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ราชภัฏวนนี้
วาสนา แสงสุข
ฤดูกาลรับนักเรียน นักศึกษาเวียนกลับมาถึงอีกรอบหนึ่งแลว
พรอมๆ กับความตื่นตัวของเหลาผูปกครองที่ตองคอยลุนกันตัวโกง
วา ลูกของตัวเองจะไดเขาไปนั่งอยูในโรงเรียนชื่อดัง หรือ
มหาวิทยาลัยชั้นนําหรือไม
ดวยคานิยมที่จะตองเขาไปเปนหนึ่งในโรงเรียนชื่อดัง หรือ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา จึงเปนความหวังสูงสุดของใครหลายคน จน
ทําใหเสนทางเดินสูสถาบันเหลานี้ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไมแพสนามรบนอยๆ เลยทีเดียว
ยอนไปไดตั้งแตแรกเขาปฐมวัย แมวากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ประกาศชัดวา นักเรียนทุกคนจะตอง
มีที่เรียน โดยที่ศธ. จัดสถานศึกษาและระบบการรับนักเรียนใหเอื้อกับเด็กในแตละพื้นที่ไดเขาถึง
การศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียน และในแตละชวงชั้นใหไดมากที่สุด
ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ ผอ.สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทําหนาที่ดูแลภาพรวมการรับนักเรียนขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ชี้แจงวา ใน
แตละป สพฐ.จะตองสํารวจจํานวนนักเรียนในแตละพื้นที่เพื่อวางแผนลวงหนาในการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กวา 32,000 โรง เพื่อรองรับนักเรียนในแตละพื้นที่ ซึ่งมีจํานวนมากนอย
แตกตางกันไป
เกณฑการรับนักเรียนของ สพฐ. จะเปดรับสมัครนักเรียนตามเขตพื้นที่บริการ หรือเด็กที่มีภูมิลําเนาอยู
ในรัศมีกําหนด โดยไมจําเปนตองมีการสอบวัดความรู แตหากจํานวนนักเรียนเกินกวาจํานวนที่รับไดก็
ใหโรงเรียนใชวิธีการจับสลาก หรือหากนักเรียนยังไมเต็มจํานวนก็ใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได ซึ่ง
วิธีการนี้จะทําใหนักเรียนไมตองเดินทางไกลในการไปโรงเรียน ไดเรียนใกลบาน มีเวลาอยูกับ
ครอบครัวมากขึ้น
สําหรับระเบียบการรับนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล จะเปดรับเด็กอายุ 4-5 ป ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน เชนเดียวกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจะตองรับเด็กอายุยางเขาปที่ 7 ที่อยูใน
พื้นที่บริการเขาเรียนชั้นป.1 โดยไมมีการสอบคัดเลือก และหากนักเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนดใหใช
วิธีการจับสลาก
ขณะที่ในชั้นม.1 หากเปนโรงเรียนทั่วไปก็เปดรับสมัครนักเรียนในพื้นที่บริการทุกคน ถายังไมเต็ม
จํานวนก็ใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหากมีผส
ู มัครเกินกวาจํานวนที่ไดรบ
ั ก็ใหใชวิธีการจับ
สลาก
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ความรูสึกที่แตกตางของเด็กที่จับสลากได-ไมไดที่โรงเรียนบดินทรเดชา เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผานมา
สําหรับ โรงเรียนที่ไดรับความนิยมสูง เอยชื่อมาแลวเปนโรงเรียนคุนหนาคุนตากันดี มีประมาณ 362
โรง เปนที่รูกันดีวาแตจะปจะมีจํานวนผูสมัครเกินกวาที่โรงเรียนรับไดจํานวนมาก จึงตองใชวิธีการสอบ
คัดเลือก 50% และรับเด็กในพื้นที่บริการโดยวิธีการจับสลากอีก 50%
ดร.ชัยพฤกษระบุวา แมสพฐ.จะมีระบบรับนักเรียนที่เอื้อใหเด็กไดเรียนใกลบาน แตในทุกๆ ป ก็มี
นักเรียนจํานวนหนึ่งที่ตองการไปลุนในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาโรงเรียนชื่อดัง โดยสวนตัวเห็นวาไมมี
ความจําเปน เพราะโรงเรียนดีเดนดังเองก็มีหลายเกรด แตผูปกครองสวนใหญจะผูกติดกับชื่อของ
โรงเรียน ซึ่งจริงๆ ก็ไมใชความจําเปน เพราะไมวาจบโรงเรียนชื่อดัง หรือโรงเรียนบานนอก หากตั้งใจ
จริงก็ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือหนาที่การงานได
ยอมรับวาคานิยมของผูปกครองที่ตองการใหลูกๆ หลานๆ เขาไปอยูในโรงเรียนดัง ไมใชเรื่องที่จะทํา
ใหลบเลือนไปไดงายๆ และแมในตางประเทศเองก็เปนแบบนี้ ซึ่งเรื่องนี้คงจะตองไปแกไขกันตั้งแต
พอแม ผูปกครอง รวมถึง สพฐ.เองก็จะตองทําโรงเรียนใหดี ใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้ก็พัฒนาใหดี
ขึ้นไปไดในระดับหนึ่งแลว แตผูปกครอง หรือสื่อเองก็มักจะไปจัดอันดับกันเอง และมุงเขาสูโรงเรียน
เหลานี้
ดร.ชัยพฤกษ ใหขอมูลวา สพฐ.จัดตารางการสอบคัดเลือกโดยเปดโอกาสใหนักเรียนเหลานี้ไดสมัคร
สอบในโรงเรียนที่ตนเองมุงหวังกอน และหากพลาดโอกาสไปก็สามารถที่จะกลับไปจับสลากใน
โรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่บริการของตนเองได หรือหากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมีนักเรียนเต็ม
จํานวนแลว ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ก็จะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่
เรียนใหกับเด็กทุกคน ยืนยันวาที่นั่งรองรับนักเรียนเพียงพอทุกป แตกวาจะลงตัวก็อาจตองใชเวลา
เพราะตองเกลี่ยนักเรียนไปในโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งอาจไมถูกใจบาง แตทุกคนก็จะมีที่
เรียน
สําหรับชวงชั้นที่ 4 หรือนักเรียนที่เขาสูม.4 ซึ่งพนจากวัยการศึกษาภาคบังคับแลว ทางเลือกสําหรับ
นักเรียนจึงมีมากขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเขาเรียนตอตามความสามารถ นอกเหนือจากเรียน
ตอในชั้นม.ปลาย ก็ยังมีทางเลือกสายอาชีพ เชน วิทยาลัยอาชีวะ ใหไดเลือกเรียนตามความถนัดของ
นักเรียน
ความวุนวายจากการสอบเอเน็ต เมื่อป49
เมื่อกาวขึ้นสูระดับมหาวิทยาลัย เปนสนามแหงการแขงขันที่ตองนํา ความรู ที่สั่งสมมาใชอยางเต็ม
ความสามารถ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐ ตองยอมรับวาเปนเปาหมายของนักเรียนจาก
ทั่วทุกสารทิศ
โดยระบบการรับนักศึกษาทุกวันนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากจากเดิมทีค
่ ุนเคยกันดีกับระบบเอ็นทรานซ
ซึ่งใชมายาวนานหลายสิบป ถึงเวลาตองปรับมาสูระบบ แอดมิชชั่น หรือระบบกลางการรับนิสิต มีการ
นําคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรม.ปลาย และอาชีวะ มาผูกติดใหเปนสัดสวนสําคัญ
ในป 2549 ซึ่งเปนปแรกจะเริ่มตนคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมที่รอยละ 30 และมีความตั้งใจที่จะปรับเพิ่มขึ้น
ภายใน 3 ป เพื่อใหเปนสัดสวนครึ่งตอครึง่ ของการวัดผล คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(GPAX) และคะแนนสะสมรายกลุมสาระ(GPA) 50% และผลการทดสอบโอเน็ต - เอเน็ต ซึ่งเปนการ
วัดผลความรูในหลักสูตรในรูปแบบของการสอบคัดเลือกอีก 50% แตดวยปญหาความวุนวายจนนํามาสู
การตั้งคําถามถึงความเชื่อมั่นของระบบใหมแกะกลองนี้ จึงทําใหการปรับสัดสวนตองสะดุดและใหคง
สัดสวนเดิม คือ GPAX - GPA ไมเกิน 30% เหมือนปที่ผานมา เพื่อพิสูจนใหสังคมเกิดความมั่นใจอีก
ครั้ง
เมื่อองคประกอบเดิมยังไมมีที่ทาวาจะตอบสนองความเชื่อมั่นของสังคมได จึงตองนําไปสูการผาตัด
ใหญอีกครั้งและก็เปนที่ชัดเจนแลววาในปการศึกษา 2553 ระบบนี้จะตองเปลี่ยนแปลงสัดสวนไป
โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) แถลงมติที่ประชุม
ทปอ.ถึงองคประกอบในระบบแอดมิชชั่น ป 2553 ใหยกเลิกคะแนน GPA และการทดสอบเอเน็ต ให
เหลือเพียงคะแนนโอเน็ต GPAX และการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) แทน
เพื่อไมใหกระทบตอการเตรียมความพรอมของนักเรียนในการคัดเลือก ดังนั้นในปการศึกษา 25502552 ทปอ.ยังคงใชองคประกอบและสัดสวนตามเดิม คือ GPAX 10% GPA 20% โอเน็ต 35-70%
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และเอเน็ต 0-35% นายวันชัยกลาว
ดังนั้นนักเรียนที่ตองประเดิมองคประกอบใหมของ แอดมิชชั่น ก็คือนักเรียนที่เขาเรียนชั้นม.4 ป
การศึกษา 2550 นี้ ก็คงจะตองรอลุนดวยใจระทึกวาสัดสวนของแตละองคประกอบจะออกมามีรูปราง
หนาตาอยางไร
แมวาที่นั่งสวนใหญในมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐ 24 แหง กวา 70% เปนการรับนักศึกษาในระบบแอด
มิชชั่น และพื้นที่ที่เหลือจะเปนการรับในลักษณะการรับตรง และโควตาพิเศษ แตก็ใชหนทางไปสู
อุดมศึกษาจะปดลงเพียงเทานี้ เพราะนักเรียนยังคงมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากที่นั่งในมหาวิทยาลัย
ของรัฐแลว
มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เปนอีกทางเลือกสําคัญของนักเรียนหลายคน ไมวาจะเปนนักเรียนที่ตองพลาด
หวังจากที่นั่งในมหาวิทยาลัยรัฐ หรือนักเรียนในตางจังหวัดที่ตองการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนและจบ
ออกมมาทํางานในทองถิ่นของตนเอง
การรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น นายสุชาติ เมืองแกว รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะที่ตนกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชี้แจงวา ในสวนของการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 40 แหง ขึ้นอยูกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเปนผู
กําหนดแนวทางการรับนักศึกษาแตละป โดยจะหารือกันวา มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเปดรับสมัคร
อยางไร ชวงเวลาใด โดยจะมีทั้งผานระบบแอดมิชชั่น ระบบการรับตรง และระบบโควตาพิเศษ
เหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักเรียนที่สนใจจะศึกษาตอในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็สามารถตัดสินเลือกเปน 1 ใน 4
อันดับในการยื่นสมัครแอดมิชชั่นได อยางไรก็ตามสวนตัวแลวเห็นวา ถามหาวิทยาลัยราชภัฏเปดรับ
นักศึกษาในชวงเวลาที่เหลื่อมกับการเปดรับของมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็จะเปนผลดีกับเด็กนักเรียน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะสามารถเปนทางเลือกใหกับเด็กที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่นและการ
รับตรงของมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐได
ไมวาสุดทายปลายทางของการแขงขันครั้งนี้ จะตองไปสิ้นสุดในสถาบันใด แตสิ่งสําคัญที่สุดนาจะอยู
ที่ความตั้งใจ และความพยายามที่จะตักตวงความรูและประสบการณใหเต็มที่
กอนที่จะกาวพนรั้วออกมาเปนบัณฑิตที่สมบูรณแบบ
หนา 23
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