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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

ทปอ.เล็งถกแยกสอบวิทยมิ.ย.นี้ 
 
 
ทปอ.เตรียมถกแยกฟสิกส-เคมี-ชีวะในแอดมิสชั่นส มิ.ย.นี้ แจงเหตุสอบรวมตองอิง
หลักสูตร สพฐ. เผยป"53 จุฬาฯรับตรงเพิ่ม อักษรศาสตรขอคัดเอง 100% อธิการบดีแจง
เพื่ออํานวยความสะดวกผูสอบรับตรง สมัครครั้งเดียวเลือกได 4 อันดับ รมช.ศธ.สั่ง สกอ.
รวบรวมขอมูลสัดสวนรับตรง-แอดมิสชั่นส มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ กอนแกไข 
 
 
จากกรณีผลวิจัยของที่ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (ทวท.) พบวาเกรดของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2550 ลดเหลือ 1.21 เนื่องจากระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอด
มิสชั่นส กําหนดใหสอบวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา รวม 100 คะแนน ทําใหเด็กไมสนใจเรียนวิทยาศาสตร 
แตหันไปเนนวิชาสังคม ภาษาไทย และอังกฤษมากขึ้น ขณะที่ที่ประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย แกปญหาดังกลาวโดยเพิ่มสัดสวนการรับตรงในปการศึกษา 2553 นั้น 
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปดเผยวา ขอเท็จจริงแลว คุณภาพนิสิตนักศึกษามีหลายปจจัยเขามา
เกี่ยวของ ตั้งแตระบบการศึกษาไปจนถึงระบบแอดมิสชั่นส ซึ่งไมเปนธรรมหากจะโทษระบบแอดมิสชั่นส
อยางเดียว สวนที่ ทวท.ระบุสาเหตุหนึ่งวามาจากการสอบวิชาฟสิกส เคมี ชีวะ รวม 3 วิชานั้น ตองมองยอน
ไปถึงระบบการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ปจจุบันสอนฟสิกส 
เคมี และชีวะ รวมอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมไดแยกรายวิชาเหมือนอดีต ดังนั้น การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต จึง ไมสามารถแยกสอบวิทยาศาสตรออกเปน 3 วิชาได  
 
"ที่ถามวาในปการศึกษา 2553 ปญหาจะยังคงมีอยูหรือไม เพราะการวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 
หรือ PAT วิทยาศาสตร ยังคงสอบวิทยาศาสตร 3 วิชารวมกันนั้น ปญหาอาจมีอยู อีกทั้งการวัดความถนัด
ทั่วไป หรือ GAT และ PAT เพิ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา 2553 จึงยังไมมีขอมูล และระบบที่เปนรูปธรรม ที่
ผานมาที่พูดกันวาไมเชื่อมั่น GAT และ PAT วาจะแมนยําพอจะทํานายความถนัดแตละวิชาชีพนั้น เปนการ
พูดดวยความรูสึก แตไมมีหลักฐานเชิงประจักษ หรืองานวิจัยรองรับ ดังนั้น ทปอ.จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยาง
ใกลชิด ควบคูกับการใช GAT และ PAT โดยจะพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งในที่ประชุม ทปอ.เดือนมิถุนายน 
ตลอดจนหารือในประเด็นที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หวงใยวาระบบแอดมิสชั่นสไมสามารถคัด
เ ด็ ก ที่ มี คุ ณ ภ า พ ไ ด "  น พ . ภิ ร ม ย ก ล า ว 
 
นพ.ภิรมยกลาววา หากศึกษาวิจัยแลวพบวา PAT ไมแมนยําพอที่จะทํานายความถนัดทางวิชาชีพได ก็
เปนไปไดวาจะเปลี่ยนแปลง โดยอาจสอบวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองพูดคุยกันตอไป แตการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ จะไมทําในปการศึกษา 2553 แนนอน อาจเริ่มในปการศึกษา 2554-2555 หากพบปญหา
ก็พรอมจะแกไข แตตองอยูบนหลักฐาน หรืองานวิจัย สําหรับจุฬาฯมีแนวคิดวาหลังจากรับนิสิตโดยใช
ขอสอบ GAT และ PAT เขามาแลว คณะวิทยาศาสตรจะใหเด็กทดสอบฟสิกส เคมี และชีวะ ที่เรียกวา CU-
Science เพื่อดูความสัมพันธกับผลการเรียนหลังจบภาคเรียนที่ 1/2553 และภาคเรียนที่ 2/2553 ซึ่งจะ
ตรวจสอบไดวาขอสอบ GAT และ PAT มีความแมนยําในการทํานายแคไหน 
 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  4   เดือนมีนาคม พ.ศ.2552  หนา  1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นพ.ภิรมยกลาววา ทั้งนี้ ภาพรวมการรับนิสิตของจุฬาฯ ในปการศึกษา 2553 จะรับตรงปกติ 36% รับตรง
แบบพิเศษ 16% หลักสูตรนานาชาติ 13% ที่เหลือเปนแอดมิสชั่นสกลาง 35% เทากับสัดสวนรับตรงของ
จุฬาฯ 52% อยางไรก็ตาม ปการศึกษา 2553 จะเปนปแรกที่จุฬาฯเพิ่มทางเลือกใหกับนิสิตมากขึ้น โดยผูที่
เลือกคณะที่เปดรับตรงของจุฬาฯ จะเลือกได 4 อันดับ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครไมตองวิ่งสมัคร
หลายครั้ง โดยในปการศึกษา คณะอักษรศาสตร จะไมรับนิสิตผานแอดมิสชั่นสกลาง แตจะรับตรงปกติ 95 
คน รับตรงแบบพิเศษ 43 คน และหลักสูตรนานาชาติ 100 คน รวม 238 คน สวนคณะวิศวกรรมศาสตร รับ
ผานแอดมิสชั่นสกลาง 152 คน รับตรงปกติ 543 คน รับตรงแบบพิเศษ 67 คน หลักสูตรนานาชาติ 190 คน 
รวม 952 คน สวนคณะเภสัชกรรมศาสตร รับผานแอดมิสชั่นสกลาง 140 คน รับตรงปกติ 50 คน และรับตรง
แบบพิเศษ 20 คน รวม 210 คน ทั้งนี้ จะแถลงชี้แจงรายละเอียดเรื่องรับตรงของจุฬาฯในวันที่ 4 มีนาคม 
เ ว ล า  11.30 น .  ที่ อ า ค า ร จ า ม จุ รี  4 
 
นายเกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) กลาววา คณะเทคนิค
การแพทยจะรับนักศึกษาพรอมกับสาขากายภาพบําบัด รวม 160 คน แตรับผานแอดมิสชั่นสกลางเพียง 40 
คน คิดเปนสัดสวน 20-30% เทานั้น ที่เหลือคัดเลือกเองผานระบบโควตาเรียนดี และสอบตรง ทําใหไมได
รับผลกระทบจากการที่วิชาวิทยาศาสตรสอบรวมในเอเน็ต เทาที่ดูคะแนนของนักศึกษาโดยรวม พบวา
คะแนนลดลงเมื่อเทียบกับสมัยที่ใชระบบเอ็นทรานซ แตยังไมเปนปญหารุนแรงเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร  
 
นางบังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มข. กลาววา ยังไมไดหยิบยกปญหานี้คุยในที่ประชุม
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศศภท.) มีเพียงมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 
แหงเดียวที่ยกขึ้นพูดคุย สวนตัวรูสึกวานักศึกษาที่เขามาเรียนในปจจุบันมีความรูดานวิทยาศาสตรลดลง 
 
นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะ ครุศาสตร จุฬาฯ กลาววา ที่มหาวิทยาลัยไม เชื่อมั่นระบบแอดมิสชั่นส 
และทําใหหลายคณะเลี่ยงไปรับตรงเพิ่มขึ้น 70-80% กําลังเปน หลุมดําขนาดใหญของอุดมศึกษา ขณะนี้
ขอมูลรับตรง หลักสูตร และการเก็บเงินในหลักสูตรตางๆ ยังไมมีการจัดทําเปนระบบ จึงยังไม มีใครทราบ
สถานการณแทจริงวาเปนอยางไร โปรงใส ปลอดเด็กฝากแคไหน เพราะทราบวามหาวิทยาลัยในภาคเหนือ 
มีลูกหลานอาจารยเขาเรียนรอยละ 30-40 โดยอาศัยชองทางรับตรง ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาขึ้น ฝายการเมือง
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรตองเรียกดูขอมูล และสนับสนุนแนวคิดนายอภิสิทธิ์
ที่ เห็นควรว าตองยกเครื่ อง  และปฏิ รูประบบแอดมิสชั่นส  รวมถึงการรับตรงดวย 
 
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลาววาสั่งการให สกอ.รวบรวมขอมูล
สัดสวนรับตรงตอแอดมิสชั่นสกลางของมหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะหสถานการณเปนอยางไร 
และจะแกไขในสวนของนโยบายที่มีตอมหาวิทยาลัยตางๆ เพราะขณะนี้หลายคณะไมเชื่อมั่นในระบบแอด
มิสชั่นส จนเลี่ยงไปรับตรงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ตองเขาใจและแยกแยะวาการสอบตรงกับรับตรงตางกัน 
การสอบตรงคือคณะออกขอสอบใหม แตการรับตรงที่กําลังขอความรวมมือคือ คณะรับเอง แตยังคงใช
ขอสอบกลาง คือ GAT, PAT เปนตน เพียงแตกําหนดคาน้ําหนักใหม ซึ่งรับได เพราะเด็กสอบเพียงครั้งเดียว 
แตถาเพิ่มสัดสวนการสอบตรง ตนไมเห็นดวย เพราะทําใหเด็กตองตระเวนสอบหลายที่  
 
นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทํางานศึกษาแอดมิสชั่นส ป 2553 ของ ทปอ. กลาววา จะรับตรง
หรือไม ส่ิงที่อยากใหมหาวิทยาลัยตางๆ ทําคือ ใชขอสอบกลาง ไดแก GAT, PAT เพื่อใหเด็กไมตองวิ่งสอบ 
สวนที่ ทวท.ไมอยากใหสอบ 3 วิชาอยูใน PAT วิทยาศาสตรนั้น กําลังหารือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) ถึงความเปนไปไดที่จะแยกขอสอบวิทยาศาสตร 3 วิชาออกจากกัน โดยมหาวิทยาลัยที่รับ
ต ร ง  แ ล ะ เ น น ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร  จ ะ ไ ด ดึ ง ไ ป ใ ช 
 
นายสุรเดช จารุธนเศรษฐ ประธานศูนยสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) เปดเผยถึงการติดตามตัว
นักเรียนที่ปลอมบัตรประจําตัวเขาสอบเอเน็ตใหกับเพื่อนนักเรียนวา ไดรับรายงานจากผูอํานวยการโรงเรียน
ยังติดตามตัวไมได และเด็กก็ยังไมกลับบาน รูสึกกลุมใจมาก เปนหวงวาเด็กจะทํารายตัวเอง แตตองรีบ
สรุปผลการพิจารณาสอบสวน เสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในวันที่ 4 มีนาคมนี้ 
 
หนา 1 

  


