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สทศ.เผยผลสอบ 7 วิชาสามัญ"คณิตศาสตร์ "คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด
แนะต้ องเข้ มอัตนัย
เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิ ดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ จดั สอบวิชาสามัญ 7 วิชาตังแต่
้ วนั ที่ 7-8
มกราคมที่ ผ่านมาเพื่ อให้ มหาวิทยาลัยนํ าคะแนนไปใช้ ประกอบการรั บ บุคคลเข้ าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่ งเฮาส์ ประจําปี การศึกษา 2555 นัน้ สทศ.ได้
ตรวจสอบดังกล่าวเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วและได้ ประกาศผลสอบแล้ วผ่านทาง http://www.niets.or.th
ตังแต่
้ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคะแนนตามรายวิชาดังนี ้ ภาษาไทย ผู้เข้ า
สอบ 126,528 คน คะแนนเต็ม 100 ได้ เฉลี่ย 54.61 คะแนน ตํ่าสุด 4 คะแนน สูงสุด 90 คะแนน
วิชาสังคมศึกษา ผู้เข้ าสอบ 130,369 คน คะแนนเต็ม 100 ได้ เฉลี่ย 32.97 คะแนน ตํ่าสุด 0
คะแนน สูงสุด 84 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้ เฉลี่ย 28.43 คะแนน ตํ่าสุด 1.25
คะแนน สูงสุด 92.50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้ าสอบ 118,680 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ได้ เฉลี่ย 19.92 คะแนน ตํ่าสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน วิชาฟิ สิกส์ ผู้เข้ าสอบ 82,172 คน
คะแนนเต็ม 100 ได้ เฉลี่ย 23.54 คะแนน ตํ่าสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน วิชาเคมี ผู้เข้ าสอบ
79,875 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ เฉลี่ย 25.75 คะแนน ตํ่าสุด 2 คะแนน สูงสุด 90 คะแนน
และวิชาชีววิทยา ผู้เข้ าสอบ 79,276 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ เฉลี่◌่ย 32.75 คะแนน ตํ่าสุ
1 คะแนน สูงสุด 93 คะแนน ทังนี
้ ้ ผลคะแนนที่ออกมาทัง้ 7 รายวิชานันคณิ
้ ตศาสตร์ เด็กจะได้
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คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าวิชาอื่นโดยส่วนใหญ่จะได้ คะแนนระหว่าง 10.01-20 คะแนน เช่นเดียวกับวิชา
ฟิ สิกส์และเคมีที่เด็กจะได้ คะแนนอยูใ่ นช่วง 10.01-20 คะแนน
ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สําหรับผลคะแนนวิชาความถนัดทัว่ ไป หรื อ GAT และความถนัดทาง
วิชาชีพ/วิชาการ หรื อ PAT ครัง้ ที่ 1/2555 ที่ได้ ประกาศผลไปแล้ วนัน้ สทศ.ได้ มาวิเคราะห์เบื ้องต้ น
แล้ วพบว่าคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่ได้ คะแนนเฉลี่ย 39.64 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 300 คะแนนถือว่าค่อนข้ างตํ่ามากและตํ่ากว่าการสอบครัง้ ที่ผ่านมาที่มีคะแนนเฉลี
64.22 คะแนน ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะว่าการสอบ PAT 1 เป็ นข้ อสอบปรนัย 125 คะแนน และ
ข้ อสอบที่ให้ เติมค่าตัวเลข 175 คะแนน สิ่งนี ้อาจสะท้ อนได้ ว่าเด็กไทยจะต้ องพัฒนาทักษะการทํา
ข้ อสอบแบบเติมคํากันต่อไป ดังนัน้ ตนอยากจะให้ การวัดประเมินผลในชันเรี
้ ยนควรจะเน้ นข้ อสอบ
อัตนัยให้ มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ สําหรับคะแนน GAT เป็ นที่น่ายินดีวา่ ยังมีนกั เรี ยนที่ได้ คะแนนเต็ม 300 คะแนน แต่
หากเปรี ยบเทียบคะแนนกับการสอบครัง้ ที่ 1/2554 สอบมีนาคม 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 171.89
คะแนน การสอบคราวนี ้คะแนนลดลงเพราะมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 130.59 คะแนน ซึง่ ทุกฝ่ ายควร
ต้ องมาดูว่าเป็ นเพราะสาเหตุอะไรโดยในส่วน สทศ.จะไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้ อสอบ ค่าความยาก
และความเที่ยงเพื่อให้ กรรมการออกข้ อสอบนําไปใช้ ปรับปรุงพัฒนาการออกข้ อสอบต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ตนคิดว่าการที่เด็กได้ คะแนนน้ อยลงในบางวิชาคงไม่ได้ เป็ นเพราะข้ อสอบยากขึน้ อย่าง
แน่นอน
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