดเลือก 
จํานวนการรับ) ผลท่ีจะไดรับ การติดตามและประเมินผล แลวในการคัดเลือกคณะจะตองมีรองคณบดีฝาย
วิชาการของคณะท่ีมีการรับตรงเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะมีรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน  จะทําการพิจารณาปฏิทินการคัดเลือก  มีการจัดประชุมการรับสมัคร  วา
ประกาศท่ีคณะสงขอมูลมาทุกคนเห็นชอบหรือไมหรือมีประเด็นใดท่ีจะตองมีการแกไขปรับเปลี่ยนใหม  แลว
ปฏิทินการคัดเลือกกรรมการเห็นพองตองกันหรือไม  ปจจุบันปฏิทินการคัดเลือกโครงการรับตรง  จะแบงกลุม
เปน 3 กลุม  คือ  กลุมท่ีใชคะแนนคัดเลือกก็จะมีการประกาศผลกอน เสร็จสิ้นกอน  กลุมท่ี 2  จะเปนกลุม
สอบขอเขียน สําหรับคณะท่ีมีการสอบขอเขียนแลวก็ตองมีการใชระยะเวลาในการตรวจขอสอบ  มาปนี้เพ่ิม 3 
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กลุมเพราะวาคณะนิติศาสตรจะแยกออกมาเปนอีกกลุมเนื่องจากมีผูสมัครจํานวนมากและในเรื่องของการ
ตรวจขอสอบคอนขางใชเวลา  ซ่ึงในป 2558 คณะท่ีมีการคัดเลือกเสร็จแลว  ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีคณะสาธารณสุขศาสตร สอบขอเขียนแลว  ตรวจขอสอบทัน  เลยขอขยับปฏิทินไปรวมอยูกับกลุมท่ี
ใชคะแนน  สวนคณะสหเวชศาสตร  เนื่องจากรอคะแนนสามัญก็จะออกหลัง GAT/PAT อีก  จึงมาอยูกลุม 2  
ดังนั้นจึงตองมีการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดปฏิทิน 
 กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา มธ.  
 ในเรื่องของการประชาสัมพันธสํานักทะเบียนจะเปนผูดําเนินการ  และคณะก็ตองรวมดําเนินการ
ดวย  ซ่ึงจะตองจัดทําเอกสารแนะแนวการศึกษา  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  
ตลอดจนการจัดนิเทศโครงการ/นิทรรศการ/วิทยากร  ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในโครงการตางๆ  
 กิจกรรมท่ี 3 การรับสมัคร 
 สวนเรื่องการสมัครจะเปนการรับสมัคร Online  ผานระบบของสํานักทะเบียน  ซ่ึงสํานัก
ทะเบียนฯ จะเปนผูดําเนินการ  คณะเพียงแตคอยดูตัวเลขจํานวนการรับสมัครหนา เว็บไซตสํานักทะเบียนฯ  
วามีผูสมัครแลวก่ีคน 
 การชําระเงินผานระบบ Teller  Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  และในปนี้
เพ่ิมการรับชําระผานทางเคานเตอรเซอรวิส  เงินท่ีไดจากการรับสมัครจะเขาบัญชีมหาวิทยาลัย 
 ผูสมัครจะตองศึกษาข้ันตอนการรับสมัคร  พบปญหาบอยๆ วาไมคอยศึกษาขอมูลกันแลวเม่ือ
เกิดปญหาก็จะอางวาไมรูไมทราบ  เชน  ไมทราบวาสามารถสมัครไดเพียง 1 คณะ 1 โครงการ เทานั้น  
นักเรียนจะตองรูแลววาตนเองจะไปในทิศทางไหน  นักเรียนท่ีขาดโอกาสควรจะไปโครงการขยายโอกาส  
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางกีฬาควรจะไปกีฬา  นักเรียนท่ีมีคะแนนพอจะเขารับตรงก็ไปรับตรง  ในระบบจะ
ล็อคคุณสมบัติไว  แตก็มีบางคณะท่ีรับกอน เชน โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทหรือการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน  ซ่ึงจะรับสมัครกอน  แตกอนไมไดระบุเง่ือนไข กลายเปนวาเด็กท่ีสมัครเขาคณะแพทยแลว
มีโอกาสสมัครเขาคณะอ่ืนไดอีก  จึงเริ่มมีการเขารวมเง่ือนไขเดียวกัน  กลายเปนวาคณะท่ีรับสมัครกอนแลว
ระบุเง่ือนไขไวแลว  วาสามารถสมัครไดเพียง 1 คณะ 1 โครงการ เทานั้น  แตสุดทายพอเด็กจะสมัครรับตรง
แลวก็สมัครไมได  เขาจะอางวาไมรูไมทราบ  ท้ังท่ีจริงแลวในระบบระบุเง่ือนไขเปนตัวแดงท้ังหมดแลว นนก็
เปนปญหาท่ีฝายรับเขาตองคอยตอบคําถามอยูตลอด  
 สํานักทะเบียนฯ จะเปนผูเตรียมระบบและโปรแกรมจะมีการตรวจเช็คการสมัครซํ้าโครงการและ
คณะท่ีสมัคร ผลการเรียน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  ซ่ึงจะไปล็อคในระบบไดสวนหนึ่ง แตสุดทายตองตรวจ
ขอมูลกันอีกครั้ง  เพราะมีบางคนท่ี GPA  กําหนดไว 2.75  แตถานักเรียนมีคะแนนไมถึง 2.75 ก็ไมสามารถ
สมัครผานระบบได ก็เคยพบปญหาวานักเรียนกรอกขอมูลเท็จให เม่ือสอบผานเกณฑแลวจึงตองมีการ
ตรวจสอบหลักฐานจริงอีกครั้งหนึ่งในวันสอบสัมภาษณ 
 กิจกรรมท่ี 4 การดําเนินงานจัดผังสอบ 
 สํานักทะเบียนฯ จะเปนผูดําเนินการ จัดหากรรมการคุมสอบ  หาสถานท่ีสอบ  ในสวนของคณะ
จะเปนเรื่องของการออกขอสอบ  และวันสอบคณะก็จะตองมาดําเนินการสอบดวยเพราะคณะตองคุมขอสอบ
มา  จะมีอยู 2 กองคือ กองอํานวยการท่ัวไปโดยสํานักทะเบียนฯ  และกองอํานวยการคณะท่ีจัดสอบท่ีจะมาดู
เรื่องของการจัดสอบ 
 กิจกรรมท่ี 5 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานสอบ   
 คณะเพียงแตสงขอมูลมาวาในสวนของคณะจะมีใครเปนประธาน และกรรมการตางๆ ท่ีเก่ียวของ
สงมาใหสํานักทะเบียนฯ ดําเนินการในเรื่องการจัดทําคําสั่งและการเบิกจายคาตอบแทน 
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 กิจกรรมท่ี 6 ขอสอบขอเขียน  คณะจะตองตกลงกันวาจะใชเกณฑใด อยางไร  เชน คณะ
สาธารณสุขศาสตรใชขอสอบเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตรฯ   
 กิจกรรมท่ี 8 การสอบสัมภาษณ และการตรวจหลักฐานตางๆ คณะตองดําเนินการ เพราะเปน
การรับสมัคร Online  ผูสมัครจะตองรับรองหลักฐานเบื้อตน  ดังนั้นคณะจะตองตรวจหลักฐานหมด  GPA ท่ี
คณะกําหนด  หรือคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ตองตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ มีหลายคณะท่ีเม่ือถึงการตรวจสอบ
หลักฐานจริงๆ แลวไมผาน   
 เม่ือสอบสัมภาษณเสร็จแลวคณะตองสงผลใหสํานักทะเบียนฯ นําไปประมวลผลผานระบบ 
สุดทายจะสงรายงานกลับมายังคณะ ในเรื่องของการเสนอประกาศลงนามตางๆ คณะไมตองดําเนินการ  สํานัก
ทะเบียนฯ จะประกาศรวมกับคณะท่ีมีการรับในรอบนั้น 
 กิจกรรมท่ี 9 การยืนยันสิทธิ์   
 เดิมโครงการรับตรงยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House ของ สมาคมอธิการแหงประเทศไทย 
(สอท.)  ซ่ึงพยายามจะใหทุกมหาวิทยาลัยเขารวม Clearing House ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการ
ตามมติมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มมี Clearing House อยางไรก็ตามมีบางคณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรฯ ขออนุมัติท่ีจะไมเขารวม Clearing House และขอยืนยันสิทธิ์เองโดยจะเก็บคาธรรมเนียมกอน 
เม่ือเปนเชนนี้จึงมองวาหากดําเนินการท่ีคณะแลวใครจะเปนผูเก็บเงินคาธรรมเนียม  ซ่ึงปกติเงินจะเขาบัญชี
มหาวิทยาลัยท้ังหมด  สํานักทะเบียนฯ จึงตองทําระบบข้ึนมาอีก ซ่ึงการเก็บคาธรรมเนียมกอนก็จะยุงยาก
ซับซอนอยูเหมือนกัน  และก็ไดรับขอรองเรียนวาไมเปนธรรมในขณะท่ีคณะอ่ืนๆ เขา Clearing House แลว
ทําไมบางคณะไมเขารวม Clearing House 
 โครงการท่ีเขารวมสํานักทะเบียนฯ มีเง่ือนไขกําหนดไวในประกาศอยางชัดเจนวาจะเขารวม
โครงการใด  ซ่ึงระบบจะล็อคอยูแลว  แตก็มีบางครั้งก็ตองตรวจเช็คดวยเหมือนกันวาระบบหลุดหรือไม  ซ่ึง
สํานักทะเบียนฯ จะยึดขอมูลครั้งสุดทายท่ีมีการชําระเงิน  ถารับสมัครในชวงเดียวกัน ผูสมัครยังสามารถ
เปลี่ยนใจได  ยกเลิกได  เชน สมมติวาสมัครรับตรงไปแลวอยากเปลี่ยนใจไปเขาโครงการกีฬาและมีการรับ
สมัครชวงเดียวกัน  ก็สามารถเปลี่ยนได  แตถามีการรับสมัครตางชวงระยะเวลากัน เชน โครงการผลิตแพทยฯ 
รับสมัครแลว สอบแลว  จะมาใชสิทธิ์อันนี้อีกไมได 
 ระบบการยืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House จากปญหาท่ีมองวามหาวิทยาลัยมีการรับตรง
เนื่องจากขาดความเชื่อม่ันเรื่องคะแนน GAT/PAT ก็ดี หรืออะไรก็ดี  มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกตรงแลว
จํานวนการสละสิทธิ์ท่ีก็ยังมีปญหาอยู  จึงสรางระบบ Clearing House  ข้ึนมา  เพ่ือใหไปยืนยันสิทธิ์พรอมกัน  
สมมติวานักเรียนสอบติดดวยกัน 3 มหาวิทยาลัย  นักเรียนตองยืนยันสิทธิ์ผานระบบ  Clearing House ซ่ึง
เลือกไดเพียง 1 มหาวิทยาลัยเทานั้น  ถาเปนระบบเดิมท่ีรับยืนยันสิทธิ์เองจะไมมีการไปตัดสิทธิ์ระหวาง
มหาวิทยาลัยดวยกัน  จะไปตัดสิทธิ์แค   Admissions กลาง  ดังนั้น เม่ือนักเรียนยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย
แลว  หายไประหวางทางท่ีไปมหาวิทยาลัยอ่ืนเทาไร แตการ Clearing House  จะเห็นตัวเลขสวนหนึ่งวา
นักเรียนสละสิทธิ์เราแลวไปเลือกมหาวิทยาลัยไหน แตก็มีปญหาเหมือนกันเพราะวาบางมหาวิทยาลัยไมเขารวม
ก็จะทําใหไมสามารถตอบโจทยได   
 เวลาเขาระบบ Clearing House  สามารถดําเนินการได 3 ครั้ง  ถาจะเปลี่ยนใจ  หากพน 3 ครั้ง
แลว  จะถือใชขอมูลครั้งหลังสุด  แตถาไมเขาไปทําเลยจะถือวาสละสิทธิ์ 
 เว็ปไซดท่ีจะเกี่ยวของหลักๆ 
 1. สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (สอทม.)  http://www.cuas.or.th  คือเว็ปท่ี
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  
 ตัวเลขของการรับสมัครจะเพ่ิมข้ึนทุกป  แตอัตราการแขงขันเฉลี่ยแลว ถาเปนรับตรงจะ
อัตราสวน 1:26 ในภาพรวม  อยางป 2554 เปาหมายรับ 1,572  คน มีผูสมัคร 28,000 คน อัตราการแขงขัน
คือ 1:18  ป 2555  ผูสมัครเพ่ิมมาถึง  42,000 คน  อัตราการแขงขันคือ 1:25  ป 2557  47,000 คน อัตรา
การแขงขันคือ 1:26 
 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยก็รับไมไดตามเปาหมาย  มีบางคณะเทานั้นท่ีรับไดตามเปาหมายแตตอง
เรียกเด็กเผื่อ เพราะคณะจะมีตัวเลขอยูแลววาเด็กจะหายไปตอนสอบสัมภาษณสวนหนึ่ง หายไปตอนยืนยัน
สิทธิ์สวนหนึ่ง  แลวก็หายไปไมมาข้ึนทะเบียนนักศึกษาอีกสวนหนึ่ง  ดังนั้น คณะจะมีตัวเลขท่ีจะรูไดวาควรจะ
เผื่อก่ี % แรกๆ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวาใหเรียกเผื่อ 5% หรือ 10%  ครั้งหลังสุดให 25% สุดทายคณะก็
บอกวามหาวิทยาลัยจะมากําหนดแบบนี้ทุกคณะไมไดเพราะปจจัยของแตละคณะแตกตางกันความตองการ
ตางกัน มหาวิทยาลัยก็เลย Open  แตอยาใหมากเกินไป ณ ตอนนี้บางคณะก็เรียกเพ่ิมเกือบ 100% เหมือนกัน 
ถาคณะมองแลววาเม่ือข้ึนทะเบียนแลวคณะไดจํานวนนักศึกษาตามแผน 
 ท้ังนี้ เงินท่ีสมัครสอบท้ังหมดจะนําเขาบัญชีมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรคืนใหคณะ 40% เพ่ือใช
ในการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ  ในเรื่องการจัดสอบ  การสอบสัมภาษณ การจัดอาหารกลางวัน อาหารวาง
ในการดําเนินการสอบ  หรือแมแตจะจายคาตอบแทน top up ใหนอกเหนือจากท่ีสํานักทะเบียนฯ จายก็ทําได
ถาคณะมีระเบียบรองรับ ในสวนของ  40% นี้คือใหคณะบริหารจัดการเอง แตตองมีระเบียบรองรับ  เนื่องจาก
สํานักทะเบียนฯ ได Block Grant ในการสอบคัดเลือกแตก็ไมไดมาเต็ม  มี% ในการคิดคํานวณใหเพ่ือมาใชใน
การจายคาตอบแทน  ดังนั้น การดําเนินงานท่ีผานมาจึงมีการกําหนดโครงสรางบริหารการจัดสอบวา ในหนึ่ง
กองอํานวยการสอบจะมีบุลากรไดอยางไร  กรรมการกลางท่ีจะดูแลเรื่องการจัดสอบ การรับจาย รับสงขอสอบ 
ก็จะกําหนดไววา กรรมการ 1 คน : จํานวนผูเขาสอบ 150 คน  คาสมัครสอบจะมี 2 อัตรา  ถาคณะท่ีมีการจัด
สอบขอเขียนมหาวิทยาลัยจะคิดคาสมัคร 400 บาท แตถาเปนคณะท่ีใชคะแนนของ สทศ. เชน คณะสหเวช
ศาสตร  มหาวิทยาลัยก็จะเก็บเพียงแค 100 บาท เพราะวาเด็กตองไปจายในสวนการสอบตรงนั้นมาแลว  เงิน
คาสมัครจะผานเขาบัญชีของกองคลัง  สํานักทะเบียนฯ จะดําเนินการตัดเงินผาน Online ใหกองคลัง  เม่ือ
สิ้นสุดการรับสมัครแลวสํานักทะเบียนฯ จะรายงานตัวเลขแลวสงไปเบิกเงินท่ีกองคลังใหคณะตามจํานวนผูมี
สิทธิ์สอบขอเขียน  เม่ือไดรับอนุมัติแลวกองคลังจะโอนเงินนั้นเขาบัญชีท่ีคณะแจงมา 
 ในสวนของขอสอบคณะจะเปนผูดําเนินการเอง เนื่องจากความตองการของคณะไมเหมือนกัน  
ท้ังนี้ทานรองอธิการบดีฝายวิชาการกําลังพิจารณาความเปนไปได วาในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดทํา
ขอสอบกลางของมหาวิทยาลัยวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม 
  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค  สโมสรสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร 
 ชี้แจงถึงเหตุผลท่ีคณะตองการเปดรับรับศึกษาแบบโครงการรับตรง ดังนี้ 
 1. คณะคิดวาขอสอบของสวนกลางไมตอบสนองกับนักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนในคณะ  เนื่องจาก
คณะมีศาสตรหลายสาขา 

http://www.niets.or.th/
http://reg.tu.ac.th/
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 2. คณะตองการเด็กท่ีมีความต้ังใจท่ีจะมาศึกษากับคณะโดยตรง  หากรอผลจาก Admissions  
จะมีเด็กบางคนท่ีเขามีโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเขาความสามารถเลือกได  แตในขณะท่ีเด็กอีกกลุมท่ีคณะอยาก
ไดจริงๆ แตเขาอาจมีความสามารถไมถึงเขาอาจเลือกไมได  คณะก็จะไมไดเด็กตามท่ีตองการ  
 ในปแรกๆ ท่ีคณะสหเวชศาสตรเปดโครงการรับตรง คณะทําขอสอบ พิมพขอสอบ และจัดสอบ
เอง ดําเนินการเองทุกอยาง  ทําใหมีการใชทรัพยากรทุกอยางมาก  และตองมีระเบียบมากมายมารองรับการ
ดําเนินการ  ประกอบกับจํานวนเด็กมีมากถึง 3 – 4 พันคน  คณะไมสามารถท่ีจะจัดการอะไรหลายๆ อยาง ได 
จึงไดยกเลิกไป  สําหรับเด็กท่ีไดมาคอนขางดี เพราะเม่ือเขามาสอบกับคณะแลวคณะสามารถประกาศผลสอบ
ไดเลย  เด็กก็จะทราบผลไดเร็ว  สวนใหญแลวเด็กเหลานี้จะเลือกอยูกับคณะแนนอน  แตวิธีการจัดการ
คอนขางยุงยากมาก  ไมคอยจะเหมาะสมนัก เนื่องจากวาเด็กมีจํานวนมาก  และก็ไมคอยเปนธรรมกับเด็กคน
อ่ืนคือใครมีเงินก็เขาจะวิ่งสอบหลายท่ี  เม่ือคณะพิจารณาแลวเห็นวามีปญหาจากการดําเนินการ  คณะก็คิดวา
ถาเปนเชนนั้นคณะนาจะเลือกใชขอสอบกลางท่ีมีเปนมาตรฐาน  การรับตรงคณะถาเลือกคะแนนจาก 
GAT/PAT ก็ได แตคณะเห็นวา GAT/PAT ไมตอบโจทยของคณะ เนื่องจากวา GAT เองก็เชื่อมโยงกับ
ภาษาอังกฤษ  PAT เองก็มีวิทยาศาสตรซ่ึงหลากหลาย  ซ่ึงท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพมีเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น คณะจึงพิจารณาเลือกคะแนนจากวิชาสามัญ  ซ่ึงผูท่ีออกขอสอบทํามาเพ่ือศาสตรวิทยาศาสตรสุขภาพ
จริงๆ  แตปญหาก็คือคณะรูวาเด็กจะเลือกสอบเขาแพทยกับทันตแพทยเปนหลัก  ในเรื่องของวิชาสามัญเม่ือ
คณะจะนํามาใช คณะกรรมการของแตละภาควิชาก็จะเปนผูพิจารณาวาควรจะใชวิชาใด เชน เทคนิค
การแพทยอาจจะใชฟสิกสนอย  แตกายภาพบําบัดใชฟสิกสมากกวา เกณฑท่ีเปน factor ท่ีจะนํามาคูณก็จะ
แตกตางกัน  ดังนั้นเราจะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาในเรื่องนี้ เพ่ือท่ีจะเสนอคณบดีตอไป 
 ในเรื่องของขอสอบถาคณะเภสัชศาสตรเปดโครงการรับตรง  ขอเสนอใหดูวาคณะตองการใช
ขอสอบแบบไหนในการท่ีจะคัดเลือก  งายท่ีสุดเลยคืออยางคณะสหเวชศาสตร ใช 7 วิชาสามัญ  อยางคณะ
สาธารณสุขศาสตรใชขอสอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ดําเนินการให
ท้ังหมด  แต ผศ.ดร.เสกสรรคไมคอยสนับสนุนใหใช GAT/PAT เพราะคิดวาไมคอยตอบโจทยสําหรับสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 หัวหนาฝายรับเขา สํานักทะเบียนเสริมวา  หากใชขอสอบกลางของสทศ. ดังเชนปท่ีผานมาท่ีเกิด
เหตุการณทางการเมือง ทําใหถูกเลื่อนสงผลใหการคัดเลือกลาชาออกไปมาก  เพราะมหาวิทยาลัยตองรอผล
สอบของ สทศ.อยางเดียว  แลวบางครั้งท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถกําหนดปฏิทินไดเพราะมหาวิทยาลัยตอง
รอปฏิทินของสทศ. และปฏิทิน  Admissions อีกดวย 
 
 ผศ.ดร.เสกสรรค กลาวถึงปญหาอีกอยางท่ีพบคือ  ไมสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาท่ีตองการ
ถึงแมจะมีขอสอบท่ีไดมาตรฐานแลว  ดังตัวอยางสถิติการสมัครและรับเขา 
 

ป สาขา รับ สมัคร 
2558 เทคนิคการแพทย 

กายภาพบําบัด 
20 
10 

3,884 
994 

2559 เทคนิคการแพทย 
กายภาพบําบัด 

20 
10 

3,934 
977 

2560 เทคนิคการแพทย 
กายภาพบําบัด 

20 
20 

4,165 
1,487 
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 คณะมีผูสมัคร 3,884 คน  สาขาเทคนิคการแพทยรับ 20 คน ผลคือ มีผูมาสอบสัมภาษณ
ประมาณ 12 – 13 คน  เนื่องจากนักเรยีนวิ่งสมัครทุกท่ี โดยใชคะแนนวิชาสามัญซ่ึงสอบครั้งเดียว  แตสามารถ
สมัครสอบไดทุกมหาวิทยาลัยท่ีมีการรับตรงท่ัวประเทศ ตอมาในเรื่องของการสอบสัมภาษณ เม่ือเด็กท่ีสอบได
ถึงจะมาสัมภาษณกับคณะก็จริงแตก็มาสละสิทธิ์ภายหลัง  ดังท่ีสํานักทะเบียนฯ กลาวไว   
 ผศ.ดร.เสกสรรค  มองวาปจจุบันเรื่องของการรับตรงข้ึนอยูกับ 2 ปจจัยคือ ชื่อเสียงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย  ถาคณะเภสัชศาสตรรับตรงนาจะเปนประโยชนมากกวาในสายเทคนิคการแพทย  เพราะ
เด็กท่ีตั้งใจมาจริงๆ ท่ีคณะเภสัชศาสตรนาจะอยูกับคณะเภสัชศาสตรไดนาน 
 เรื่องตอมาท่ีคิดวาจะมีปญหาก็เรื่อง Clearing House  เนื่องจากวาเด็กบางคนท่ีไดท่ีอ่ืนแลว แต
ท่ีนั่นไมเขาระบบ Clearing House  แลวถาเด็กมาสอบท่ีคณะสหเวชฯ ไดอีกท่ีหนึ่ง  คณะก็ไมทราบเลยวาเด็ก
จะสละสิทธิ์คณะเราหรือไม  จนกวาจะประกาศผลไปแลว  และเด็กไมมาจึงถือเปนอีกปญหา  ถาจะถามวา
ประสบความสําเร็จหรือไมสําหรับการรับตรง  ถือวาคณะสหเวชฯ ไมประสบความสําเร็จเลย  คณะกําลังคิดวา
จะตองดําเนินการปรับกลยุทธ ดังนี้ 
 1. ขอสอบ  พิจารณาวาจะมาใชขอสอบของคณะวิทยาศาสตรฯ เพ่ือจะประกาศผลไดเร็วข้ึน  
 2. การเก็บคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมกอนเม่ือเด็กสอบได  แตก็ไมแนใจวาเด็กจะอยูกับคณะ
มากเพียงใด  เชน เด็กบางคนไดเทคนิคการแพทยและไดแพทยดวย  กรณีนี้เด็กก็คงไปแนนอน  แตถาเปน
คณะเภสัชศาสตร ทันตแพทยศาสตร แพทยศาสตร เด็กนาจะอยูคอนขางมาก  
 ถาจะถามวาเด็กท่ีไดจากการรับตรงกับเด็กท่ีไดจาก Admissions  ความสามารถเปนอยางไร  
ผศ.ดร.เสกสรรคฯ ตอบวาในขณะท่ีคณะสหเวชศาสตรดําเนินการสอบเองเด็กท่ีไดจากการรับตรงจะเกงมาก  
แต ณ ปจจุบันนี้ต่ํากวามากเพราะเด็กเลือกท่ีอ่ืนแลวไมไดจึงมาอยูกับคณะเรา ดังนั้นปจจุบันเด็กท่ีไดจาก 

Admissions  จะเกงกวาโครงการรับตรง 
 การรับตรงจะรับกอน Admissions ไปเขา Clearing House เด็กท่ียืนยันสิทธิ์ก็จะถูกตัดสิทธิ ์
Admissions  กลาง ปจจุบันนี้มี 2 รูปแบบคือ เม่ือเขาไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House  แลวขอมูลจะถูกสงไป
ตัดสิทธิ์ Admissions  กลาง  แลวสวนท่ีคณะรับยืนยันสิทธิ์เอง เก็บเงินเอง ดําเนินการเองทุกอยาง  ก็จะถูก
สงไปตัดสิทธิ์ Admissions  กลาง เชนกัน  
  
นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ  หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร   
 กลาววาในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตร  ชวงแรกท่ีเปดคณะก็ดําเนินการท้ัง 2 แบบ คือ ท้ัง 

Admissions  และรับตรง  ในชวง 3 – 4 ปแรก นักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกจากรับตรงคณะประเมินแลววาได
เด็กเกงพอสมควร แตหลังจาก 3 – 4 ปท่ีผานมา  นาจะเปนเรื่องของการแขงขันและดวยตัวคณะเอง คณะก็จะ
ไดเด็กท่ีไมเกงเทาท่ีควร  ปญหาท่ีพบก็เหมือนคณะอ่ืนๆ คือ เด็กจะสละสิทธิ์กันมาก ไมคอยไดนักศึกษาตาม
เปา  ท้ังท่ีตอนเรียกสัมภาษณเรียกเผื่อถึง 2 เทา  เชน รับ 60 คน เรียกสัมภาษณ 200 คน  แตพอถึงเวลาข้ึน
ทะเบียนจะเหลือประมาณ 40 คน  ซ่ึงคณะกําลังพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหไดเด็กตามเปา 
 หัวหนางานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มองวาการรับตรงยังไดเด็กบางสวนท่ีมี
ความตั้งใจเขาคณะจริงๆ แตถาจะประเมินวาคุมประโยชนกับการลงทุนทรัพยากรตางๆ ตอบไดยาก   
 ผศ.ดร.เสกสรรค คณะสหเวชศาสตร มองวาเด็กท่ีไดจากการรับตรงเปนเด็กท่ีมีความตั้งใจและ
จะอยูกับเราจนจบ 4 ป ปญหาท่ีพบคือทุกๆ ป จะมีเด็กประมาณ 10 – 15% ท่ีออกไปตอนป 2 คือไป 
Admissions  ใหม พอไดเขาก็จะลาออกไป แตเด็กท่ีจะไดจากการรับตรงจะอยูกับคณะไปตลอดจนจบ 
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 เด็กท่ีสามารถสอบเขามาในมหาวิทยาลัยไดถึงแมวาจะไมไดเปนเด็กท่ีเกงแตก็ตองมีความรูระดับ
หนึ่ง  ถาเด็กมีปญหาก็จะมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยดูแลใหคําปรึกษา 
 หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนฯ กลาวตอวา ทปอ.พยายามท่ีจะใหมีการสอบพรอมกัน
ท่ัวประเทศ เพ่ือลดการสละสิทธิ์และการตระเวนสอบ เพราะคนท่ีมีโอกาสก็จะไปตระเวนสอบไดมาก  แตคนท่ี
ขาดโอกาสเขาก็จะไมสามารถไปเขาแขงขันได เชน สอบแพทย ก็จะไปแทบทุกท่ีทุกมหาวิทยาลัย  ทําใหท่ีนั่ง
เกิดความซํ้าซอน  ซ่ึง ทปอ.กําลังพยายามแตสุดทายก็ยังคงความเปนเอกสิทธิ์ของแตละมหาวิทยาลัยท่ีจะ
ดําเนินการ  ถึงจะเปนโครงการพิเศษบางคณะท่ีพอเด็กสอบไดแลวเก็บเงินกอนก็ไมเปนผล  สุดทายเด็กก็ไป  
ซ่ึงตรงนี้ก็หลายมุมมอง  ถามองวาจะกลับไปเปนระบบ Entrance แบบเดิม  สอบครั้งเดียวตัดสินชะตาชีวิตเด็ก
เลย แตถาเปนแบบปจจุบันนี้กลายเปนวาเด็กมีโอกาสเลือกมากไปหรือไม สอบก็มีหลายอยาง ท้ัง GAT ท้ัง 
PAT ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2  แลวยังมีสอบสามัญอีก แลวไหนจะสอบของมหาวิทยาลัยอีก จึงมีความพยายาท่ีจะให
ใชขอสอบกลาง  แตบางคณะก็มองวาตรงนั้นไมตอบโจทย สวนปญหาการสละสิทธิ์มีทุกท่ี ทุกมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค 
 เม่ือถามถึงการรับนักศึกษาแบบ Admissions จะสามารถเรียกเด็กท่ีสอบผานมาสัมภาษณ
มากกวาจํานวนท่ีจะรับจริงไดหรือไมนั้น  หัวหนาฝายรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนฯ ตอบวา ถาเปนคณะอ่ืนๆ 
ท่ีไมมีสภาวิชาชีพเขามาเก่ียวของก็สามารถทําได  จํานวนรับนักศึกษาท่ีคณะตางๆ แจงมายังสํานักทะเบียนฯ 
จะถูกบันทึกลงในระเบียบการคัดเลือก  เชน คณะเภสัชศาสตร แจงรับ 45 คน  เม่ือจะเรียกสอบสัมภาษณ  
สํานักทะเบียนฯ จะสอบถามมายังคณะอีกครั้งวาจะเรียกเทาใด จะเรียกเพ่ิมหรือไม  หรือถาคะแนนลําดับ
สุดทายเทากันจะรับหมดไดหรือไม  เนื่องจากสามารถเรียกเด็กมาสอบสัมภาษณเพ่ิมไดอีกสวนหนึ่ง  ซ่ึงบาง
คณะก็จะมีตัวเลขในใจ เชน ถารับตรงเขาไมไดตามเปา เขาก็จะมาบวกเพ่ิมจํานวนใน Admissions ไดตอน
เรียกสัมภาษณ แตเนื่องจากคณะเภสัชศาสตรมีสภาวิชาชีพเขามากําหนด  เชน  สภากําหนดใหคณะรับ
นักศึกษาได 45 คน  ถาเรียกมาสัมภาษณแลวจําเปนตองรับหมด จะไมสามารถตัดสิทธิ์เด็กท่ีถูกเรียกมาออกไป
ได ถาเด็กไมมีปญหาจริงๆ  เชน ทดสอบตาบอดสีไมผาน  ตรวจรางกายไมผาน  ดังนั้น เม่ือคณะเภสัชศาสตร
รับได 45 คนตามท่ีสภาฯ กําหนด  แลวถาคณะฯ เรียกสัมภาษณ 50 คน  ในสวนของ 5 คนท่ีเรียกเกินมาจะ
บอกวาเด็กไมผานนั้น ไมสามารถทําได  ก็จะกลายเปนวาคณะเภสัชศาสตรจะไดนักศึกษาเกินท่ีสภากําหนดไว  
ก็ไมสามารถทําไดอีก   
 การเรียกเด็ก Admissions มาสัมภาษณสามารถทําไดรอบเดียว  คณะจึงตองพิจารณาใหถ่ีถวน 
 

............................................................  
 
 

  นางรชันี  สุวรรณวงศ 
  ผูสรุปการบรรยาย 
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