
College Entrance Tests 



 Achievement Tests 

VS. 

Aptitude Tests 



Achievement tests 

• Goal is the end point 

evaluation of a student’s 

knowledge after a standard 
course of training  

• Validity is determined 

primarily by content-related 
evidence 



Aptitude tests 

• Evaluate a student’s 
potential for learning rather 
than how much a student 
has already learn  

• Validity is judged on its 
ability to predict future 
performance (Criterion-
Oriented)  



Achievement Tests VS. Aptitude Tests 
 

• วดั 
1. ผลของประสบการณ์ท่ีเรา

สามารถควบคุมได ้
2. ผลลพัธ์จากการฝึกฝนวิชา

หน่ึงๆ 

• คุณภาพจะดูท่ี                
1. Content 

validation 

procedures 
 

• วดั 
1.ผลของประสบการณ์ท่ีเราไม่
สามารถควบคุมได ้

2.ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ 

• คุณภาพจะดูท่ี 

1.Predictive 

Criterion  

validation 

procedures 



Aptitude tests 

• Vs. Intelligence tests 

• ->Future Performance? 

• ->more specific area e.g. 
Math, Science, Music 



The Scholastic Assessment Test (SAT) 

• Aptitude test 

• In 2000, > 2.1 Million 

Students took 

• 2 Sections 

– SAT-V (Verbal) 

REFRIGERAT : CHILL 

dehydrate : dry 

– SAT-M (Math) 
(2x-2)(x-2)=0; X=? 



• Predict 1st year college GPA 

– 16% of variation (Fueters & 

Sedlacek, 1994)  

–  + GPA -> Important Predictor   

(Camera & Echternacht, 2000) 

• Male > Female (Mau& Lynn, 

2001)-> cog variance  

– cf GPA -> motivation variance 

The Scholastic Assessment Test (SAT) 



Problems of SAT 

• Poor predictive power 

regarding middle-range 

students 

• Coaching effect  

• Selection Bias: Races, SES 

• Correlate with School 

Characteristics cf. GPA 

(SocioEconomic Status)  

(Kaplan & Saccuzzo, 2005) 

 



แต่ละปีเดก็ม.6 ทัว่ประเทศกวา่ 
200,000 คน ยืน่ใบสมคัร
สอบเอน็ทรานซ์ จากจ านวนน้ี 
160,000 คนคือ ผูผ้ิดหวงั!  

“นกัเรียน 99% ไดเ้ลขไม่ถึง
คร่ึง”  
“นกัเรียนกวา่ 90% สอบได้
ไม่ถึงคร่ึงในวชิาหลกั” 
เทคนิคการท า ขอ้สอบบาง 
วิชาใหไ้ดเ้ร็วจากโรงเรียน
กวดวิชา  



Entrance 
•Achievement Test 
•กวา่ 40 ปี เป็นระยะท่ีใชร้ะบบการสอบคดัเลือก"การ
สอบเอน็ทรานซ์"  
•โดยทบวงมหาวิทยาลยั (ปัจจุบนัคือ ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)  
• สอบ หน่ึง คร้ัง 
• สอบ สอง คร้ัง 
• admissions 2549 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


Admissions 
1. ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ค่าน ้าหนกั 10% 

2. ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระฯ) 
ค่าน ้าหนกั 20% 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่า
น ้าหนกั 35-70% 
เป็นการวดัความรู้ท่ีเรียนมาตลอดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจะ

สอบเพียงคร้ังเดียว และคะแนนท่ีไดก้จ็ะติดตวัตลอดไป 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และ/หรือ
ผลการสอบวิชาเฉพาะ รวมกนัไม่เกิน 3 วิชา มีค่าน ้าหนกั 0-35% 

เป็นขอ้สอบท่ีมีระดบัความยากและความซบัซอ้นมากกวา่ขอ้สอบ O-

NET โดยวดัความรู้ เนน้การคิด การวิเคราะห์ และการ
สงัเคราะห์ โดยจะสอบก่ีคร้ังกไ็ด ้และคะแนน A-NET จะ
ใชไ้ดค้ร้ังละ 3 ปี 

5. ผลการสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่คิดค่าน ้าหนกั 
• แต่ละคณะจะก าหนดกลุ่มสาระและค่าน ้าหนกั (เป็น %)  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


ดูเฉลยมากเกิน ไปกอ็าจท า ใหค้วามคิดความอ่านของนกัเรียน
ดอ้ยลง  
ผูอ้อกขอ้สอบอาจมีความจ า เป็นท่ีจะตอ้งดดัแปลงโจทยท่ี์เก่ียวกบั
การค านวณใหย้ากและซบัซอ้นข้ึนในการสอบคร้ังต่อๆ ไป เพราะ 
เกรงวา่นกัเรียนบางส่วนอาจจ า วธีิการการแกปั้ญหาบางรหสัวิชา
ไดจ้ากเอกสารการเฉลยในวิชาเหล่านั้น 

“ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนGPA กบัคะแนนรวมสูงกว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนPR กบัคะแนนรวม” 

รศ.ดร.สุวมิล วอ่งวานิช 

Why Admissions 2549 ? 

              รศ. ดร.ธีระพร วรีะถาวร  

ผูเ้รียนส่วนมากจะไม่สนใจหรือละท้ิงรายวชิาท่ีไม่ตอ้งใชใ้นการสอบคดัเลือก 
สอบเทียบเขา้ศึกษาก่อนมีวฒิุภาวะท่ีเหมาะสม                     สกอ. 



“นักเรียนกว่า 90% สอบได้ไม่ถึงคร่ึงในวชิาหลกั?????”  
ผูเ้ขียนจึงไม่ค่อยห่วงนกักบัคะแนนของผูส้อบท่ี 
จะต ่ากวา่คร่ึงหรือไม่ เพราะการสอบคดัเลือกเป็นการสอบแข่งขนั
โดยเฉพาะรูปแบบการสอบคดัเลือกเขา้ 
               รศ. ดร.ธีระพร วรีะถาวร  

ปัญหาอืน่ๆ 
•Achievement? 
•เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนไหม 
•แลว้จ าเป็นตอ้งเก่ียวไหม 
•Bias SES 
•ถา้ไม่ใช ้Achievement เป็น Aptitude ไดม้ั้ย 
•Predict “what” in the real world?  

 



จุดมุ่งหมายของการสอบ Ent 
 



• 1. เพื่อใหม้หาวิทยาลยั/สถาบนัไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความถนดัตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน  

•  2. เพื่อส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
เป็นไปตามปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

จุดมุ่งหมายของการสอบ Ent 

รศ. ดร.ธีระพร วรีะถาวร  

คดัเลือกคนเขา้มหาลยั 
GOAL: 



Today’s Questions: 

1. การสอบเอน็ทท่ี์ดีควรเป็นอยา่งไร?? 
2. รู้ไดอ้ยา่งไรวา่มนัดีจริง?? 

Hint: เอาหลกัฐานไหนมาอา้งดี? 
  ขอ้จ ากดัของงานวจิยัท่ีอาจเกิดข้ึน? 

C:/Users/fujitsu/Documents/psychological testing teaching/2551/Lecture 1 Overview and History of Psychological Testing (2).pptx


1. ความรู้ ความสามารถ ความถนดั คืออะไร รู้ไดอ้ยา่งไร 
 ค าพดูวา่ “จุฬาฯ ไดเ้ดก็เก่ง เน่ืองจากคะแนนเอนทท่ี์เขา้สูง” เป็นจริง

หรือไม่ 

2. ควรคดัเลือกคนอยา่งไร เขา้มหาวิทยาลยั 
3. ในการคดันกัเรียนเขา้เรียนต่อ ใชเ้กรดไปเลย ดีกวา่ไหม ไม่ตอ้งมี

เอนทรานซ์ 
 



4. ขอ้สอบเอนทปั์จจุบนั ตอบโจทยน้ี์หรือไม่ 
5. แลว้แบบไหน น่าจะตอบโจทย ์
6. ถา้มีจะเป็น Achievement หรือ Aptitude ดี 
7. รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ตอบโจทยแ์ลว้ 

 
 


