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เปดโอกาส VS ลดคุณภาพ มหาลัยปรับลดเกณฑขั้นต่ําแอดมิชชั่นชวยเด็กจริงหรือ? 
  

 
 วิกฤตเด็กเกิดใหมนอยลง ไมไดสรางปญหาเฉพาะโครงสรางประชากรเทานั้น แตการเปดรับนักเรียนเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน เมื่อจำนวนมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชามีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วสวนทางกับ

เด็กที่จะเขาเรียน  

 โดยในป 2565 น้ี คาดวาจะมีผูสมัครเขาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 

TCAS 2565 อาจนอยกวา 1 แสนคน หรือมากกวา 1 แสนคนเพียงเล็กนอย และอาจจะตํ่ากวาทีแคสในป 2564 ที่มีเด็ก

สมัครสอบเขามหาวิทยาลัยเพียง 1 แสนกวาคน ลดลงจากป 2563 ที่มีเด็กจำนวน 2 แสนกวาคน และป 2562 ที่มีเด็ก

สมัคร 3 แสนกวาคน 
ดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลใหหลายมหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัว ปรับหลักสูตร และในระบบการสมัคร TCAS ไดมี

การปรับลดเกณฑขั้นตํ่าในบางสาขาวิชา บางคณะ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กๆไดเขาเรียนมากข้ึน  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็จะได

มีเด็กมากขึ้น เพราะความอยูรอดของมหาวิทยาลัยสวนสำคัญ คือ จำนวนเด็กเขาเรียน 

การปรับลดเกณฑขั้นตํ่า หมายความวา มหาวิทยาลัยทุกแหง สามารถกำหนดหลักเกณฑ คะแนนในการเปดรับสมัครผูเรียนใน

แตละสาขา แตละคณะได ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยอาจจะมีการกำหนดเกณฑคะแนนขั้นตํา่ท่ีแตกตาง หรือเหมือนกันก็ได 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  ฉบับประจําวันท ี 28  เดือนเมษายน พ.ศ.2565  หน้า   มูลค่าข่าว 180,000.- 
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โดยผูเรียนสามารถตรวจสอบไดจากการประกาศของแตละมหาวิทยาลัย เชน คณะพยาบาลศาสตร ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

ไดมีการปรับลดคะแนนGAT จากเดิมข้ันต่ํา  600 คะแนน เปน ขั้นตํา่ 400 คะแนนเปนตน 

  

 เช็กคณะ-สาขา มหาวิทยาลัยที่ปรับลดเกณฑข้ันตํ่า 

โดยขณะนี้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหง ไดปรับลดเกณฑข้ันต่ํา "กรุงเทพธุรกิจ" ไดรวบรวมมา

ใหนองๆ ไดเช็กคะแนนกอนยื่นในรอบแอดมิชชั่น ท่ีจะประกาศรับสมัครในวันที่ 2-10 พ.ค.2565 นี้ 

ทางเว็บไซต https://www.mytcas.com/ 

เริ่มดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไดมีการปรับลดเกณฑขั้นตํ่า ดังนี้ 
1.สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 180 คะแนน   

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 120 คะแนน   

 เกณฑเดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํา่ 60 คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํ่า 40 คะแนน 

2.สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 180 คะแนน   

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 120  คะแนน 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาไทย ขั้นตํ่า 60 คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาไทย ข้ันตํ่า 40 คะแนน 

3.สาขาคณิตศาสตร (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร 

 เกณฑเดิม PAT 1 ขั้นตํ่า 75 คะแนน   

 เกณฑใหม PAT 1 ขั้นตํ่า 45  คะแนน 

4.สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร 

 เกณฑเดิม วิชาชีววิทยา ขั้นตํา่ 40  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาชีววิทยา ไมมีข้ันตํ่า 

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 120 คะแนน   

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 60  คะแนน 

 เกณฑเดิม PAT5 ขั้นตํ่า 120 คะแนน 

 เกณฑใหม PAT5 ขั้นตํ่า 90 คะแนน 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาอังกฤษ  ขั้นตํ่า 30  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํ่า 20 คะแนน 

6.สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร   

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 90 คะแนน   
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 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 60  คะแนน 

  

  ไมมีเกณฑขั้นตํา่ เปดโอกาสเด็กเขาเรียนจริงหรือ 

7.สาขาวิชาประวัติศาสตร(โครงการพิเศษ) 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาไทย ขั้นตํ่า 5  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาไทย ไมมีขั้นตํ่า 

 เกณฑเดิม วิชาสังคมศึกษา  ขั้นตํ่า 10  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาสังคมศึกษา ไมมีขั้นตํ่า 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํา่ 5  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาอังกฤษ  ไมมีขั้นตํ่า 

 เกณฑเดิม ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดตองไมนอยกวา 18,00 คะแนน 

 เกณฑใหม ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมด ตองไมนอยกวา 15,000 คะแนน 

8.สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและทองเท่ียวอยางย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความย่ังยืน 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํา่ 50 คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาอังกฤษ  ไมมีขั้นตํ่า 

9.สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความย่ังยืน 

 เกณฑเดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นตํา่ 50  คะแนน 

 เกณฑใหม วิชาภาษาอังกฤษ ไมมีขั้นตํ่า 

ขณะท่ี ม.บูรพา ไดมีการปรับลดเกณฑขั้นตํ่า ในสาขาวิชาโควตา 12 จังหวัด ดังนี้ 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 180 คะแนน  PAT2 ขั้นตํ่า 90 คะแนน 

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 140 คะแนน  PAT2 ขั้นตํ่า 80 คะแนน  

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 180 คะแนน PAT2 ขั้นตํ่า 80 คะแนน 

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 140 คะแนน PAT2 ขั้นตํ่า 70 คะแนน 

3. สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 เกณฑเดิม PAT ภาษาเกาหลี ขั้นตํ่า 150 คะแนน 

 เกณฑใหม PAT ภาษาเกาหลี ข้ันตํ่า 120 คะแนน 

4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 เกณฑเดิม PAT ภาษาญี่ปุน ขั้นต่ํา 130 คะแนน 

 เกณฑใหม PAT ภาษาญี่ปุน ขั้นตํ่า 120 คะแนน 

เชนเดียวกับ ม.เกษตรศาสตร มีหลายคณะ-สาขาวิชาที่ปรับลดเกณฑขั้นตํา่ลง และบางคณะ-สาขาวิชาปรับเพิ่มเกณฑขั้นตํา่

อาทิ 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร  
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 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า  140 คะแนน 

 เกณฑใหม GAT  ขั้นตํ่า 130 คะแนน 

 เกณฑเดิม PAT 1 ขั้นตํ่า 50  คะแนน 

 เกณฑใหม PAT 1 ขั้นตํ่า  40 คะแนน 

 เกณฑเดิม PAT 3  ขั้นตํ่า 90 คะแนน 

  เกณฑใหม PAT3 ขั้นตํ่า   70 คะแนน 

2.คณะศึกษาศาสตร เอกคหกรรมศาสตรศึกษา 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 50  คะแนน 

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า 120 คะแนน 

3.คณะเศรษฐศาสตร 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 120 คะแนน 

  เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า  140 คะแนน 

4.คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ  

 เกณฑเดิม  PAT 4 ขั้นตํ่า 100 คะแนน 

  เกณฑใหม  PAT 4 ขั้นตํ่า  120 คะแนน 

5.คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

 เกณฑเดิม GAT ขั้นตํ่า 90 คะแนน 

 เกณฑใหม GAT ขั้นตํ่า  24  คะแนน 

  อยางไรก็ตาม ตอใหการปรับคะแนน จะเปนหนึ่งในกลยุทธเพื่อดึงเด็กเขาเรียนของมหาวิทยาลัย แตสิ่งหนึ่งท่ีสะทอน

ออกมาอยางชัดเจน ไมใชเพียงการเปดโอกาสใหนองๆ ไดเลือกเรียน สอบติดมหาวิทยาลัยได  แตหมายถึงคุณภาพของผูเรียน

เปนสำคัญ   การที่หลายๆ หลักสูตรปรับลดเกณฑขั้นตํา่ลง หรือไมมีเกณฑข้ันตํ่า เด็กๆ นองๆ สามารถย่ืนเลือกคณะเหลาน้ัน  

สอบติดได แตเมื่อไปเรียนจริงๆ พวกเขาอาจจะไมสามารถเรียนได ฉะนั้น การเลือกเขาเรียนคณะ มหาวิทยาลัยที่ตนเองตองการ 

ขอใหนองๆ พิจารณาใหดีถึงความตองการ ความถนัด ความชอบของตนเอง ความฝนของตนเองรวมดวย 

    

  


