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จุฬาฯ เผยนิสิตแอดมิชชัน คณะวิทยติดโปรอื้อวิศวะเอฟเพียบ แหดรอปฟสิกส!
โดย ASTVผูจัดการออนไลน

26 กุมภาพันธ 2552 16:30 น.

ภาพประกอบจากอินเทอรเนต
อาจารยจุฬาฯ เผย นิสิตจากระบบแอดมิชชัน เขาเรียนป 1 คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ไม
ผานโปร อื้อ ขณะที่ป 1 วิศวะเกือบครึ่งติดเอฟ และดรอปวิชาฟสิกส เหตุแอดมิชชันให
คะแนนสอบ “ฟสิกส เคมี ชีวะ” รวม 3 วิชา 100 คะแนน ทําเด็ก ม.ปลาย ทิ้งหองเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อกวดวิชาสังคม ไทย อังกฤษ ที่ใหวิชาละ 100 คะแนนแทน สงผลพื้นฐาน
วิทยออน อาจารยมหาวิทยาลัยตองลดความยากของขอสอบลง และจัดสอนปนี้ใหใหม กมธ.
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เตรียมจัดสัมมนาใหญระดมความเห็นปรับแอดมิชชันแกปญหายุงเหยิง แตไมทันเปลี่ยนในป
2553 แนนอน
วันนี้ (26 ก.พ.) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดประชุม กมธ.เรื่อง
ระบบการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน โดย ผศ.ดร.ปจฉา
ฉัตราภรณ อาจารยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา หลังจากที่มีการใชระบบ
แอดมิชชั่นในการคัดเด็กเขามหาวิทยาลัย ในป 2549 พบวา เด็กที่ผานการคัดเลือกในระบบ
ดังกลาวเขามาเรียนในคณะวิทยาศาสตรมีผลการเรียนต่ําลง และมีนักศึกษาขอดรอปเรียน
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับการคัดเลือกเด็กเขามหาวิทยาลัยดวยระบบเอนทรานซ
โดยขอมูลนิสิตคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ชัน
้ ปที่ 1 มีปญหามากอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอน เนื่องจากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นนั้นจะทดสอบวิชาในกลุมวิทยาศาสตร ไดแก ฟสิกส
เคมี และชีวศึกษา รวมกัน 3 วิชา จํานวน 100 คะแนน ขณะที่การทดสอบวิชาภาษาไทย หรือสังคม
ศึกษาใหวิชาละ 100 คะแนน ทําใหเด็กไมสนใจเรียนวิชาในกลุมวิทยาศาสตรแตหันไปทุมเทอาน
หนังสือในวิชาที่มีสัดสวนคะแนนสูงกวาแทน ดังนั้น จึงพบวา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ทําคะแนน
แอดมิชชันไดสูงกลับมีผลการเรียนในชั้นปที่ 1 ต่ํา และมีนักศึกษาที่ทําคะแนนแอดมิชชันไดต่ํา แตทํา
ผลการเรียนป 1 ไดสูง เพราะในการแอดมิชชันเด็กไมจําเปนตองเกงวิชากลุมวิทยาศาสตรเพียงแตทํา
คะแนนวิชาอื่นๆ ไดสูงก็สามารถจะสอบเขามหาวิทยาลัยได
ผศ.ปจฉา กลาวอีกวา อาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไดใหขอมูลวามีเด็ก ม.ปลาย โดดเรียน
วิชาฟสิกส เคมี ชีวศึกษา เพื่อไปกวดวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษจํานวนมาก เพราะ
เด็กเห็นวาจะทําใหเขาไดคะแนนแอดมิชชั่นสูงขึ้น และมีโอกาสเขามหาวิทยาลัยไดมากกวา ทําให
นักศึกษาที่เขามาเรียนในชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยมีพื้นความรูวิชากลุมวิทยาศาสตร
ออนมากจนไมสามารถสอนเนื้อหาป 1 ได ทางมหาวิทยาลัยจึงตองจัดสอนปูพื้นฐานวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมปลายใหนักศึกษาป 1 กอนไมเชนนั้นจะสอนไมได และจะมีนักศึกษาดรอปหรือติดเอฟ
มากขึ้นดวย ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรเปนเชนนี้ทก
ุ มหาวิทยาลัย
“นิสิตคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมีประมาณ 800 คน แบงออกเปน 14 ภาควิชา เมื่อจบภาค
เรียนที่ 1 มีนิสิตที่ติดภาคทัณฑ (probation) หรือไดผลการเรียนต่ํากวา 2 จํานวนมาก อาทิ ภาควิชา
ฟสิกส มีนิสต
ิ 38 คน ติดโปร 24 คน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตรจํานวน 52 คน ติดโปร 27 คน
ภาควิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตรภาพถาย มี 27 คน เกินครึ่งติดเอฟ และ 7 คน อยูในกลุมเกรดเกิน
2.00 แตไมถึง 2.50” ผศ.ดร.ปจฉา กลาว
ดาน ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ อาจารยคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กลาววา จากการสอนวิชาฟสิกส
ใหกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ซึ่งถือวาเปนนักศึกษาชั้นหัวกะทิของประเทศในปการศึกษาที่
ผานมา จํานวนประมาณ 800 คน มีนักศึกษาติดเอฟในปลายภาคเรียนที่ผานมาถึง 163 คน ไมรวมกับ
ที่ดรอปเรียนไปจํานวน 200 คน ภายหลังการสอบกลางภาคแลว เนื่องจากเด็กไมมพ
ี ื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรอยางเพียงพอที่จะเรียนตอ หรือกลาวไดวา เด็กเกือบรอยละ 50 ไมสามารถอยู
ในระบบได ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน กอนที่จะมีการใชแอดมิชชัน จนทําใหอาจารยผูสอนตอง
ลดความยากของขอสอบลงไมเชนนั้นจะทําใหมีเด็กสอบไมผานจํานวนมาก
ดร.รศ.ดร.พฤกษ ศิริบรรณพิทักษ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ กลาววา องคประกอบ
ตางๆ ในแอดมิชชันที่กําหนดไวนั้น เปนความตองการเด็กที่มีการพัฒนารอบดานอยางสมดุล จึงนําเอา
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร หรือ GPA ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือ
โอเน็ตมาใช แตระบบดังกลาวทําใหเด็กเนนการแขงขันกับคนอื่นมากกวาการแขงขันกับตัวเอง ซึ่งการ
ใชองคประกอบคะแนนความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT
นั้น ตนเห็นดวย เพราะจําเปนตองวัดความถนัดของผูเรียนกอน แตการนํา GPA มาใชทําใหเกิดการ
แขงขันรุนแรง และไมไดวัดความสามารถเฉพาะดานของนักเรียน การกวดวิชาของเด็กก็ไมลดลง
ดังนั้น ตนเห็นวาอาจจะนํา GPA มาใชได แตอาจเปนการกําหนดเปนเกณฑขั้นต่ํา เชน เด็กที่จะเขา
มหาวิทยาลัยไดตองมี GPA ไมต่ํากวา 2.00 เปนตน
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อยางไรก็ตาม การทบทวนระบบแอดมิชชันนั้น มีการพูดกันมาหลายครั้งแตติดอยูที่ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทยที่ยืนกรานใชระบบเดิม จึงควรยกเรื่องนี้เปนวาระเรงดวนในการทบทวน
เปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกคนเขามหาวิทยาลัย
นายสมเกียรติ พงษไพบูลย ที่ปรึกษากรรมาธิการ กลาววา ระบบใดก็ตามที่ทําใหศักยภาพการ
พัฒนาของคนลดลง เพิ่มภาระใหผูปกครองและผูเรียนมากขึ้น และหลายฝายเห็นวาเปนระบบที่มีความ
ยุงเหยิง ตนถือวาระบบนั้นลมเหลวจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสอบเขามหาวิทยาลัยนั้น ควรทํา
ใหงายที่สุด ตนเสนอวาควรใหเด็กสอบเปนคะแนนมาตรฐานลักษณะเดียวกับการสอบโทเฟล
ขณะทีแ
่ ตละคณะและมหาวิทยาลัย ก็กําหนดคะแนนขั้นต่ําของตนเอง เพื่อใหไดเด็กตามที่
ตองการ เชน คณะแพทยอาจกําหนดวาเด็กจะเขาคณะนี้ไดตองมีคะแนนไมต่ํากวากี่คะแนน และมี
คะแนนวิทยศาสตรกี่คะแนน คณิตศาสตรกี่คะแนน เด็กก็นําใบคะแนนที่ตนเองสอบไดไปยื่นเพื่อสมัคร
เขามหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยก็ไมมีสิทธิ์ปฏิเสธหากเด็กมีคะแนนตามที่กําหนดไว
นพ.ตุลย สิทธิสมวงศ อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ หัน
ไปสมัครสอบรับตรงมากขึ้น สะทอนใหเห็นวาระบบการคัดเลือกคนระบบกลางมีขอบกพรอง ซึ่งปญหา
ที่ระบบแอดมิชชันพยายามแกไขขอบกพรองของเอนทรานซเรื่องเด็กทิ้งหองเรียนไปกวดวิชานั้น การ
แกปญหาที่ถูกตอง คือ การทําใหหองเรียนเรียนสนุก ไมใชมาแกไขที่ระบบการคัดเลิอกเด็กเขา
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหใช GPA เปนองคประกอบแอดมิชชั่น เพื่อใหเด็กเขาหองเรียน ซึ่งที่ผาน
มาระบบแอดมิชชั่นมีขอบกพรองอยางมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีการทบทวนเรื่องดังกลาว โดย
อาจตั้งคณะกรรมการโดยมีทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวมขึ้นมาติดตามนําเสนอขอดี ขอเสียและปรับปรุง
ระบบใหดีขึ้นอยางรวดเร็วที่สุด หากปลอยใหใชระบบที่การคัดเลือกที่มีปญหาตอไป ก็จะกลายเปน
ปญหามากยิ่งขึ้น
นายอภิชาต การิกาญจน ประธาน กมธ.การศึกษา สภาผูแทนราษฎร กลาววา จากที่รับ
ฟงความเห็นพบวาระบบแอดมิชชันยังมีความไมลงตัวอยูม
 าก ซึ่ง ทปอ.สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
ควรจะมีการหารือรวมกันเพื่อปรับปรุงระบบดังกลาวใหดข
ี ึ้น ซึ่ง กมธ.การศึกษาจะจัดเวที
สัมมนาโดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของและนักเรียน เขารวมการสัมมนาดังกลาวเพื่อเตรียม
แนวทางการปรับปรุงระบบดังกลาวไวใหเร็วที่สุด อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ คงตอง
อยูในกรอบระยะเวลาทีท
่ ําได ซึ่งคงไมสามารถเปลี่ยนแปลงการแอดมิชชันในรป 2553 ได
ทัน
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