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Applying to University and Taking Classes

Thai transcript:

็ ก่ บเพื
ั ่อนๆ 2 คนนะ ชวยแนะนํ
่
่
ผูส้ ัมภาษณ์: โอเค ตอนนี้ กอยู
าตัวหนอย
่ ่อแอน เรี ยนอยูป่ ี 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แอน: สวัสดีค่ะ ชื่อรุ จิรา พัฒนศาสตร์ ชื่อเลนชื
่
็ ่อตัค๊ นะคะ ชื่อจริ งชื่อกนกวรรณ ยูลกูล อยูป่ ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกนั
ตัค๊: คะ่ สวนเรากชื
่ เตรี ยมตัวกนยั
ั งไงบ้าง
็่
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม นี่กผานไป
2 ปี แล้ว ยังจําได้ปะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหมๆอะ
็ นชวงเวลาที
่
ตัค๊: ที่จริ งมันกเป็
่ยากมากเลยนะตัค๊ วา่
่ งในการที่จะเข้ามหาลัยที่นี่ให้ได้
เหมือนแบบทุกคนกต้็ องใช้ความพยายามอยางสู
็
่ เรี ยนทุกวิชาอะไรอยางเงี
่ ้ ย แล้วแบบ ภาษาไทย ติวทุกอยาง
่
อนเราไปเรี ยนพิเศษ แบบเรี ยนทุกอยาง
แอน: อืม กแบบเหมื
แบบติวอาจารย์ปิงเนอะ
ตัค๊ : ใช่
่ ้ ย เรี ยนทุกวิชาเลยอะ เรากแบบเรากอานพวกเนอะ
็
็่
แอน: ภาษาอังกฤษ ครู สมศรี อะไรอยางเงี
ข้อสอบ แบบทําข้อสอบ 10
่ ้ เลยอะ
ปี ย้อนหลังแบบทํานัง่ ทําทุกวันอะไรอยางนี
ตัค๊: ใชๆ่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วตอนนั้ นอะที่สอบเข้า มีข้ นั ตอนการสอบยังไงบ้าง ที่แบบที่จะเข้ามหาลัยเมืองไทย
แอน: สอบตรงอะ ของตัค๊ อะ
็ นแบบตรง
ตัค๊: มี 2 แบบ ของตัค๊ แบบแรกนะ กเป็
่ าสมมติวาตั
่ ค๊ อยากจะเข้าไปสอบตรงโดยไมต้่ องผานแอดมิ
่
่ ่คนอื่นทําอะไรอยางเงี
่ ้ย
คือวาถ้
ชชัน่ เหมือนอยางที
่
็
ตัค๊ กจะสามารถมี
โอกาสได้แบบได้มหาลัย เข้าไปเรี ยนกอนคนอื
่น
่
่ นสําหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คือเป็ นแบบอินเตอร์แนชันนัล
โดยการที่สอบตรงเนี่ยสวนใหญจะเป็

่ ่ กคื็ อทียเู กต็ สําหรับที่ตคั๊ ทํา กต้็ องคะแนน 500
กตั็ ค๊ กต้็ องสอบภาษาอังกฤษวัดระดับของมหาลัยนั้ นอะให้ผานกอน
ขึ้ นไปถึงตัค๊ จะมีสิทธิ์ ยนื่ ในการที่จะเข้าไปสอบตรงอันนั้ น
่ ่ ่นอีกรึ เปลาอะ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: อ๋ อ แล้วต้องใชอยางอื
่ ่นเหรอ กเป็
็ นพวกเกรดภาษาอังกฤษที่โรงเรี ยน สวนใหญเขาจะเน้
่
่
ตัค๊: อยางอื
นโดยตรงไปเลยที่ภาษาอังกฤษมากกวา่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วแอนอะ
่ กแบบกคื็ อจะเป็ นแบบแอดมิชชัน่ กลาง กคื็ อจะเป็ นพวกโอเน็ต เอเน็ต กคื็ อเป็ นสอบวัดระดับที่แบบ
แอน: เออ สวนอี
เราต้องถูกบังคับอยูแ่ ล้ว กคื็ อทุกโรงเรี ยนต้องพานักเรี ยนไปสอบโอเน็ตอยูแ่ ล้ว กคื็ อโอเน็ตมันจะเป็ นพวกวิชาปกติอะ
่ ตกจะเป็
็ นพวกวิชาเฉพาะ
วิชาทัว่ ไป กคื็ อแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลข คือแบบที่เรา คือ เราต้องสอบอยูแ่ ล้ว แตเอเน็
่ ้ย
็
กพวกภาษาฝรั
่งเศส ภาษาที่ 3 ภาษาฝรั่งเศส จีน อะไรอยางเงี
่ นเปลี่ยนระบบใหมใชมั
่ ่ ย๊ เป็ นยังไงบ้าง พอจะรู้ปะ
ผูส้ ัมภาษณ์: สอบเข้าปี 2553 อะ ได้ข่าวมาวามั
็
่ ่ แล้วกโอเน็
็ ตกยั็ งมีเหมือนเดิม แตวา
่่
แอน: อืม น้องเราสอบปี นี้ กคื็ อจริ งๆแล้ว มันกเอาเกรด
6 เทอมเหมือนเดิมแตวา
มันจะเพิม่GAT PAT เข้าไปยังงั้ นอะ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: แล้วGAT PATเป็ นยังไงบ้าง ยอมาจากอะไร
แอน: GAT อ๋ อ GATกคื็ อ General Aptitude Test กคื็ อจะเป็ นพวกสอบ
็
่ PAT มันกคื็ อจะเป็ น Professional
สอบแบบพวกการคิดวิเคราะห์แล้วกสอบความสามารถทางด้
านภาษาอังกฤษ สวน
่
ศวกรรมฯ ศิลปกรรมฯ ศิลปะ หรื อแบบแล้วก็พวก
Aptitude Test มันกจ็ะเป็ นพวกความสามารถเฉพาะทางเชนพวกวิ
่ ่ GAT PAT เนี่ยมันจะจัดสอบประมาณ 3 ครั้ งตอปี
่
่
ภาษาที่ 3 เชนพวกฝรั
่งเศส จีน เยอรมัน หรื ออะไรยังเงี้ ย แตวา
กคื็ อเราจะมีโอกาสที่ได้เลือกคะแนนที่ดีที่สุดเอาไปยืน่
ผูส้ ัมภาษณ์: โอเคงั้นถาม 2 คนบ้างนะ เออ ที่เรี ยนเอกอังกฤษเนี่ยต้องเรี ยนวิชาแบบที่อยูน่ อกคณะหรื อนอกเอกบ้างรึ เปลา่
็ วแตเราจะเลื
่
็ เป็ นเมเจอร์ มีเอกอะไร แล้วกมี็ โทอะไร
อก คือเหมือนมหาลัยเรากจะมี
ตัค๊: อันนี้ มนั กแล้
่
่ วอะคนเค้ากจะ
็ ถ้าเกดสมมติ
ิ
่
็
คือสวนใหญแล้
วาเอกภาษาญี
่ปุ่นอยา่ งเงี้ ย เค้ากจะโทภาษาอั
งกฤษกนั
่
่ นจะเป็ นภาษาอังกฤษมากกวา่ แตอยางสมมติ
่ ่
่
่ ้ย
สวนใหญมั
อยางเราเอกอิ
๊ง เอกภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้วอยางเงี
็ ในมหาลัยโดยที่เค้าไมจํ่ ากดวาต้
ั ่ องเรี ยนเป็ นโทของคณะอะไรอยางเงี
่ ้
คือเราจะเลือกเรี ยนโทนอกคณะหรื อเลือกเรี ยนโทอะไรกได้
ย

่ เรา เราเลือกโทเป็ น marketing กคื็ อเป็ นการตลาด กคื็ อเป็ นโทพวกของคณะบัญชีอะไรอยางเงี
่ ้ย
แอน: อยาง
่ นแบบดูเปิ ดกว้างดี เราได้ภาษาอังกฤษแล้วกได้
็ การตลาดด้วย
เพราะเราวามั
่ ้ ตอ้ งเรี ยนด้วยรึ เปลา่
ผูส้ ัมภาษณ์: อ้าว แล้ววิชาพวกเลข วิทย์ พวกมนุษย์ศาสตร์อยางงี
ตัค๊: อันนั้ นเป็ นวิชาที่เค้าบังคับไปแล้วตอนปี 1
ผูส้ ัมภาษณ์: ห้องเรี ยนนึ งเนี่ย มีนกั ศึกษาเยอะรึ เปลา่
่
่
่ นห้องเล็กเนอะ หมายถึงวา่ ถ้าพอตอนเราเรี ยนเอกแล้วอะ
แอน: ไมเยอะนะ
แบง่ สวนใหญเป็
ี่
่ นห้องเล็กแล้วอะเนอะ ประมาณกคนอะตั
มันจะแบงเป็
ค๊
็
็ ยนแบบเป็ นพันๆคนอะ
ตัค๊: ห้องเล็กกประมาณ
30 แตคื่ อถ้าเป็ นไอ้วชิ าที่บงั คับเมื่อตะกทีี๊ ่เราเรี ยนไปแล้วอะ คือกจะเรี
ั ้ งมหาลัยเลยใชปะ
่
ผูส้ ัมภาษณ์: โห คือเรี ยนรวมกนทั
แอน: ใช่ ทุกคณะเลย จะแบบเป็ นอยูใ่ นยิมเลย เป็ นแบบ stadium อะไรยังงี้
ตัค๊: แบบ ต้องไปอีกตึกนึง
แอน: ใช่
ผูส้ ัมภาษณ์: อือฮึ แล้วนี่เริ่ มเรี ยนในเอกตอนปี อะไรนะ
แอน, ตัค๊: ปี 2
ผูส้ ัมภาษณ์: อ๋ อ โอเค แล้วเนี่ยเออ วิชาในคณะอะ คืออาจารย์มีวธิ ีการสอนยังไง
่
่ ยวหรื อวานั
่ กเรี ยนมีส่ วนรวมด้
่ วย
เป็ นแบบวาอาจารย์
พดู อยางเดี
็ วแตวิ่ ชาอีก อยางสมมติ
่
่ ่ วิชาภาษาศาสตร์อยางเงี
่ ้ย
ตัค๊: อันนี้ มนั กแล้
วชิ า อยางเชน
็ นวิชาที่ส่ วนใหญแล้
่ วอาจารย์เค้าจะเป็ นคนพูดแล้วถามคําถามกบนั
ั กเรี ยนมากกวา่ แตถ้่ าอยาง
่ เป็ นคลาส speaking
มันกจะเป็
คลาสฟังพูด

่ ้ ย เค้ากจะ
็ คือ เค้าจะให้เรามีส่ วนรวมในคลาสเยอะ
่
แอน: อือ ฟังพูด อยางเงี
กคื็ อจะเป็ นเหมือนแบบ
่ ่ องอะไรกได้
็
ให้เราแบบมีกิจกรรมให้เราแบบออกไปพูดหน้าห้องตลอดเวลา คือเลาเรื
มีแบบการบ้านที่แบบจะให้เราออกไปพูดหน้าห้องตลอดเวลา ให้พดู ให้ได้เยอะที่สุด อืม
ั ต่างชาติรึเปลา่ หรื อวาเป็
่ นครู ไทย
ผูส้ ัมภาษณ์: อืม แล้วเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ย เรี ยนกบครู
็ วแตความโชคดี
่
็
่
่ ั วาเออแบบ
่
ตัค๊: อันนี้ มนั กแล้
ของคนด้วย sec มันกจะแบงแตกตางกนไป
sec นี้sec นี้
จะโดนเลือกมาให้เป็ นครู ไทย sec นี้ sec นี้ จะโดนเลือกมาให้เป็ นครู ต่างชาติ
ั
็ นแล้วแตความโชคดี
่
่
่ ค๊ อะจะชอบได้เรี ยนกบอาจารย์
ต่างชาติเสมอเลย มันกเป็
ซึ่ งสวนใหญตั
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 languages 1 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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