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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

โต"มารค"โละ"แอดมิสชัน่ยาก ทปอ.แจงผลเสีย"รับตรง"ปดโอกาสเด็ก สอนใหเกียรติอธิการบดี 

มศว สอนมารยาทนายกฯใหเกียรติอธิการบดี เลขาฯทปอ.แจง"มารค"ยกเลิก"แอดมิสชั่นส"ยาก ชี้
ผลเสีย"รับตรง"เด็กวิ่งรอก ปดโอกาสนร.ไมเกง-ถูกรีไทร-ซิล 

จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ีมีแนวคิดยกเลิกระบบกลางการรบันิสิตนักศึกษา หรือ
ระบบแอดมิสชั่นสกลาง เพราะมองวาปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญหันไปรับตรงเกือบหมด ทําใหเหลือ
สัดสวนการรบัผานระบบแอดมิสชั่นสกลางประมาณ 20% ซ่ึงสะทอนถึงปญหาของระบบแอดมิสชั่นสน้ัน  
 
เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ นายมณฑล สงวนเสริมศร ีประธานคณะทาํงานฟอรั่มแอดมิสชั่นส ปการศึกษา 
2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และรักษาการเลขาธิการ ทปอ. เปดเผยวา เปนไปได
ยากที่จะยกเลกิระบบแอดมิสชั่นสกลาง ที่นายอภิสิทธิ์ระบุวาสัดสวนการรับผานแอดมิสชั่นสกลางอยูที่ 20% 
น้ัน จากขอมูลการรับนักศกึษาในปการศึกษา 2553 ที่มหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
ทั้ง 23 แหง แจงมายัง ทปอ.ลาสุดนั้น สัดสวนการรับตรงเฉลี่ย 60% และรับผานแอดมิสชั่นสกลาง 40% ซ่ึง
เทากับปที่ผานมา 
 
"สัดสวนรับผานแอดมิสชั่นสกลางไมไดอยูที่ 20% อยางที่นายกฯเขาใจ จากขอมูลที่มหาวิทยาลัยสงมาใหจะ
เห็นวาสัดสวนการรับตรงอยูที่ 30-70% เฉลี่ยแลวรับตรงอยูที่ 60% ซ่ึงสัดสวนนี้จะรวมการรับผานระบบ
โควตาประเภทตางๆ ดวย ทําใหตวัเลขสงู โดยมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯจะรับตรงคอนขางนอย แตถาเปน
มหาวิทยาลัยในตางจังหวัด จะรับตรงมากกวารับผานแอดมิสชั่นสกลาง โดยตัวเลขรับนักศึกษาผานการรับ
ตรงในป 2553 อยูที่ 6 หม่ืนกวาคน สวนที่รับผานระบบแอดมิสชั่นสกลางอยูที่ 5 หม่ืนกวาคน แตคาดวา
ตัวเลขรบัผานแอดมิสชั่นสกลางจะเพิ่มเปน 6 หม่ืนกวาคนเชนเดียวกบัปที่แลว เพราะเด็กที่สอบไดแตสละ
สิทธิ หรือสอบไมได จะสมัครผานแอดมิสชั่นสกลางแทน" นายมณฑลกลาว 
 
นายมณฑลกลาววา การรับผานแอดมิสชั่นสกลางยังมีความจําเปน เพราะการรับตรงของมหาวิทยาลัย
ในชวงที่ผานมา จะไมไดตามจํานวนที่ประกาศไว จึงตองรบัผานแอดมิสชั่นสกลาง เชน รับ 500 คน แตมีผู
มารายงานตัวจริงๆ 300 คน มหาวิทยาลัยจําเปนตองรับผานระบบกลางอีก 200 คน เพ่ือใหไดนักศึกษาเต็ม
ตามจํานวน อีกทั้ง หากมหาวิทยาลยัหันมารับตรงเพียงอยางเดียว เด็กจะตองวิ่งรอกสอบมากขึ้น และเด็กที่

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน  ฉบับประจําวันที่  ๑๓ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓  หนา    
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สอบรับตรงไมได จะทําอยางไร รวมถึงเด็กที่สอบได แตไมไดคณะทีเ่ลือกอันดับ 1 เด็กที่ตกคางมาจากป
กอนๆ ถูกรีไทร หรือเด็กซิล จึงจําเปนตองมีระบบการสอบคัดเลือกกลางมารองรับ เปนการเพิม่ทางเลือก 
และใหโอกาสแกเด็กในการเขามหาวิทยาลัย 
 
"สถานการณปจจุบันเปลี่ยนไปแลว เม่ือกอนที่รับตรง 100% ได เพราะมีมหาวิทยาลัยเพียง 5 แหง แตเวลา
น้ีมหาวิทยาลยัมีนับรอยแหง ถารับตรงอยางเดียว เด็กตองวิ่งรอกสอบทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหมี
การประเมินระบบแอดมิสชัน่สกลางอยางเปนรูปธรรม ทาง ทปอ.ไดมอบหมายใหคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วจัิยนักศึกษาทีเ่ขาเรียนในปการศึกษา 2553 โดยจะวิจัยตอเน่ือง 4 ป จน
นักศึกษารุนนีจ้บ เพ่ือดูวารูปแบบ และองคประกอบของการคัดเลือกเปนอยางไร ตองปรับปรุง และพัฒนา
ตอไปอยางไร" นายมณฑลกลาว 
 
นายมณฑลกลาววา ระบบแอดมิสชั่นสไมไดมีปญหาอยางที่นายอภิสิทธิ์เขาใจ เพียงแต ทปอ.อยากใหใช
คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ หรือ 
PAT ในการคดัเลือกเขาศึกษาตอ ซ่ึงกอนหนานี้มหาวิทยาลัยยังไมเชื่อม่ันเทาใดนัก แตขณะน้ีเชื่อม่ันมาก
ขึ้น ทั้งยังนําคะแนนไปใชในการคัดเลือกในระบบรบัตรงดวย อีกทั้ง กอนหนานี้ ทปอ.มีมติใหนักเรียนสอบ 
GAT และ PAT ไดถึง 6 ครั้ง และนักเรียน ม.5 สอบได แตมีเสียงวจิารณวาสอบมากเกินไป และหลังจากทํา
ประชาพิจารณ ทปอ.จึงลดการสอบลงเหลือ 3 ครั้ง และใหสอบไดเฉพาะนักเรียน ม.6  
 
"ที่ ทปอ.เปดโอกาสใหสอบไดถึง 6 ครั้ง เพราะตองการใหเด็กที่สอบเทียบ หรือเด็กที่เกงจริงๆ และมีความ
พรอม สอบไดตั้งแต ม.5 แตกลายเปนวาเด็กจะสมัครสอบทุกครั้งที่มีโอกาส ทําใหผูปกครองมองวาสอบมาก 
และมีคาใชจายมากขึ้น นอกจากนี้ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในขอสอบ GAT และ PAT ที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ออก ทปอ.จะตั้งคณะทํางานซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขาไปดูวา
ขอสอบที ่สทศ.ออกเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผูออกหรือไม" นายมณฑลกลาว 
 
นายวิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดมีหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา ไมเชื่อวาตวัเลขรับ
ตรงจะสูงถงึ 80% ตามที่นายกฯพูด จึงไมอยากใหวิตก และอยากใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แจกแจงใหชัดเจน อีกทั้งเรื่องการคัดเลือกนิสิตนักศึกษานั้น อยากใหนายกฯให
เกียรต ิทปอ.และใหเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลยัตางๆ เพราะ ทปอ.ไดพิจารณาเรื่องน้ีอยาง
รอบคอบ จึงไมตองวติกเลย เพราะการรับตรง และรับผานแอดมิสชั่นสกลาง จะตองปรบัไปตาม
กลไกของมันเอง เพราะจะตองมวีวิฒันาการไปเรื่อยๆ  
 
"การรับตรงมีขอดีตรงที่ใหสิทธิเด็กเลือกสอบเขามหาวทิยาลัยที่มีปรัชญาตรงกับทีต่องการ เม่ือสอบไดก็ไม
จําเปนตองไปสอบที่อ่ืนอีก สวนจุดออนคือตองวิ่งรอกสอบหลายที ่สวนระบบแอดมิสชั่นสกลาง มีจุดดีคือ
เปดโอกาส และเปนตัวเลือกใหเด็กมากขึ้น โดยมองในมุมมองของหองเรียนเปนหลัก เปนการคดัเลือกแบบ
ผสมผสาน แตขอเสียคือมีระบบเอ็นทรานซเดิมแฝงอยู เพราะดูจากคะแนนสอบเพียงอยางเดียว โดยไมไดดู
วาเด็กชํานาญในวิชานั้นๆ หรือไม อยางไรก็ตาม ใน 4-5 ปน้ี ไมตองกลัววาแอดมิสชั่นสกลางจะถูกยกเลิก 
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เพราะโดยระบบเอง มหาวทิยาลัย ผูปกครอง และเด็ก ชอบรูปแบบที่หลากหลายในการรับเขา ทั้งรับตรง 
โควตา และแอดมิสชั่นสกลาง เพราะเปดโอกาส และเหลื่อมเวลาใหเด็กไดสอบหลายครั้งหากยังสอบไมได 
อีกทั้ง เมืองไทยยังไมมีระบบเขามหาวทิยาลัยแบบเปดเหมือนมหาวิทยาลยัในประเทศตะวันตก ฉะน้ัน การ
มีระบบคัดเลือกที่หลากหลายจึงเปนเรื่องที่ดี"นายวิรุณกลาว 
 
นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กลาววา ยัง
ควรมีทั้งรับตรง และรับผานระบบกลาง เพราะทั้ง 2 ระบบ มีทั้งขอดี และขอเสีย อยางรับตรงนั้น 
มหาวิทยาลัยตั้งคุณสมบัตขิองนักศึกษาที่รับเขามาไดมากกวาแอดมิสชั่นส สวนระบบแอดมิสชั่นสก็มีปญหา
เชนกัน เพราะสอบมากขึ้น แตหากจะยกเลิกระบบแอดมิสชั่นสก็ไมเห็นดวย เพราะเด็กจะตองวิง่รอกสอบรับ
ตรงมากขึ้น และเด็กอีกจํานวนมากจะตองเสียสิทธ ิเพราะเด็กเกงจะไดเลือกที่เรียนกอน และยังแยงที่เด็กไม
เกง เพราะสอบติดหลายที ่จึงตองหาวิธีทีจ่ะทําใหลงตวัทุกฝาย  
 
"อยูไดทั้ง 2 ระบบ แตตองกาํหนดสัดสวน และเง่ือนไขใหชัดเจน ควบคุมมาตรฐานของขอสอบ สวนการ
คัดเลือกผานระบบกลางก็ตองทําใหชัดเจน ซ่ึงอาจจะไมเรียกแอดมิสชั่นสก็ได เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดเด็กที่
มีคุณภาพตามที่ตองการ ไมเชนนั้นมหาวิทยาลัยจะหันไปรับตรงเพิม่ขึ้น โดยในป 2553 สจล.รับตรงกวา 
50% และรับผานแอดมิสชั่นสเกือบ 50%" นายกิตตกิลาว 

  


