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นัยสำคัญทางกฎหมายจาก
คำพิพากษาศาลปกครอง : คดี ADMISSIONS

โดย : นางนุชนาท สุทธิปัญญา งานรับเข้าศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อันเนื่องมาจากเกิดข้อพิพาทในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก
จากเดิมสอบแข่งขันในระบบ ENTRANCE ซึ่งนักเรียนต้องสอบแข่งขัน
เพียงปีละ ๑ ครั้ง  ไปเป็นระบบ ADMISSIONS ที่ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (GPA) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) โดย
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จึงเกิดมีคดีฟ้องต่อศาล
ปกครองระยอง (คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๑/๒๕๕๐, ๑๒/๒๕๕๑ คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๒๙-๑๓๐/๒๕๕๒) โดยนักเรียนผู้ฟ้องคดีทั้ง ๔๖
คน ฟ้องที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
สถาบันอุดมศึกษาอีก ๒๑ แห่ง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒-๒๒ และ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒๓  ใน
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลัก
เกณฑ์ให้เปลี่ยนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจาก
ระบบ ENTRANCE มาเป็นระบบ ADMISSIONS มีเนื้อหาว่าการคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ ADMISSIONS ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่เป็นธรรม ดังนั้น การจะพิจารณาเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ADMISSIONS
ตามคำพิพากษาของศาลปกครองระยองที่ให้ข้อวินิจฉัยและประเด็น
ทางกฎหมายเป็นลำดับดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อวินิจฉัย
๑. ศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้หรือไม่ และเงื่อนไข
แห่งการฟ้องคดีครบถ้วนหรือไม่
นักเรียนผูฟ้ อ้ งคดีได้รอ้ งเรียนผ่านชมรมค่านิยมเพือ่ สร้างชาติโดย
ขอให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงต่อสือ่ มวลชนว่าจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และผู้ฟ้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ศาลมีอำนาจ
รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลดังนี้  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นคณะบุคคลซึ่ง

ประกอบไปด้วยผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกฟ้องคดีและเป็น
หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อมหาวิทยาลัยที่
ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งและมี
อำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกฯ ตามที่เห็นสมควร
ดังนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาที่ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดตามมติของ
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยให้นำระบบ ADMISSIONS
มาใช้คดั เลือกฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแทน ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่
ถู ก ฟ้ อ งคดี ย่ อ มมี ส ภาพเป็ น คำสั่ ง ทางปกครองที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีข่ องผูฟ้ อ้ งคดี ศาลปกครองย่อมมีอำนาจ
ตรวจสอบการกระทำทางปกครองดังกล่าว
๒. ความชอบด้วยกฎหมายของการกำหนดเปลี่ยนแปลงค่า
น้ำหนักขององค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
ศาลปกครองระยองได้วินิจฉัยให้เหตุผลดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(GPAX) และผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) โดยมีค่าน้ำหนักรวมร้อยละ ๓๐ ได้
มาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นความเพียรของนักเรียนที่ตั้งใจเรียนวิชาต่างๆ
จนครบหลักสูตรตลอดเวลา ๓ ปีเต็ม ย่อมมีผลโดยตรงต่อการศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) และ
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) โดยมีค่าน้ำหนัก
รวมร้อยละ ๗๐ ได้มาจากคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
โดยใช้ข้อสอบกลาง คะแนนส่วนนี้สะท้อนถึงความรู้และความสามารถ
ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนที่ จ ะผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัย
ดังนั้น  องค์ประกอบทั้งสองส่วนดังกล่าว  สามารถใช้วัดความรู้
และความตั้งใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ให้โรงเรียน นักเรียนและบุคคลทั่วไปทราบล่วงหน้าว่า ตั้งแต่ปีการ
จดหมายข่าว
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ศึกษา ๒๕๔๙ ว่าจะใช้ระบบกลางการรับนิสติ นักศึกษา (ADMISSIONS)
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่มีระบบ
สอบแข่งขัน (ENTRANCE) แสดงว่านักเรียนทั่วประเทศต่างได้รับ
ทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีโอกาสแข่งขันเพื่อให้มีผลการเรียน
เฉลีย่ สะสมทีด่ แี ละมีโอกาสสอบแบบทดสอบทางการศึกษาเพือ่ คัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างเสมอภาค นอกจากนั้น การนำ
องค์ ป ระกอบทั้ ง สองส่ ว นมาใช้ คั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยยังเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้สถาน
ศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และวรรคสอง ที่บัญญัติให้สถาน
ศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ
และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย ดังนั้น การกำหนดเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักขององค์
ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อได้ประกาศ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน  นักเรียน  และบุคคลทั่วไปทราบล่วง
หน้าก่อนเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ ๓ ปี เป็นระยะเวลา
เพียงพอทีจ่ ะทำให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีเวลาในการเตรียมตัว จึงเป็นการกระทำ
ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
๓. การนำคะแนน GPAX และคะแนน GPA มาใช้คัดเลือก
ไม่เป็นธรรม
เกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว ศาลปกครองระยองได้วนิ จิ ฉัยให้เหตุผล
ดังนี้
เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งให้เกรดนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกันนั้น เห็นว่า เมื่อโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นผู้ออกข้อสอบ
และประเมินหรือให้คะแนนนักเรียนกันเอง ย่อมไม่สามารถทำให้คะแนน
หรือผลการประเมินนักเรียนอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้คะแนนดิบ คะแนนเป็นร้อยละ หรือคะแนนเป็นเกรดก็ตาม
แต่ก็เชื่อได้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องพยายามรักษาคุณภาพของ
โรงเรียนโดยการประเมินผลการเรียนและให้เกรดนักเรียนของตนให้
อยู่ในมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่แตกต่างกันมากนัก
เนื่องจากจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการให้เกรดนักเรียนของ
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยมีการจัดสอบนักเรียนทุกคนที่
จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการใช้แบบทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละปี ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาคะแนน GPAX และคะแนน GPA ที่นำมาใช้ในระบบ
ADMISSIONS แล้วเห็นว่ามีค่าน้ำหนักรวมเพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น
ส่วนคะแนนที่ได้จากการสอบ คือ คะแนน O-NET และ A-NET มี
ค่าน้ำหนักรวมถึงร้อยละ ๗๐ กรณีจงึ สามารถใช้ถว่ งค่าน้ำหนักคะแนน
ที่ได้จากให้เกรดของโรงเรียนต่างๆ ได้  
    ประเด็นที่ว่านักเรียนที่ได้คะแนนผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ไม่ดี จะไม่มีโอกาสแก้ตัวในการเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ ๖ หรือนักเรียนที่เลือกเรียนสายศิลป์จะไม่มีโอกาสเปลี่ยนไปเรียน
สายวิทย์ นั้น   เห็นว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะใช้ระบบ ENTRANCE มาเป็นระบบ ADMISSIONS ต่างก็มี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ตามเหตุผลที่คู่กรณียกขึ้นกล่าวอ้างและไม่
อาจหาข้อยุติได้ว่าระบบใดเป็นระบบที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จ
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จริงปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
อุดมศึกษาจากระบบ ENTRANCE เป็นระบบ ADMISSIONS ทบวง
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาฯ มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไปให้ใช้ระบบกลางการ
รับนิสติ นักศึกษา (ADMISSIONS) โดยไม่มรี ะบบสอบแข่งขัน  (ENTRANCE)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั่วประเทศที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๐ และประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ให้รู้หรือควรรู้ถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ใน
ระบบ ADMISSIONS ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวอ้าง
ถึงผลการเรียนที่ผิดพลาดหรือการเลือกสายการเรียนที่ผิดพลาดได้
   ส่วนประเด็นการแปลงคะแนน GPAX และคะแนน GPA ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนั้น เห็น
ว่าระบบการศึกษาของประเทศกำหนดให้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนนักเรียนเป็นเกรด คือ เกรด ๑ ถึง
เกรด ๔ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษาต่อ และเมื่อที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
๒๑ แห่ง ออกข้อกำหนดให้นำผลการเรียนของนักเรียนในชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายมาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงต้องนำคะแนนที่ให้เป็นเกรดมาใช้
ในการคัดเลือกฯ ส่วนการแปลงค่าจากคะแนนเกรดเป็นคะแนนร้อยละ
เห็นว่าวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ถือได้ว่าเป็นหลักการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ที่ถูกต้องวิธีการหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) จึงสามารถนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อให้คะแนน GPAX
และคะแนน GPA มีหน่วยเป็นร้อยละเช่นเดียวกับคะแนน O-NET
และ A-NET ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาของเกรดและไม่
ถือว่าเป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแต่ประการใด แม้ผู้ฟ้องคดี
จะอ้างว่าวิธีการคำนวณดังกล่าวไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมีการได้เปรียบ
เสียเปรียบกันบ้าง โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ใช้วธิ กี ารคำนวณรูปแบบ อื่น
แทนนั้น เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรทีจ่ ะรับไปพิจารณา ปรับปรุง
วิธีการคัดเลือกให้มีการเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
โดยในชัน้ นี้ เมือ่ ได้ฟงั ข้อเท็จจริงเป็นยุตวิ า่ หลักเกณฑ์และวิธกี าร
คำนวณดังกล่าวถูกต้องตามรูปแบบและวิธกี ารคำนวณทางคณิตศาสตร์
แล้ว ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาสัง่ การให้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
วิธีการคำนวณดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นอำนาจดุลพินิจฝ่ายบริหาร  
๔. ความเหมาะสมของการนำผลทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการคัดเลือก
สำหรับประเด็นทีว่ า่ ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้ง
ของโรงเรียนและนักเรียน การที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.)สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้นำคะแนน O-NET ในปีที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ เท่านั้น มาใช้คัดเลือกฯ ทำให้นักเรียนที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดี
หรือ นักเรียนที่ขาดสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หมดโอกาสในการสอบ
แก้ไขในปีถัดไปนั้น ศาลปกครองระยองมีความเห็นว่า แม้การทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานจะมีวัตถุประสงค์เป็นการประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งของโรงเรียนและนักเรียนก็ตาม แต่การ
ทดสอบดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นการสอบแข่งขันนักเรียนทุกคนโดยใช้
ข้อสอบกลางเหมือนกันทั่วประเทศ ดังนั้นคะแนน O-NET จึงสามารถ
ใช้วัดความรู้และความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้ นอกจากนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบ
ADMISSIONS ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทั่วประเทศทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการให้สอบ O-NET ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็นับได้ว่าเป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ดังนั้น   หากมีนักเรียนคนใดเข้า
สอบ O-NET แล้วได้คะแนนไม่ดี หรือนักเรียนที่ขาดสอบเพราะติด
ภารกิจใดๆ ย่อมไม่อาจกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรณีนกั เรียนทีข่ าดสอบเนือ่ งจากสภาวะการเจ็บป่วย เห็นว่าเป็น
เหตุสุดวิสัยที่ไม่มีบุคคลใดสามารถควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
และเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และ สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะพิจารณาหาวิธีการเยียวยาความเดือดร้อน
ให้แก่นักเรียนที่ขาดสอบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว 
ส่วนกรณีทอี่ า้ งว่า เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา
ตามมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ นั้นเห็นว่า มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่การ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และ สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มิใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าว และไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว และ
มาตรา ๔๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจัดการศึกษา
อบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
และส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามิได้มีวิธีการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS แต่
เพียงช่องทางเดียว หากยังมีการสอบระบบรับตรงและระบบโควตา
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถสอบแข่งขันเพื่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่รับนักศึกษาในระบบเปิดและมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งที่เป็น
ทางเลือกให้สามารถสมัครเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อีก
หลายช่องทาง ข้ออ้างของนักเรียนผู้ฟ้องที่ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญจึงรับฟังไม่ได้นัยสำคัญของคำ
วินิจฉัยที่มีต่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางและกำหนดเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองระยองที่มีต่อคดี
แล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะถูกฟ้องคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในระบบกลางและกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้แก่  
๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะถูกฟ้อง
เป็นอันดับแรกในฐานะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาโดย
การกำหนดจะมาจากมติที่ประชุมอธิการบดีเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง  
๒. สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของอธิการบดีที่เป็นส่วน
หนึ่งของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็จะถูกฟ้อง
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ มติของที่ประชุมอธิการบดีจะมีผลต่อการปฏิบัติ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบทบาทของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเป็น

หลักสำคัญเพราะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้รับนโยบายอันเป็นมติ
ร่วมกันมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงจังหรือเป็นรูปธรรมขึ้นมา ดังนั้น
หากเกิดข้อพิพาทขึ้นก็จะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้วย
๓. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอีกหน่วยงาน
หนึ่งที่จะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เนื่องจากเป็นผู้รับนโยบายจากที่
ประชุมอธิการบดีเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
๔. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  น่าจะเป็น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เนื่องจากสำนัก
งานทดสอบฯ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET) ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะดำเนินการ
จัดสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ซึ่งในการจัดสอบดังกล่าวผู้เข้ารับการคัด
เลือกหรือผู้ปกครองอาจเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการคัดเลือกหาก
พลาดโอกาสในการสอบ 
สำหรับแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับ
บุคคลเข้าศึกษาต่อศาลปกครองนั้น เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบควร
มีแผนและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนพร้อมแจกแจงรายละเอียด ความ
สำคัญ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ มาก
กว่าที่เป็นอยู่   เช่น  
๑. วางแผนก่อนการดำเนินงานโดยมีการประกาศหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาไว้ล่วงหน้า  
๒. แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครทั้งหลายทราบถึงหลัก
เกณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร หากจะมีการเปลี่ยนแปลงควรประกาศ
ไว้ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๑ ปี สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
เพียงเล็กน้อย และไม่ต่ำกว่า ๓ ปี สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ทั้งหมด
๓. กรณีนักเรียนที่ขาดสอบ (O-NET) เนื่องจากสภาวะการ
เจ็บป่วย เห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงว่าจะวิธีการเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนที่ขาดสอบ
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอย่างไร เช่น จัดให้มีการสอบ O-NET อีกรอบ
สำหรับผู้ขาดสอบโดยกำหนดยื่นคำร้องและกำหนดวันสอบรอบใหม่
สำหรับผู้ที่ขาดสอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน แต่ควรคำนึงถึงเหตุแห่งการขาดสอบว่าสุดวิสัยหรือ
ไม่เพียงใด

บทส่งท้าย
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรับบุคคลเข้าศึกษา
และกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควรจะยึดหลักในกรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานคัดเลือกเป็นสำคัญ  
ตลอดจนควรสร้างความเป็นธรรมและมีวิธีการดำเนินงานที่โปร่งใส ให้
เกิดขึน้ แก่สงั คมให้มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจจัดทำประชาพิจารณ์เกีย่ วกับเกณฑ์
การคัดเลือกหากจะมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ อย่างน้อยก็เป็นการโยนหิน
ถามทางว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจะได้หาทางออกและ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกบ้างไม่มากก็น้อย  ทั้งนี้   ความคิดเห็นดังกล่าวต้องอยู่ภายใน
กรอบแห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยด้วย

`
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5
กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ
เป็นจำนวนมาก

โครงการมุมมองสำนักทะเบียนฯ ในสายตาคุณ ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน
และสร้างความเข้าใจทีด่ ใี นการทำงานร่วมกัน ซึง่ ได้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดีจากธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมือ่ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553

งานเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของสถาบันภาษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมงานด้วย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน สำนักทะเบียนฯ ได้นำรูปแบบการจัดห้อง มาเป็นต้นแบบเพื่อให้บริการนักศึกษาต่อไป
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สำนักทะเบียนฯ จัดประชุมการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสำหรับกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนฯ ชั้น 2 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการสานใจสร้างสุขประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ตามกระแสเดือนแห่งความรัก สำนักทะเบียนฯ จัดกิจกรรม เล่าประสบการณ์
ความรัก บอกผ่านความรู้สึก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรักของประชาคม อย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ขอให้สุขกาย
สุขใจ ตลอดทั้งปีและตลอดไปนะครับ วันที่ 8 พี่ณัฐนันท์   วันที่ 16
พี่ไชยวัฒน์ และวันที่ 26 พี่บุญจิรา
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล



Office of the Registrar Thammasat University



จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล

Office of the Registrar Thammasat University

พี่ภัทรขอตอบ
Q A(
&

โดยพี่ภัทร

สวัสดีค่ะ เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่น้องๆ กำลังสอบปลายภาคของภาค 2/52 พี่ภัทรขอให้น้องๆ ตั้งใจ

อ่านหนังสือสอบ และขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีกับผลการสอบของภาค 2/2552 กันทุกๆ คนนะค่ะ   มีน้องๆ แวะมา
เยี่ยมเยียนและสอบถามอยู่บ่อยๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์  ดังนี้ค่ะ
น้องถาม
พี่ภัทรตอบ

ช่วงของการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาค S/2552 เมื่อไหร่ค่ะ
วันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2553  ทาง www.reg.tu.ac.th ค่ะ

น้องถาม
พี่ภัทรตอบ

แจ้งจบแล้ว เกรดออกครบแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและจะทราบได้อย่างไรว่าสำเร็จการศึกษาค่ะ
หลังจากเกรดออกครบ สำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบโครงสร้างให้นักศึกษา ถ้านักศึกษา
เรียนครบโครงสร้างจะทำการเสนอเวียนสภามหาวิทยาลัย เพือ่ ขออนุมตั จิ บการศึกษาภายในสองสัปดาห์
นักศึกษาตรวจรายชือ่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาและขึน้ ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th

น้องถาม
พี่ภัทรตอบ

วันเปิดภาค 1/2553  เมื่อไหร่ค่ะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2553

น้องถาม  
พี่ภัทรตอบ

จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/53 เมื่อไหร่ค่ะ

น้องถาม
พี่ภัทรตอบ

นักศึกษารุ่น 47-50 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ
นักศึกษา รุ่น 51 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ
นักศึกษา รุ่น 52 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ  

26-28 เมษายน 2553
27-29 เมษายน 2553
28-30 เมษายน 2553

จะจดทะเบียนภาค 1/2553 แล้ว แต่บัตรนักศึกษาหาย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
นักศึกษาที่ทำบัตรหาย ต้องทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาใบแจ้งความ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีสวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป ติดในแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา
4. รูปถ่ายสีสวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว  1 รูป ติดในแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว
5. กรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา
6. นักศึกษายื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เคาน์เตอร์ขอหลักฐานการศึกษา ในเวลา
ราชการ 08.30-16.00 น. ไม่พักกลางวันค่ะ

สุดท้ายนี้ พี่ภัทรขอให้น้องที่จดทะเบียนเรียน S/2552 ก็ขอให้เรียน SUMMER กันอย่างสนุกสนาน
สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้เรียน ก็อย่าลืมกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะค่ะ จะได้หายคิดถึง มีอะไรแวะมาหาพี่ๆ ได้ที่
สำนักทะเบียนฯ นะค่ะ
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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บก.ทั
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ทาย
ลมร้อน ความแห้งแล้งมาเร็วมาก เดือนมีนาคมนีจ้ งึ ร้อนเหลือเกินทัง้ ร้อนกาย และร้อนใจ ขอ

แก้รอ้ นด้วยคำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีการคัดเลือกระบบ Admissions เมือ่ ปี 2552 ส่วน
น้องๆว่าทีน่ กั ศึกษาใหม่ธรรมศาสตร์ทรี่ อ้ นใจว่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่จะประกาศเมือ่ ไหร่จะได้วางแผน
ทำกิจกรรมอืน่ ๆได้ มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2553 ค่ะ สำหรับนักศึกษาใหม่ทมี่ ี
ปัญหาเรือ่ งทีพ่ กั ในช่วงทีต่ อ้ งติดต่อกับมหาวิทยาลัยตามปฏิทนิ นักศึกษาใหม่แจ้งขอพักค้างชัว่ คราวได้
โดยแจ้งทีฝ่ า่ ยการนักศึกษา
ข่าวดี...สำหรับนักศึกษาเก่าหลังจากแจ้งจบ และเกรดออกครบแล้ว ให้ตรวจสอบรายชือ่ ผูส้ ำเร็จการศึกษา และ
ขึน้ ทะเบียนบัณฑิตได้ทางออนไลน์ ไม่ตอ้ งลางาน ไม่ตอ้ งเดินทางมาร้อนๆ ขึน้ ทะเบียนทางออนไลน์ได้สบายๆ กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย และอย่างลืมสมัครเป็นสมาชิก website สำนักงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดว้ ยค่ะ.
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th

บริการใหม่ของสำนักทะเบียน :
การขึน
้ ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดระบบขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
ออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จา่ ยการเดินทาง และไม่ตอ้ งเสีย
เวลาการทำงานเพือ่ มาติดต่อทีม่ หาวิทยาลัย
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ หมายถึงนักศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาและได้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัย
ต้องมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ในระบบบริการทางการ
ศึกษาเพือ่ รับเอกสารทางการศึกษาคือ ทรานสคริปส์ จำนวน
3 ฉบับ หนังสือสำคัญภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ 3
ฉบับ โดยมีขนั้ ตอนการขึน้ ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ดงั นี้
1. นั ก ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู่ ร ะบบด้ ว ยเลข
ทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน (รหัสหมุนโมเด็ม)
2. เมือ่ เข้าสูร่ ะบบแล้ว ถ้านักศึกษาได้รบั อนุมตั ปิ ริญญา
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะมีเมนูขนึ้ ทะเบียนบัณฑิตปรากฏ
ขึน้ ด้านซ้ายมือ
3. เมื่อคลิกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะมีฐานข้อมูลของ
นักศึกษาแสดงให้เห็น นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนของ
ที่อยู่ปัจจุบันและสถานภาพการทำงานในปัจจุบันและปฏิบัติ
ตามข้อความทีป่ รากฏในจอคอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. เมือ่ กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว นักศึกษาสามารถเลือก
รูปแบบการมารับเอกสารทางการศึกษาซึง่ มี 2 แบบคือการมา
รับเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเอง และการรับเอกสารทาง
ไปรษณีย 
์

5. พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุ
ไว้   (หากไม่ชำระเงินค่าขึน้ ทะเบียนบัณฑิตจะถือว่ายังไม่ได้ขนึ้
ทะเบียนบัณฑิต) 
6. กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง หลังจากชำระเงิน 7 วัน
ทำการให้นำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและ
หลักฐานการชำระเงินไปติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาที่  
สำนักทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ (คณะทีจ่ ดั การ
เรียนการสอนทีท่ า่ พระจันทร์) และสำนักทะเบียนและประมวล
ผล ศูนย์รงั สิต (คณะทีจ่ ดั การเรียนการสอนทีศ่ นู ย์รงั สิต)
7. กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน 7 วัน
ทำการ สำนักทะเบียนและประมวลผลจะส่งเอกสารทางการ
ศึกษาไปให้นกั ศึกษาทางไปรษณีย์ หากมีขอ้ สงสัยโปรดสอบถาม
ทีฝ่ า่ ยทะเบียนประวัตแิ ละหนังสือสำคัญ (คณะทีจ่ ดั การเรียน
การสอนทีศ่ นู ย์รงั สิต) หมายเลขโทรศัพท์ 02-986-9086 ต่อ
151-154 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ (คณะ
ทีจ่ ดั การเรียนการสอนทีท่ า่ พระจันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 02613-3717-9
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน สมัครเป็นสมาชิก
website สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านระบบนี้ด้วยค่ะ...ธรรมศาตร์รักกัน...ธรรมศาสตร์

รักกัน.

คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล,
นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวศาขวรินธ์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวดี เมฆา, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต
กองบรรณาธิ
การ :าวนางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, นางผกาพันธ์ โสดามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ,
นางณัทภัทร เจริญไชย ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
 จดหมายข่
สำนักทะเบียนและประมวลผล

