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Applying to University and Taking Classes 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูส้ัมภาษณ์: โอเค ตอนนีกอยกูบเพ่ือนๆ้ ็ ่ ั  2 คนนะ ชวยแนะนาํตวัหนอย่ ่  
 
แอน: สวสัดีคะ่  ช่ือรุจิรา พฒันศาสตร์ ช่ือเลนช่ือแอน่  เรียนอยป่ีู 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 
ตค๊ั: คะ่  สวนเรากช่ือตคันะคะ่ ็ ๊  ช่ือจริงช่ือกนกวรรณ ยลูกลู อยป่ีู 2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เหมือนกนั 
 
ผูส้ัมภาษณ์: อืม น่ีกผานไป็ ่  2 ปีแลว้ ยงัจาํไดป้ะตอนสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหมๆอะ่  เตรียมตวักนยงัไงบา้งั  
 
ตค๊ั: ท่ีจริงมนักเป็นชวงเวลาท่ียากมากเลยนะตคัวา็ ่ ่๊  
เหมือนแบบทุกคนกตอ้งใชค้วามพยายามอยางสูงในการท่ีจะเขา้มหาลยัท่ีน่ีใหไ้ด้็ ่   
 
แอน: อืม กแบบเหมือนเราไปเรียนพิเศษ็  แบบเรียนทุกอยาง่  เรียนทุกวิชาอะไรอยางเงีย่ ้  แลว้แบบ ภาษาไทย ติวทุกอยาง่  
แบบติวอาจารยปิ์งเนอะ  
 
ตัค๊: ใช่ 
 
แอน: ภาษาองักฤษ ครูสมศรี อะไรอยางเงีย่ ้  เรียนทุกวิชาเลยอะ เรากแบบเรากอานพวกเนอะ็ ็ ่  ขอ้สอบ แบบทาํขอ้สอบ 10 
ปียอ้นหลงัแบบทาํนงัทาํทุกวนั่ อะไรอยางนีเลยอะ่ ้  
 
ตค๊ั: ใชๆ่   
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้ตอนนนัอะท่ีสอบเขา้้  มีขนัตอนการสอบยงัไงบา้ง้  ท่ีแบบท่ีจะเขา้มหาลยัเมืองไทย 
 
แอน: สอบตรงอะ ของตคัอะ๊   
 
ตค๊ั: มี 2 แบบ ของตคัแบบแรกนะ๊  กเป็นแบบตรง็  
คือวาถา้สมมติวาตคัอยากจะเขา้ไปสอบตรงโดยไมตอ้งผานแอดมิชชนัเหมือนอยางท่ีคนอ่ืนทาํอะไรอยางเงีย่ ่ ่ ่ ่ ่๊ ่ ้  
ตคักจะสามารถมีโอกาสไดแ้บบไดม้หาลยั๊ ็  เขา้ไปเรียนกอนคนอ่ืน่  
โดยการท่ีสอบตรงเน่ียสวนใหญจะเป็นสาํหรับโปรแกรมภาษาองักฤษ่ ่  ภาษาไทย คือเป็นแบบอินเตอร์แนชนันลั 



กตคักตอ้งสอบภาษาองักฤษวดัระดบัของมหาลยันนัอะใหผ้านกอน็ ็ ่๊ ้ ่  กคือทียเูกต็ ็  สาํหรับท่ีตคัทาํ๊  กตอ้งคะแนน็  500 
ขึนไปถึงตคัจะมีสิทธิยืน่ในการท่ีจะเขา้ไปสอบตรงอนันนั้ ๊ ้์  
 
ผูส้ัมภาษณ์: อ๋อ แลว้ตอ้งใชอยางอ่ืนอีกรึเปลาอะ่ ่ ่   
 
ตค๊ั: อยางอ่ืนเหรอ่  กเป็นพวกเกรดภาษาองักฤษท่ีโรงเรียน็  สวนใหญเขาจะเนน้โดยตรงไปเลยท่ีภาษาองักฤษมากกวา่ ่ ่  
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้แอนอะ 
 
แอน: เออ สวนอีกแบบกคือจะเป็นแบบแอดมิชชนักลาง่ ็ ่  กคือจะเป็นพวกโอเน็ต็  เอเน็ต กคือเป็นสอบวั็ ดระดบัท่ีแบบ 
เราตอ้งถกูบงัคบัอยแูลว้่  กคือทุกโรงเรียนตอ้งพานกัเรียนไปสอบโอเน็ตอยแูลว้็ ่  กคือโอเน็ตมนัจะเป็นพวกวิชาปกติอะ็  
วชิาทวัไป่  กคือแบบภาษาไทย็  ภาษาองักฤษ เลข คือแบบท่ีเรา คือ เราตอ้งสอบอยแูลว้่  แตเอเน็ตกจะเป็นพวกวิชาเฉพาะ่ ็  
กพวกภาษาฝรังเศส็ ่  ภาษาท่ี 3 ภาษาฝรังเศส่  จีน อะไรอยางเงีย่ ้   
 
ผูส้ัมภาษณ์: สอบเขา้ปี 2553 อะ ไดข้าวมาวามนัเปล่ียนระบบใหมใชมยั่ ่ ่ ่ ๊  เป็นยงัไงบา้ง พอจะรู้ปะ  
 
แอน: อืม นอ้งเราสอบปีน้ี กคือจริงๆแล้็ ว มนักเอาเกรด็  6 เทอมเหมือนเดิมแตวา่ ่  แลว้กโอเน็ตกยงัมีเหมือนเดิม็ ็  แตวา่ ่  
มนัจะเพิม่GAT PAT เขา้ไปยงังนัอะ้   
 
ผูส้ัมภาษณ์: แลว้GAT PATเป็นยงัไงบา้ง ยอมาจากอะไร่  
 
แอน: GAT อ๋อ GATกคือ็  General Aptitude Test กคือจะเป็นพวกสอบ็  
สอบแบบพวกการคิดวเิคราะห์แลว้กสอบความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ็  สวน่  PAT มนักคือจะเป็น็  Professional 
Aptitude Test มนักจ็ะเป็นพวกความสามารถเฉพาะทางเชนพวกวศิวกรรมฯ่  ศิลปกรรมฯ ศิลปะ หรือแบบแลว้กพ็วก 
ภาษาท่ี 3 เชนพวกฝรังเศส่ ่  จีน เยอรมนั หรืออะไรยงัเงีย้  แตวา่ ่  GAT PAT เน่ียมนัจะจดัสอบประมาณ 3 ครังตอปี้ ่  
กคือเราจะมีโอกาสท่ีไดเ้ลือกคะแนนท่ีดีท่ีสุดเอาไปยืน่็   
 
ผูส้ัมภาษณ์: โอเคงั้นถาม 2 คนบา้งนะ เออ ท่ีเรียนเอกองักฤษเน่ียตอ้งเรียนวชิาแบบท่ีอยนูอกคณะหรือนอกเอกบา้งรึเปลา่ ่       
 
ตค๊ั: อนันีมนักแลว้แตเราจะเลือก้ ็ ่  คือเหมือนมหาลยัเรากจะมีเป็นเมเจอร์็  มีเอกอะไร แลว้กมีโทอะไร็  
คือสวนใหญแลว้อะคนเคา้กจะ่ ่ ็  ถา้เกดสมมติวาเอกภาษาญ่ีปุ่นอยิ ่ า่งเงีย้  เคา้กจะโทภาษาองักฤษกน็ ั  
สวนใหญมนัจะเป็นภาษาองักฤษมากกวา่ ่ ่  แตอยางสมมติอยางเราเอกอิง่ ่ ่ ๊  เอกภาษาองักฤษอยแูลว้อยางเงีย่ ่ ้  
คือเราจะเลือกเรียนโทนอกคณะหรือเลือกเรียนโทอะไรกไดใ้นมหาลยัโดยท่ีเคา้ไมจาํกดวาตอ้งเรียนเป็นโทของคณะอะไรอยางเงี็ ่ ั ่ ่ ้
ย 



 
แอน: อยาง่ เรา เราเลือกโทเป็น marketing กคือเป็นการตลาด็  กคือเป็นโท็ พวกของคณะบญัชีอะไรอยางเงีย่ ้  
เพราะเราวามนัแบบดูเปิดกวา้งดี่  เราไดภ้าษาองักฤษแลว้กไดก้ารตลาดดว้ย็  
 
ผูส้ัมภาษณ์: อา้ว แลว้วิชาพวกเลข วทิย ์พวกมนุษยศ์าสตร์อยางงีตอ้งเรียนดว้ยรึเปลา่ ่้  
 
ตค๊ั: อนันนัเป็น้ วชิาท่ีเคา้บงัคบัไปแลว้ตอนปี 1 
 
ผูส้ัมภาษณ์: หอ้งเรียนนึงเน่ีย มีนกัศึกษาเยอะรึเปลา่ 
 
แอน: ไมเยอะนะ่  แบง่  สวนใหญเป็นหอ้งเลก็เนอะ่ ่  หมายถึงวา่ ถา้พอตอนเราเรียนเอกแลว้อะ 
มนัจะแบงเป็นหอ้งเลก็แลว้อะเนอะ่  ประมาณกคนอะตคัี่ ๊  
 
ตค๊ั: หอ้งเลก็กประมาณ็  30 แตคือถา้เป็่ นไอว้ชิาท่ีบงัคบัเม่ือตะกท่ีเราเรียนไปแลว้อะี๊  คือกจะเรียนแบบเป็นพนัๆคนอะ็  
 
ผูส้ัมภาษณ์: โห คือเรียนรวมกนทงัมหาลยัเลยใชปะั ่้   
 
แอน: ใช่ ทุกคณะเลย จะแบบเป็นอยใูนยมิเลย่  เป็นแบบ stadium อะไรยงัง้ี 
 
ตค๊ั: แบบ ตอ้งไปอีกตึกนึง  
 
แอน: ใช่ 
 
ผูส้ัมภาษณ์: อือฮึ แลว้น่ีเริมเรียนในเอกตอนปีอะไรนะ่   
 
แอน, ตค๊ั: ปี 2 
 
ผูส้ัมภาษณ์: อ๋อ โอเค แลว้เน่ียเออ วชิาในคณะอะ คืออาจารยมี์วธีิการสอนยงัไง 
เป็นแบบวาอาจารยพ์ดูอยางเดียวหรือวานกัเรียนมีสวนรวมดว้ย่ ่ ่ ่ ่   
 
ตค๊ั: อนันีมนักแลว้แตวชิาอีก้ ็ ่  อยางสมมติวชิา่  อยางเชน่ ่  วชิาภาษาศาสตร์อยางเงีย่ ้  
มนักจะเป็นวิชาท่ีสวนใหญแลว้อาจารยเ์คา้จะเป็นคนพดูแลว้ถามคาํถามกบนกัเรียนมากกวา็ ่ ่ ั ่  แตถา้่ อยาง่ เป็นคลาส speaking 
คลาสฟังพดู 
 



แอน: อือ ฟังพดู อยางเงีย่ ้  เคา้กจะ็  คือ เคา้จะใหเ้รามีสวนรวมในคลาสเยอะ่ ่  กคือจะเป็นเหมือนแบบ็  
ใหเ้ราแบบมีกจกรรมใหเ้ราิ แบบออกไปพดูหนา้หอ้งตลอดเวลา คือเลาเร่ืองอะไรกได้่ ็  
มีแบบการบา้นท่ีแบบจะใหเ้ราออกไปพดูหนา้หอ้งตลอดเวลา ใหพ้ดูใหไ้ดเ้ยอะท่ีสุด อืม 
 
ผูส้ัมภาษณ์: อืม แลว้เรียนวิชาภาษาองักฤษเน่ีย เรียนกบครูตางชาติรึเปลาั ่ ่  หรือวาเป็นครูไทย่  
 
ตค๊ั: อนันีมนักแลว้แตความโชคดีข้ ็ ่ องคนดว้ย sec มนักจะแบงแตกตางกนไป็ ่ ่ ั  วาเออแบบ่  sec น้ีsec น้ี 
จะโดนเลือกมาใหเ้ป็นครูไทย sec น้ีsec น้ี จะโดนเลือกมาใหเ้ป็นครูตางชาติ่  
ซ่ึงสวนใหญตคัอะ่ ่ ๊ จะชอบไดเ้รียนกบอาจารยต์างชาติเสมอเลยั ่  มนักเป็นแลว้แตความโชคดี็ ่  
 
 
English translation:  
 
Interviewer: Ok right now we’re with two of our friends. Can you introduce yourselves? 
 
Anne: Hello, my name is Rujira Pattanasart. My nickname is Anne. I am currently a sophomore 
studying Liberal Arts at Thammasat University.  
 
Tuck: My name is Kanokwan Jewtrakoon. My nickname is Tuck. I am also a sophomore at 
Thammasat University.  
 
Interviewer: Umm...it’s been 2 years, do you still rememeber how you guys prepared for the 
university entrance examination? 
 
Tuck: Actually, I think it was a very tough period, like everyone had to try their best to get into 
the universities here.   
 
Anne: Yeah. And we would go to tutoring schools and take extra classes for every subject.  
 
Tuck: Yeah. 
 
Anne: We learned English with Kru Somsri. We would take extra classes for every subject 
outside of school. And we also did a lot of practice questions from the past 10 years’ exams. We 
did that everyday. 
 
Tuck: Yeah yeah. 
 
Interviewer: How was the admission process like for your year?  
 
Anne: Tuck, why don’t you talk about how you got in via the direct admission process? 
 
Tuck: There are 2 types of admission processes. Mine is the first type which is the direct process. 
For this type, suppose I don’t want to go through the normal admission process like others, I can 



just take the direct examinations. If I pass the exams, I would be accepted before the people who 
are doing the normal process. Most direct admissions apply to international programs that are 
English instructed. In order to apply, students will have to pass standardized tests. In my case, I 
had to take the TU-GET and get a score of 500 or more to be qualified for the direct admission 
process.   
 
Interviewer: Oh ok, and do they ask for anything else other than the standardized test scores? 
 
Tuck:  Something else? I’d say English grades at school. They mostly focus on English scores.  
 
Interviewer: What about you, Anne? 
 
Anne: Another type is the central admission. Students are required to take the O-net and A-net.  
The O-net exams test students on their knowledge of general subjects, such as Thai, English and 
Math, which we are required to take. A-net exams test students on their knowledge of elective 
subjects, such as French, Chinese etc. 
 
Interviewer: I heard that the admission process changed in 2010. Do you happen to know how 
the new one works?  
 
Anne: Yes, my sister took the test this year and apparently they take into account your grades 
from 6 semesters and O-Net scores as before but also GAT PAT scores.   
 
Interviewer: What does GAT PAT stand for? 
 
Anne: GAT stands for General Aptitude Test, which tests the students’ analytical and English 
skills. PAT stands for Professional Aptitude Test, which tests the students’ specialized skills, 
such as engineering, art, and the third languages1 like French, Chinese, and German. GAT PAT 
exams are provided around three times per year and we can choose the best scores to submit to 
universities.  
 
Interviewer: Now, I have a question for you two. As English majors, are you required to take 
classes that are not in your field?  
 
Tuck: Well, it depends on your choice. I mean, at our university we have majors and minors. 
Mostly people who, for example, major in Japanese normally minor in English. As I said, people 
usually choose English [as their major or minor]. But for us, who are English majors, we can 
minor in any field and even outside our department.  
 
Anne: In my case, I choose to minor in marketing, which is a minor in the accounting department 
because that way my education is more well-rounded, I have knowledge of both English and 
marketing.  
 
Interviewer: Do you also have to take subjects like math, sciences, and humanities? 
 
                                                 
1 In Thailand, we call these languages the “third language” because Thais normally know Thai and English. 



Tuck: Those were subjects that we were required to take since first year. 
 
Interviewer: Are there a lot of students in the class?  
 
Anne: Not really, classes are usually small, which means once we study subjects from our major 
department, the classes are small. About how many people, Tuck?  
 
Tuck: The small classes have around 30 people but the required classes have generally 1,000 
people in the class. 
 
Interviewer: So everyone in the university studies in the class?  
 
Anne: Yes, all of them. We take these classes in the gym or stadium. 
 
Tuck: Yes, we need to go there for classes.  
 
Anne: Yes. 
 
Interviewer: When did you start taking courses from your major department?  
 
Anne, Tuck: Second year. 
 
Interviewer: Oh ok. For courses in the major, how do the professors teach? Do they just lecture 
or do they encourage students’ participation?  
 
Tuck: It depends on the subject. For example, subjects in the language department are classes 
that professors interact with students, like in speaking [conversation] classes. 
 
Anne: In conversation classes, professors encourage class participation. They assign students to 
do presentations in front of the class all the time. Sometimes they ask us to tell a story. Yes, 
homework that makes us talk as much as possible in front of the class.  
 
Interviewer: Do you study English with foreign or Thai teachers? 
 
Tuck: It depends on the luck of each student. Each class section is taught by different professors. 
Some sections are taught by Thai professors and some by foreigners. In my case, I always get to 
learn with foreign professors.   
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