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สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติคืออะไร ?

 ก่อนจะเข้าใจอะไรต่อมิอะไรแบบชัดๆ เรามารู้จักสถาบันแห่งนี้

กันก่อนดีกว่า

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

หรือ NIETS ที่เราเข้าใจว่าเป็นสถาบันสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรทำานองนั้น 

ความจริงคือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการและดำาเนินการ

เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลและทดสอบ

ทางการศึกษา แต่ถ้าจะอธิบายให้ง่ายกว่า สทศ. คือสถาบันกลางที่จัดสอบ

วัดผลระดับชาติให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำาผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุง 

การเรียนการสอนในโรงเรียน เพราะถ้าว่ากันตามตรง ทุกโรงเรียนก็ย่อมเชื่อ

ว่าการเรียนการสอนของตัวเองดีแล้ว เหมาะสมแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีเราก็รู้กันว่า โรงเรียน

นี้เก่งกว่า โรงเรียนนั้นอ่อนกว่า โรงเรียนนี้ปล่อยเกรด โรงเรียนนี้เคร่งจัด ฯลฯ 

เราจึงจำาเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ออกข้อสอบ จัดสอบ และประเมิน

ผลออกมา แล้วนำามาเทียบเคียงกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียว ใครเก่ง ใครเบ่ง

ก็ตอบได้ชัดเจนด้วยค่าคะแนน จากนั้น โรงเรียนก็จะนำา ‘ความจริง’ ที่ได้ไปใช้

ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป
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 แต่ด้วยความที่ค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ประเทศ ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอนำาคะแนนที่ว่า

ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และไหน ๆ  ก็ไหน ๆ

แทนที่จะใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

อย่างเดียว ก็เลยขอให้ สทศ. จัดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชา

การและวิชาชีพ (GAT/PAT) ให้ด้วย หลายคนเลยย่ิงเข้าใจผิดไปกันใหญ่ว่า สทศ. 

คือหน่วยงานจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัย แถมยังเป็นคนออกกฎมากมายเรื่อง

องค์ประกอบในการ Admissions หรือแม้แต่เป็นคนกำาหนดวัน-เวลาในการสอบ 

การสมัคร ทั้งที่จริงแล้ว เจ้าภาพตัวจริงคือ ทปอ. ต่างหาก ! 

 และที่สำาคัญ สทศ. ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่กับนักเรียน ม. 6 อย่างเดียว 

ในการสอบ O-NET ยังมีทั้งระดับ ม. 3 และ ป. 6 ด้วย เพื่อจะได้ประเมินผล

ทางการศึกษาในทุกระดับ นอกจากน้ี งานในส่วนอ่ืน ๆ ของ สทศ. ก็ยังมีอีกมาก 

ทั้งงานด้านวิชาการที่มีการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผล

เพื่อพัฒนาให้สมกับเป็นสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ทำาไมต้องสอบ O-NET ?

 อย่างที่บอกไปแล้วว่าเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และ

ความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544 ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

 

 1. ภาษาไทย 

 2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 3. ภาษาอังกฤษ

 4. คณิตศาสตร์

 5. วิทยาศาสตร์

 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 8. ศิลปะ 

 เหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 

คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง

สอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือน

มีนาคม ซึ่งตลอดกระบวนการทดสอบนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การศึกษา

ของประเทศนี้อยู่ใน

ระดับไหน บอกได้ด้วย 

O-NET



O-NET ก็สอบไปแล้ว

ทำาไมยังมี GAT/PAT อีก ? 

 ต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET กับ GAT/PAT ไม่

เหมือนกัน ในขณะที่ O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    

ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยแค่

ไหน GAT/PAT คือการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแบบเต็ม ๆ  หลังจากที่ ทปอ. 

สรุปว่า การ Admissions เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งต้องใช้ GAT เป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบ ส่วน PAT นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะจะตั้งเงื่อนไข

 ก่อนที่จะงงกันไปใหญ่ ดูก่อนดีกว่าว่าอะไรคือ GAT อะไรคือ PAT

 GAT: General Aptitude Test หรือความถนัดทั ่วไป คือการวัด

ศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จ พูดง่าย ๆ  ว่า เป็น

ข้อสอบดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการเป็นนักศึกษามากน้อยแค่ไหน 

ด้วยการวัดจากความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

50% ส่วนอีก 50% เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 PAT: Professional and Academic Aptitude Test หรือความถนัด

ทางวิชาการและวิชาชีพ คือการวัดความรู้ที ่เป็นพื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียน

ในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จ แปลอีกทีคือ ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแวว

พอจะไปสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม ซึ่ง PAT ก็แยกย่อยออกตามความ

ต้องการของแต่ละคณะ ดังนี้
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 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นภาษาฝรั่งเศส 

         ภาษาเยอรมัน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

 

 ดังนั้น แม้ดูจากรายชื่อวิชาอาจจะเห็นความทับซ้อนกันกับ O-NET  

อยู่บ้าง แต่สองส่วนก็แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง เพราะ GAT/PAT เน้นไปท่ีการวัด

ศักยภาพของนักเรียนคนนั้น ๆ มากกว่า และข้อสอบก็จะออกโดยอาจารย์

มหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ใช่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น   

พื้นฐานแบบ O-NET ส่วนความแตกต่างในรายวิชาของนักเรียนสายวิทย์และ

สายศิลป์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ GAT/PAT เพราะไม่ว่าจะสายไหนก็ใช้

ข้อสอบชุดเดียวกัน ย่ำ�อีกครั้งว่า GAT/PAT ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรในโรงเรียน

 มาในส่วนของกระบวนการสอบซึ่งยุ่งยากกว่า O-NET เพราะนักเรียน

ต้องสมัครสอบเอง ไม่มีโรงเรียนและรัฐมาดำาเนินการให้ และต้องเสียค่าสมัคร

วิชาละ 150 บาท ซึ่งใน 1 ปี นักเรียนสามารถสอบ GAT/PAT ได้ 3 ครั้งในเดือน

มีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม เพ่ือเลือกคะแนนท่ีดีท่ีสุดไว้ใช้ในการ Admissions 

และสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี และนักเรียน ม. 6 เท่านั้นที่มีสิทธิ์สอบ GAT/

PAT ได้ น้อง ม. 5 อยากลองสนาม ขอห้ามนะ !

 และคำาถามสุดคลาสสิกว่าปีน้ีเปล่ียนเป็น GAT/PAT แล้วปีหน้าจะเปล่ียน

เป็นอะไรอีกไหม เปลี่ยนรัฐบาลแล้วระบบการสอบจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า

คำาตอบคือไม่ เพราะนี่คือผลสรุปจากที่ประชุมอธิการบดีที่ตกลงร่วมกันแล้ว

อย่างชัดเจน

ย้ำ
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เด็กอินเตอร์ เด็กซิ่ล เด็กนอก

ต้องสอบ O-NET ไหม ?
 สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนท่ีมี Program Bilingual 

(2 ภาษา) ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องสอบ O-NET

เหมือนกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ส่วนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศแล้ว

ต้องการสอบ O-NET ต้องไปสอบเทียบเท่า ม. 6 และมีใบรับรองจากโรงเรียนและ

กระทรวงศึกษาธิการก่อน แล้วมาสมัครระหว่างวันท่ี 1-15 พฤศจิกายน ของทุกปี

 แต่นอกเหนือจาก O-NET แล้ว สทศ. ยังเตรียมจัดสอบให้การศึกษา  

ประเภทอื่น ๆ อีกด้วย

 V-NET จัดสอบให้นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ 

 N-NET จัดสอบให้นักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน

 I-NET  จัดสอบให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาหรือโรงเรียน

ปอเนาะ ข้อสอบเป็นภาษาอาหรับและภาษาไทย

 นอกจากนี้ สทศ. ยังมีการสอบวัดและประเมินผลครูอีกด้วย เห็นคุณครู

ท่องหนังสือทำาข้อสอบกัน ก็คราวนี้ !
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มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ ?

 นอกเหนือจากการทดสอบที่ขยายกลุ่มมากขึ้นแล้ว ปีการศึกษาหน้า     

สทศ. เตรียมปล่อย O-NET ฉบับสั้นสำาหรับนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 ซึ่ง

คะแนนที่ได้จะนำาไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกับการ

สอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือน ม. 6 จึงมีการย่อย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 76 

มาตรฐานการเรียนรู้ให้อยู่ในข้อสอบแค่ 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าไว้

ด้วยกัน ซึ่งข้อสอบจะกระชับขึ้นแต่ยังสามารถบ่งชี้มาตรฐานการเรียนของ

นักเรียนไว้ได้เช่นเดิม 

 อีกเทคโนโลยีที่เซอร์ไพรส์ขึ้น ในเร็ว ๆ  นี้ สทศ. เตรียมช่องทางพิเศษใน

การสมัครสอบ GAT/PAT ที่สะดวกกว่าเดิม จากที่เคยจ่ายค่าสมัครสอบผ่าน

ธนาคาร ปีหน้า เตรียมจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ นอกจากนั้นแล้ว อยากรู้

ผลสอบ อยากทราบเลขที่นั่งสอบ อยากถามสนามสอบ ก็สามารถทำาผ่าน

โทรศัพท์มือถือได้เลย!
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ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกไม่ดียังไง

ทำาไมต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้ยุ่งยาก ?

 เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่า ลิงสามารถทำาข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกได้ แถม

ยังได้คะแนนตั้ง 25 เปอร์เซ็นต์ !!!

 ลิงพูดไม่ได้ อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น ไม่เคยมีความรู้ ท่องสูตรคูณไม่เป็น 

Sin Cos Tan ไม่ต้องพูดถึง แต่ความน่าจะเป็นทำาให้ลิงตัวหนึ่งทำาคะแนนได้

เทียบเท่ามนุษย์คนหนึ่งได้ นั่นก็แปลว่าข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกอาจไม่ใช่ 

คำาตอบสุดท้าย ในการวัดผลความรู้ตามความเป็นจริง 

 ว่ากันที่เป้าหมายในการทดสอบเพื่อวัดผล เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือ

ข้อสอบต้องมีความเที่ยงตรงแม่นยำาและสามารถวัดผลได้จริง นั่นคือคะแนน  

ที่ได้ต้องสะท้อนความรู้ที่มีของผู้สอบ แต่ในเมื่อเราไม่อาจรู้ได้ว่าผู้สอบคนหนึ่ง 

ตอบตามความรู้จริงหรือหลับตาจิ้มเอา ก็ต้องมีรูปแบบข้อสอบที่ทำาหน้าที่ได้ดี

กว่าเดิม ไม่ใช่ว่า ท่อง อา เบ เซ เด ยังไม่ได้ แต่บังเอิญฟลุกเดาสุ่มสอบเข้าจน

กลายเป็นนักศึกษาเอกภาษาฝรั่งเศสได้ซะอย่างนั้น

 ในโลกนี้มีรูปแบบข้อสอบอยู่เกือบ 80 รูปแบบ สทศ. ก็ได้เลือกมา 4 

รูปแบบ ท่ีนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการสอบและการตรวจกระดาษคำาตอบ

จำานวนมหาศาลนี้ได้
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 • สทศ. เอาอะไรมาออกข้อสอบ ไม่เห็นเคยเรียนเลย ?

 • ใครเป็นคนออกข้อสอบกันแน่ ?

 • ข้อสอบปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วใช่ไหม ทำาไมทำาไม่ได้เลย ?

 • มีคนทำาได้คะแนนเต็มด้วย ข้อสอบรั่วหรือเปล่า ?

 • ทำาไมคะแนนถึงเป็นศูนย์ ระบบตรวจข้อสอบเช่ือถือได้จริงไหม ?

 • ข้อร้องเรียนท่ีเราบอกไป มีใครสนใจเอาไปแก้ไขบ้างหรือเปล่า ?

 • ฯลฯ

 น่ันคือตัวอย่างคำาถามแทนความสงสัยของใครหลาย ๆ คนท่ีมีต่อสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและข้อสอบที่ออกมาจากสถาบันแห่งนี้

 แทนที่จะตอบคำาถามรายข้อ เราขอยกกระบวนการจัดสอบของ สทศ. 

มาเปลือยให้ดูเป็นฉาก ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นออกข้อสอบ ยันวันประกาศคะแนนทาง

เว็บไซต์ 

 อะไรเป็นอะไร เอาให้เคลียร์ !
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 ขั้นตอนที่ 1 : ใช้สูตรยึดหลักสูตร

 ก่อนที่จะลงมือตั้งโจทย์ เติมชอยส์ เป็นข้อสอบหนึ่งชุด สิ่งแรกที่สทศ. 

ต้องทำาคือการนำาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 มากางดูอย่างถ้วนถี่ แล้ว

วเิคราะหใ์หช้ดัวา่เนือ้หาแตล่ะรายวชิาครอบคลมุไปถงึขมุขนไหน แตด่ว้ยความที่

หลักสูตรถูกเขียนขึ้นอย่างกว้าง ๆ สิ่งที่สองที่ สทศ. ต้องทำา คือการสำารวจ

แบบเรียนเท่าที่มีทั้งหมดในประเทศทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อดูว่า

นักเรียนแต่ละโรงเรียนรู้สิ ่งที่ระบุไว้ในหลักสูตรผ่านวิธีการแบบไหน และมี    

รายละเอียดอย่างไร จากนั้น จึงนำามันมาสังเคราะห์เพื่อหาเนื้อหาร่วม ก่อนจะ

กำาหนดวัตถุประสงค์ในการสอนและการเรียนรู้ระดับชาติ จึงเป็นไปไม่ได้ ที่

ข้อสอบจาก สทศ. จะโมเมตั้งโจทย์นอกเหนือจากตำาราเรียน

 คำาถามก็คือ โรงเรียนสอนตามหลักสูตรหรือเปล่า !
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 ขั้นตอนที่ 2 : ระดับร่าง

 เมื่อรู้เนื้อหาที่ครอบคลุม ไปจนถึงระบุสาระการเรียนรู้ได้ครบถ้วน     

สิ่งต่อมาที่ต้องทำาคือ Test Blueprint หรือพูดง่าย ๆ ว่า คือโครงของข้อสอบฉบับ

ละเอียดสุด ๆ ว่าเนื้อหานี้ สาระนั้น จะอยู่ส่วนไหนในข้อสอบบ้าง เช่น ถ้ามี

ข้อสอบ 100 ข้อ ข้อ 1-5 จะว่าด้วยสาระการอ่าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน

หมวดไหน มีระดับความยากเท่าน้ี ง่ายเท่าน้ี และทำาอย่างท่ีว่าน้ีจนครบท้ัง 100 ข้อ 

 ถ้าว่ากันที่ระดับความยาก-ง่ายในข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จะถูกแบ่งด้วยสัดส่วนดังนี้

 ง่ายมาก 10% 

 ค่อนข้างง่าย 15%

 ปานกลาง 60%

 ยาก 10%

 ยากมาก 5%

 ชัดไหม ! ชัดเจน !
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 ขั้นตอนที่ 3 : คุณครูผู้ลึกลับ

 เมื่อได้ Test Blueprint ที่สมบูรณ์ ทาง สทศ. ก็จะส่งให้อาจารย์ผู้ออก

ข้อสอบใช้เป็นหลักยึดในการออกข้อสอบให้ตรงตามร่างที่วางไว้ ซึ่ง ณ จุดนี้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลิตผลจากอาจารย์จะกลายเป็นความลับขั้นสุดยอด นำา

ออกไปจากห้องออกข้อสอบไม่ได้ ข้อสอบทุกข้อที่อาจารย์ออกไว้ จะถูกเก็บ 

เข้าเซฟทุกครั้ง และอาจารย์ต้องกลับบ้านออกไปตัวเปล่า หรือถ้าจะมีกระดาษ

ทดกระดาษจดอะไร ก็ต้องถูกย่อยทำาลายให้หมดสิ้น เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล

 และไม่ใช่แค่ข้อสอบเท่านั้นที่ลึกลับ แต่ตัวอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเองก็

ต้องลึกลับด้วย เพราะไม่สามารถเปิดเผยกันได้ว่าอาจารย์ท่านไหนออกข้อสอบ

วิชาอะไร หรือแม้แต่เป็นใครกันแน่ (ขนาดเจ้าหน้าท่ี สทศ. เอง ก็ไม่จำาเป็นต้องรู้) 

 คำาถามคือ แล้วอาจารย์ผู้ลึกลับเหล่านี้คือใคร เราบอกใบ้ได้แค่ว่าเป็น

อาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนนี่แหละ แต่ว่ามีความชำานาญพิเศษในการออกข้อสอบ 

นอกเหนือจากการสอนตามหลักสูตรเฉย ๆ และที่สำาคัญสุด อาจารย์ที่มารับ

หน้าที่นี้นั้น ต้องไม่เปิดติว สอนพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชาไม่ว่าจะ

ด้วยสถานะไหน และเก็บความลับให้หลับปุ๋ยได้สนิทตลอดการสอบ
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 ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ผิดเป็นถูก

 หลังจากได้ข้อสอบจากอาจารย์ ต้นฉบับนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้พิมพ์

ข้อสอบ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในเนื้อหาที่ตัวเองจะพิมพ์ เพื่อป้องกันการใส่

ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้พิมพ์ลงไป เห็นอะไรผิด เห็นอะไรพลาดก็

ห้ามแก้ เพราะเดี๋ยวจะมีฝ่ายพิสูจน์อักษรและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบมาตรวจ

ทานเอง ไม่อย่างนั้น จะแก้กันไปแก้กันมาแล้วรวนไปซะหมด

 ขั้นตอนที่ 5 : ร่วมหอลงโรงพิมพ์

 เมื่อได้ข้อสอบที่ตรวจทานเรียบร้อยโรงเรียนแล้ว ความลับสุดยอดปึกนี้ก็

จะถูกส่งไปยังโรงพิมพ์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ สทศ. เข้าสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการ

รัว่ไหลของขอ้สอบ แตด่ว้ยความเรว็ของแทน่พมิพ ์ขอ้สอบจะถกูพมิพ ์พมิพ ์พมิพ ์

และพิมพ์อย่างรวดเร็วตามสายการผลิต ชนิดมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็น

อะไร และเมื่อพิมพ์ปุ๊บ เครื่องอัตโนมัติก็จะทำาการพับปั๊บ พอข้อสอบนิ่งสนิทก็

จะเห็นแค่หน้าปกของข้อสอบเท่านั้น เจ้าหน้าที่ในโรงพิมพ์จึงไม่มีโอกาสเห็น

ข้อสอบได้เลย 

 ขั้นตอนที่ 6 : จัดส่งความลับ

 เมื่อได้ข้อสอบเป็นเล่มแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำาการใส่ซองและผนึกปิด

เรียบร้อยเพื่อนำาส่งไปยังสนามสอบแบบปลอดภัยไร้การรั่วไหล ด้วยการปิดปาก

ซองด้วยเทปกาวชนิดพิเศษ ที่ทำาลายตัวเองทันทีที่ถูกเปิดออก กันการแอบดู

ข้อสอบของผู้ไม่หวังดีทั้งหลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมสอบ ก็ต้อง

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยไรท้ีต่ขิองเทปกาวทีว่า่ กอ่นการเปดิซองแจกขอ้สอบ

ในสนามด้วย 
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 ขั้นตอนที่ 7 : จัดสอบความรู้

 เต็มไปด้วยความเคร่งครัดหนักหน่วง สำาหรับกฎระเบียบในการสอบ

ต่าง ๆ นานา ตั้งแต่หลักฐานในการสอบที่ต้องครบถ้วน

 • บัตรประชาชนต้องมี ไม่มีไม่ให้เข้าสอบ !

 • ไปผิดสนามสอบ ไม่ให้เข้าสอบ !

 • ไปสายเกิน 30 นาที ไม่ให้เข้าสอบ !

 • ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ !

 ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อป้องกันการเข้าสอบแทนกัน แถมยังมีข้อสอบ 2 ชุดใน

1 ห้องสอบ ป้องกันการลอก การเหล่ และที่สุดจะสำาคัญ คือห้ามนำาโทรศัพท์ 

มือถือและเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ก็ตามเข้าห้องสอบ อีกทั้งไม่ให้ออกจากห้อง

สอบก่อนเวลา กันการออกมาหาทางบอกข้อสอบด้วยกลเม็ดทุจริตต่าง ๆ ใคร

ทำาเสร็จแล้วอยากจะนอนเอาแรงก็ตามแต่ใจ แต่อย่าจดอะไรยุกยิกออกไป

เพราะอาจเข้าข่ายทุจริตได้ด้วย
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 ขั้นตอนที่ 8 : ตรวจเร็วแบบจรวด

 เมื่อเก็บข้อสอบและกระดาษคำาตอบจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศแบบไม่ให้

มีตกหล่นสักฉบับแล้ว กระดาษคำาตอบทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าเครื่องตรวจ

อัตโนมัติ OMR ที่แม่นยำา 100% แต่ในความแม่นยำาที่ว่า ก็อาจจะมีความรัดกุม

มากเป็นพิเศษไปด้วย เครื่องตรวจอัตโนมัติจึงอ่านค่าคาร์บอนในกระดาษ

คำาตอบที่มีความเข้มมากพอ คือ 2B ขึ้นไป ใครที่ใช้ดินสอกด หรือดินสอ 2B 

คุณภาพต่ำาไม่ได้มาตรฐาน กระดาษคำาตอบในเครื่องตรวจก็อาจกลายเป็น

กระดาษเปล่าทันที !

 พูดอย่างนี้ บางคนคิดว่า งั้นใช้ EE ไปเลยไหม เข้มสะใจชัวร์ แต่ก็ต้อง

ระวังอีกในกรณีที่ฝนคำาตอบแล้วเปลี่ยนใจลบฝนใหม่ แล้วดินสอดันเข้มไปจน

ลบไม่สะอาดพอ เครื่องก็จะอ่านมันทั้งสองคำาตอบ อดได้คะแนนอีก !

 หรือแม้แต่วิธีจุดคำาตอบเอาไว้ก่อน แล้วเปลี่ยนใจฝนคำาตอบใหม่ทีหลัง 

เครื่องก็สามารถอ่านจุดเล็ก ๆ ที่จุดมานั้นได้นะ เพราะเอาเข้าจริง เครื่องอ่าน

ค่าคาร์บอนจากตรงกลางของวงกลมคำาตอบ ไม่ได้อ่านทั้งวงหรอก แต่ถึงอย่าง

นั้นก็ขอแนะนำาว่า ควรจะระบายเข้มให้เต็มวงไว้จะดีกว่า
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 ขั้นตอนที่ 9 : ประมวลประกอบประกาศ 

 เมื่อตรวจทานคะแนนอย่างถ้วนถี่และสุ่มตรวจซ้ำาด้วยโปรแกรมคอม-

พิวเตอร์จนมั่นใจแล้ว ก็จะถึงเวลาระทึกใจด้วยการประกาศผลคะแนนผ่านทาง

เว็บไซต์ www.niets.or.th ให้คลิกเข้ามาดูผลได้ทั่วหน้า ส่วนโรงเรียนก็สามารถ

มาดาวน์โหลดผลเพื่อนำาไปแจ้งนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

คำาถามคือ ผลคะแนนเอาไปปรับปรุงการสอนได้อย่างไร คำาตอบคือคะแนนที่  

สทศ. ทำาการวิเคราะห์ไว้ให้ มีทุกระดับรายละเอียด ตั้งแต่คะแนนรายคนในทุก

รายวิชา ค่าเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด และระดับชาติ ไปกระทั่งการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อว่านักเรียนทำาถูกก่ี

เปอร์เซ็นต์ หรือนักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดในข้อไหน ซึ่งจุดนี้ โรงเรียนจะเห็น

ชัดเจนว่าเนื้อหาส่วนใดที่นักเรียนของตนทำาได้ดีหรือทำาได้ด้อยจนน่าเป็นห่วง 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงย่อมเกิดขึ้น

 แต่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลคะแนนจากกระดาษคำาตอบ สทศ. ยัง

ต้องวิเคราะห์จากข้อสอบด้วยการคำานวณสมการว่าด้วยการวัดผล เพื่อตรวจ

สอบว่าข้อสอบหนึ่งชุด เป็นข้อสอบที่ดีพร้อมหรือยัง ดังนี้
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 1. วัดค่าความยาก ดูว่าข้อสอบข้อนี้ อยู่ในระดับยาก ค่อนข้างยาก 

ค่อนข้างง่าย หรือง่าย และเมื่อรวมครบทุกข้อ อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

แถมคนสอบจะได้สบายใจว่าข้อสอบชุดที่ทำา ไม่ได้ง่ายหรือยากไปกว่าข้อสอบ

ชุดเก่า

 2. วัดค่าอำานาจจำาแนก ดูว่าข้อสอบชุดน้ี สามารถจำาแนกคนเก่ง พอใช้ 

และไม่เก่ง ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ใคร ๆ ก็ทำาได้ หรือใคร ๆ ก็

ทำาผิด

 3. วัดร้อยละการเลือกของตัวลวง ดูว่านอกเหนือจากข้อถูกแล้ว

ตัวเลือกอื่น ๆ ทำาหน้าที่เป็นตัวลวงที่ดี ล่อใครมาตอบผิดได้มากน้อยแค่ไหน ถ้า

น้อย ก็แปลว่าเป็นตัวลวงที่ไม่มีประสิทธิภาพนะ

 4. วัดความคงเส้นคงวา ดูว่าข้อสอบโดยภาพรวมทั้งฉบับนั้น ไม่ว่าจะ

นำากลับมาใช้กี่ครั้งกับผู้สอบกลุ่มเดิม ก็ยังได้ค่าผลลัพธ์เท่าเดิม นั่นหมายถึง 

ข้อสอบฉบับนั้นมีความคงเส้นคงวานั่นเอง

 ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์น้ี จะนำาไปใช้ประกอบในการออกข้อสอบชุดใหม่ใน

ปีถัดไป ส่วนเสียงจากสังคมท่ีมีต่อข้อสอบ ก็จะถูกนำาไปพิจารณาประกอบด้วย  
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เป็นสถาบันทดสอบระดับชาติ

ทำาไมถึงยังมีข้อสอบผิด ?

 ด้วยเพราะสถาบันเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ หลังสอบ 

นอกเหนือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อสอบในประเด็นต่าง ๆ ที่ทาง สทศ. ต้อง

ออกมาชี้แจง อีกความครึกโครมสำาคัญคือกรณีข้อสอบผิด

 แม้ว่าจะมีการยกประโยชน์ให้นักเรียนผู้เข้าสอบด้วยการให้คะแนนฟรีใน

ข้อสอบข้อนั้น ๆ แต่คำาถาม คือ ทำาไมข้อสอบสุดสำาคัญระดับชาติถึงมีความผิด

พลาดเกิดขึ้น

 อธิบายอย่างตรงไปตรงมา การสอบวัดผลความรู้ระดับชาติของเราไม่

เหมือนนานาอารยประเทศ เพราะไม่มีที่ไหนบ้าพลังออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่ใช้

การวิเคราะห์ข้อสอบหลังการสอบแล้วเลือกข้อสอบที่ดีเข้าไปเก็บไว้ในคลัง เอา

ไว้ใช้ในปีถัด ๆ ไป ไม่มีการเปิดให้ดูข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างที่เราชอบเรียกร้อง

กัน และไม่มีการพยายามทุกวิถีทางในการรวบรวมเฉลยไว้เพื่อจำาไว้ตอบในปี

ต่อ ๆ ไปเหมือนเรา ! ข้อสอบของพวกเขาจึงเสถียรกว่า เที่ยงตรงกว่า เพราะ

ผ่านการใช้จริงมาแล้ว ในขณะที่เราต้องออกข้อสอบใหม่ทุกปีป้องกันการติวเพื่อ

ให้ได้คำาตอบที่ถูกต้อง (แต่ไม่ได้ความรู้) แน่นอน ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้น

เพราะกระบวนการสอบระดับชาติเป็นข้อสอบที่เป็นความลับระดับสุดยอด

(อย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละ) ข้อสอบที่ปลอดภัยที่สุดคือข้อสอบที่มีผู้เกี่ยวข้อง

น้อยที่สุด ทาง สทศ. ในฐานะผู้ประสาน จึงต้องเชื่อมั่นในอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

และไม่สามารถนำาข้อสอบมา ‘ลอง’ เทสต์ก่อนใช้จริงได้ วิถีทางเดียวที่จะรู้ซึ่ง

ความผิดพลาดคือวันจริง เวลาจริง สนามสอบจริงเท่านั้น 
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 และเมื่อวัดกันที่ค่าความเสียหาย การยอมให้มีข้อสอบผิดย่อมดีกว่า

การปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหล เพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดสิ่งนี้เมื่อไหร่ นั่นหมายถึง

งบประมาณจำานวนมหาศาลที่ต้องเสียไปในการจัดสอบใหม่ทั้งกระบวน !

 แต่ก็ใช่ว่า สทศ. จะนิ่งเฉยเฝ้าดูความผิดพลาดอย่างไม่คิดจะแก้ไข

เพราะถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเสร็จจะไม่สามารถนำาข้อสอบที่ดี

เก็บไว้ในคลังได้ แต่ผลที่ได้จะเห็น ‘แนวทาง’ ความถูกต้องและความผิดพลาด

เพ่ือนำาไปปรับปรุง และในภาคส่วนของอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ก็จะมีการพิจารณา

ความผิดพลาดเพื่อปรับเปลี่ยนคณะอาจารย์ในการออกข้อสอบได้เช่นเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2
ตารางสอบ,
ข้อสอบ และ

ตัวอย่าง



2.1 ตารางสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553

       วันที่สอบ

วันอังคารที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2554

 รวม

เวลา
รหัส

ชุด

วิชา

62A

หรือ

62B

61A

หรือ

61B

2 ชุด

วิชา

กลุ่มสาระฯ/ วิชา

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

พัก 1 ชั่วโมง

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

จำานวน

ข้อสอบ

(ข้อ)

เวลา

สอบ

(นาที)

12

8

20

23

22

45

โรงเรียนดูคะแนนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2554

8 กลุ่มสาระฯ/ วิชา

18

13

6

6

7

90

45

25

7

6

7

180½ วัน

08.30 น.

-

10.00 น. 

11.00 น.

-

12.30 น.

 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบเสร็จในเวลาครึ่งวัน (12.30 น.) และ

สามารถออกจากห้องสอบได้หากทำาเสร็จแล้ว และเวลาในการสอบผ่านไปแล้ว

1 ชั่วโมง ไม่ต้องรอจนหมดเวลา (1 ½  ชั่วโมง) 

 นักเรียนแต่ละคนจะได้รับข้อสอบในแต่ละชุดวิชาเป็น A หรือ B ซึ่งเป็น

ข้อสอบที่คู่ขนานกัน คือ มีเนื้อหาและความยากง่ายใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนที่

นั ่งเลขที่ 1 – 15 จะได้ชุด A และนักเรียนที่นั ่งเลขที่ 16 – 30 จะได้ชุด B

นักเรียนจะต้องระบายคำาตอบลงในกระดาษคำาตอบที่เป็นสีเดียวกับแถบคาดที่

หน้าปกข้อสอบของตนเอง
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 ในกรณีที่นักเรียนทำากระดาษคำาตอบชำารุด กรรมการคุมสอบจะแจก

กระดาษคำาตอบสำารองให้ นักเรียนจะต้องระบายในกระดาษคำาตอบว่านักเรียน

ใช้ข้อสอบชุด A หรือ ชุด B

 นักเรียนแต่ละคนต้องบริหารเวลาสอบของแต่ละวิชาในชุดวิชานั้น ๆ เอง 

ผู้คุมสอบจะไม่จับเวลาของแต่ละวิชาให้ นักเรียนควรทำาข้อสอบทุกข้อให้เสร็จ

ภายในเวลาของชุดวิชานั้น (1 ½ ชั่วโมง)
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        วันที่สอบ

วันพุธที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2554

   

           รวม

เวลา รหัส

ชุด

วิชา

92C

หรือ

92D

91C

หรือ

91D

2 ชุด

วิชา

กลุ่มสาระฯ/ วิชา

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

พัก 1 ชั่วโมง

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

จำานวน

ข้อสอบ

(ข้อ)

เวลา

สอบ

(นาที)

15

15

20

23

22

45

โรงเรียนดูคะแนนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2554

8 กลุ่มสาระฯ/ วิชา

15

15

7

6

7

100

45

25

7

6

7

180½ วัน

08.30 น.

-

10.00 น. 

11.00 น.

-

12.30 น.

2.2 ตารางสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553
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 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะสอบเสร็จในเวลาครึ่งวัน (12.30 น.) และ

ไมส่ามารถออกจากห้องสอบได้ก่อนหมดเวลาสอบของแต่ละชุดวิชา

  นักเรียนแต่ละคนจะได้รับข้อสอบในแต่ละชุดวิชาเป็น C หรือ D ซึ่งเป็น

ข้อสอบที่คู่ขนานกัน คือ มีเนื้อหาและความยากง่ายใกล้เคียงกัน โดยนักเรียนที่

นั ่งเลขที่ 1 – 15 จะได้ชุด C และนักเรียนที่นั ่งเลขที่ 16 – 30 จะได้ชุด D

นักเรียนจะต้องระบายคำาตอบลงในกระดาษคำาตอบที่เป็นสีเดียวกับแถบคาดที่

หน้าปกข้อสอบของตนเอง

 ในกรณีที่นักเรียนทำากระดาษคำาตอบชำารุด กรรมการคุมสอบจะแจก

กระดาษคำาตอบสำารองให้ นักเรียนจะต้องระบายในกระดาษคำาตอบว่านักเรียน

ใช้ข้อสอบชุด C หรือ ชุด D

 นักเรียนแต่ละคนต้องบริหารเวลาสอบของแต่ละวิชาในชุดวิชานั้น ๆ เอง 

ผู้คุมสอบจะไม่จับเวลาของแต่ละวิชาให้ นักเรียนควรทำาข้อสอบทุกข้อให้เสร็จ

ภายในเวลาของชุดวิชานั้น (1 ½ ชั่วโมง)
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2.3 รูปแบบของข้อสอบ

 สทศ. มีรูปแบบข้อสอบ ดังนี้

 1) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด 1

คำาตอบ

  ข้อสอบรูปแบบนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดเพียง

1 คำาตอบ

 2) ปรนัย 4 ตัวเลือก/หลายตัวเลือก เลือกคำาตอบที่ถูกได้มากกว่า 

1 คำาตอบ

  ข้อสอบรูปแบบนี้จะมีคำาตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำาตอบ นักเรียน

ต้องระบายคำาตอบที่ถูกให้ครบตามที่โจทย์กำาหนด

 3) เลือกคำาตอบจากกลุ่มสัมพันธ์กัน

  นักเรียนจะต้องเลือกคำาตอบที่ถูกที่สุดจากแต่ละกลุ่มตัวเลือก ซึ่ง

คำาตอบจากแต่ละกลุ่มจะมีความสัมพันธ์กัน

 4) ระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข

 นักเรียนระบายตัวเลขซึ่งเป็นคำาตอบของโจทย์ในแต่ละข้อ ลงใน

กระดาษคำาตอบให้ถูกต้อง
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1. การอ่าน 

2. การเขียน

3. การฟัง การดู

   และการพูด

4. หลักการใช้ภาษาไทย

5. วรรณคดีและ

   วรรณกรรม

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

1

1

1

2

1

6

รูปแบบข้อสอบ
ป.6 ม.3

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผังการออกข้อสอบ

จำานวนข้อสอบ
         สาระ

3

3

3

6

3

18

4

2

2

5

2

15

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 

คำาตอบที่ถูกที่สุด

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม

ที่มีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างข้อสอบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุดจากบทความ

อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำาถามข้อ  ๑ - ๒

 สำานวน “ได้ทีขี่แพะไล่” นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า

 นานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งกำาลังนอนพักผ่อนอยู่ที่ชายป่า เห็นแพะ

ตาบอดตัวหนึ่งเดินมากินน้ำาที่ริมลำาธาร กระต่ายรู้สึกสงสารจึงช่วยพาแพะลงไป

ดืม่น้ำา เมือ่แพะดืม่น้ำาเสรจ็แลว้กก็ลา่วขอบใจกระตา่ย กระตา่ยพดูวา่ “เรามาเป็น
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เพื่อนกันดีไหม ? ข้าสายตาดีจะขี่หลังช่วยบอกทางให้ท่านเดินเอง” แพะ

ดีใจมากรีบตอบตกลง ตั้งแต่วันนั้นกระต่ายกับแพะก็กลายเป็นเพื่อนรักและไป

ด้วยกันทุกหนแห่ง

 วันหนึ่งกระต่ายกับแพะพบแม่ช้างกำาลังร้องไห้จึงเข้าไปถาม แม่ช้างเล่า

ว่า ตนพบเสือโคร่งดุร้ายจะจับกินเป็นอาหาร จึงอ้อนวอนว่าขอกลับไปพบลูก

ก่อนแล้วจะกลับมาให้กินภายหลัง กระต่ายรู้สึกสงสารจึงวางแผนช่วยเหลือโดย

ให้แม่ช้างแสร้งนอนตายเวลาเสือมา

 พอถึงเวลานัดหมายช้างก็ทำาตามแผนของกระต่าย จากนั้นกระต่ายก็

ทำาท่าทางกินช้างอย่างเอร็ดอร่อย เสือร้องคำารามว่า “เจ้าถือดียังไงมากินช้าง

ของข้า” กระต่ายตอบว่า “ช้างต้องเป็นอาหารของข้า เพราะข้าเป็นคนฆ่าช้าง

ตัวนี้ ข้าจะจับเจ้ากินอีกตัวเดี๋ยวนี้ละ !” พูดจบกระต่ายก็กระโดดขึ้นขี่หลังแพะ

จากนั้นแพะก็วิ่งเข้าใส่เสือพร้อมกับช่วยกันร้องตะโกนขู่ดังลั่น เสือตกใจมากคิด

ว่ากระต่ายกับแพะเก่งกว่าตนก็กระโจนเผ่นหนีเข้าป่าไปโดยไม่กลับมาอีกเลย

 จาก  www.supasit.co.th

 ๑. สำานวน “ได้ทีขี่แพะไล่” มีความหมายตรงกับข้อใด  

    ๑. เสียรู้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า

    ๒. ซ้ำาเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำาลง

    ๓. ทำากลอุบายเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อ

    ๔. ตื่นตกใจง่ายโดยไม่สำารวจให้ถ่องแท้ก่อน

 ๒. แผนภาพความคิดชนิดใดที่เหมาะสมในการเขียนโครงเรื่อง

    ข้างต้น

    ๑. แผนภาพแสดงเหตุผล

    ๒. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบ

    ๓. แผนภาพแสดงการแก้ปัญหา

    ๔. แผนภาพแบบเหตุการณ์
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เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

 อ่านข้อความหรือบทประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วเลือกคำาตอบที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อความหรือบทประพันธ์ที่กำาหนด จากหมวดคำาตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้อง

ครบทั้ง ๓ หมวด (หมวดละ ๑ คำาตอบ) จึงจะได้คะแนน

  ๑. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ำาเหลือกำาหนด

 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำาใจคน

 มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล

 ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน  เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

                จากเรื่องพระอภัยมณี  ของสุนทรภู่

 ก.    ข.   ค.

 ๑. กลอนสักวา ๑. คำาสั่งสอน ๑. ปากว่าตาขยิบ

 ๒. กลอนเสภา ๒. คำาชี้แจง ๒. ปากหวานก้นเปรี้ยว

 ๓. กลอนสุภาพ ๓. คำาแนะนำา ๓. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำานม

 ๔. กลอนบทละคร ๔. คำาอธิบาย ๔. ปากปราศรัยใจเชือดคอ

 

 คำาประพันธ์ข้างต้นเป็นคำาประพันธ์ประเภทใด ใจความสำาคัญเป็น

ประเภทใด  และข้อคิดที่ได้ตรงกับสำานวนใดมากที่สุด
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1. ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม

2. หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการ

ดำาเนินชีวิตในสังคม

3. เศรษฐศาสตร์

4. ประวัติศาสตร์

5. ภูมิศาสตร์

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

3

2

2

3

2

รูปแบบข้อสอบ
ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ
        สาระ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก   

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม

ที่มีความสัมพันธ์กัน

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

12 12 15

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผังการออกข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด จากบทความ

 ... ครูโมทย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับ หยง ลูกศิษย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ

เขาว่า “หยงเป็นเด็กเสียงดี ร้องเพลงเก่ง ปีที่แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องนำา

ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนแรกหยงไม่ได้

มาซ้อมร้องเพลงเลย เพราะทุกวันหลังเรียน หยงจำาเป็นต้องกลับบ้านไปช่วยแม่

21

1
1
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เลี้ยงน้องอายุ 6 เดือน และช่วงค่ำา หยงยังทำางานพิเศษรับจ้างซ่อมอวน ครู

เกือบตัดสินใจเปลี่ยนให้เด็กนักเรียนคนอื่นทำาหน้าที่นักร้องนำาแทนแล้ว แต่

สุดท้ายหยงก็กลับมาซ้อมร้องเพลงทุกวัน โดยขอนำาน้องชายมาดูแลที่โรงเรียน 

มีผ้าขาวม้าผูกเป็นเปลไว้ตรงนี้ แกเป็นเด็กดีและผลจากการที่แกฝึกซ้อมทุกวัน

ทำาให้ได้รับรางวัลชมเชยในการขับร้องเพลงลูกทุ่งของจังหวัดในการประกวด

เดือนที่ผ่านมา”...

จากข้อความข้างต้น ตอบคำาถามข้อ  1 - 2

1. จากเรื่องที่อ่าน ความเป็นเด็กดีของหยง แสดงให้เห็นจากคุณลักษณะในข้อ

ใด

 1.  ความมีน้ำาใจ และความเป็นผู้นำา

 2.  ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ

 3.  ความอดทน ความซื่อสัตย์

 4.  ความเมตตากรุณา

 

2. จังหวัดที่หยงอาศัยอยู่มีทำาเลที่ตั้งที่เหมาะในการประกอบอาชีพใด

 1.  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้า

 2.  การเกษตรแบบพืชไร่ และการเกษตรที่สูง

 3.  การปลูกพืชสวน และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

 4.  การทำาไร่มันสำาปะหลัง และการปลูกปอกระเจา
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เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

 ให้พิจารณาคำาตอบจาก 3 กลุ่ม และหมายเลขในแผนที่ประเทศไทยที่

แนบมา แล้วตอบคำาถามให้ถูกต้องครบทั้ง 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 1 คำาตอบ) จึงจะได้

คะแนน

คำาตอบกลุ่มที่ 1

สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

เทือกเขาถนน

ธงชัย

เทือกเขาพนม

ดงรัก

เทือกเขาสัน

กาลาคีรี

เทือกเขาบรรทัด

แม่น้ำาปิง

แม่น้ำาป่าสัก

แม่น้ำาบางปะกง

แม่น้ำาแม่กลอง

แม่น้ำาเจ้าพระยา

ลำาดับที่ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

คำาตอบกลุ่มที่ 2 คำาตอบกลุ่มที่ 3

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

และสถานที่สำาคัญ

ถนนมิตรภาพ

ถนนเพชรเกษม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แหลมพรหมเทพ

แหลมฉบัง

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนศรีนครินทร์

เสื่อจันทบูร

เสื้อม่อฮ่อม

ลำาดับที่

A

B

C

D

E

F

ชื่อภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้
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3
4

5

6

1

2

 1. ถ้านักเรียนจะไปท่องเที่ยวภูมิภาคหมายเลข 1 ในแผนที่ นักเรียนจะ

ได้พบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นเทือกเขาในข้อใด ผลิตภัณฑ์ที่เป็น   

ภูมิปัญญาของภูมิภาคคือข้อใด และภูมิภาคนี้คือภูมิภาคใด (เฉลย 1 9 A)

 2. ภูมิภาคหมายเลข 2 มีเทือกเขาใดที่กั ้นพรมแดนกับประเทศเพื่อน

บ้าน การเดินทางไปภูมิภาคนี้มีทางหลวงแผ่นดินสายใดที่เชื่อมจังหวัดต่าง ๆ 

ของภูมิภาค และภูมิภาคนี้คือภูมิภาคใด (เฉลย 2 1 C)
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1.  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.  ภาษาและวัฒนธรรม

3.  ภาษากับความสัมพันธ์

กับกลุ่มสาระฯ อื่น

4.  ภาษากับความสัมพันธ์ 

กับชุมชน และโลก

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

3

2

1

2

8

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ

สาระ

3

2

1

2

8

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก   

คำาตอบที่ถูกที่สุดและ

สัมพันธ์กัน

5

4

2

4

15

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผังการออกข้อสอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

Part 1:   Language Use (Nos. 1 – 4) (4 marks)   

Directions: In this part there are two types of tests:  

   1. tests of speaking skills and 

   2. tests of word meaning. 

   In each item for both types, you have to answer two related

   questions in order to get ONE mark. If the answer to either

   question is wrong, you will not get any mark for that item.

  

   ข้อสอบในส่วนนี้มีข้อสอบสองประเภท 

   1.  ข้อทดสอบวัดทักษะการพูด  และ

   2.  ข้อทดสอบวัดความเข้าใจคำาศัพท์

   ข้อทดสอบแต่ละข้อสำาหรับวัดความสามารถดังกล่าวจะมี

   คำาถามสองคำาถามท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงนักเรียนจะต้องตอบคำาถาม

   ทั้งสองข้อให้ถูกต้องจึงจะได้ หนึ่ง คะแนน ถ้าตอบข้อใดข้อ

   หนึ่งผิดจะไม่ได้คะแนนเลย

1. Speaking Skills (Nos. 1 – 2)

Directions:  Read the situation and the dialogue. Then, choose

   1. the best expression for the missing part (A) and

   2. the best expression for the missing part (B).

 จงอ่านสถานการณ์และบทสนทนาต่อไปนี้ แล้วเลือกคำาตอบที่เหมาะสม

สำาหรับข้อความที่ขาดไปในส่วนของ A และส่วนของ B
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Example / ตัวอย่าง 

  

No. 0 Situation: John Wright met Paul Nelson for the f irst time.

   John: I’m John Wright.  __A__

   Paul: __B__   Nice to meet you.

   A. 1. How are you?  2.  What are you?

       3. What’s your name?  4.  Who’s that?

                   B. 1.  Oh, are you?     2.  Oh, I am.

      3.  This is Paul Nelson. 4.  I’m Paul Nelson.

    

 The correct answers are A3 and B4. Therefore, you must darken the 

circle under number 3 for question A and darken the circle under number 4 

for question B as follows:

 คำาตอบที่ถูกต้องคือ A3 and B4 ดังนั้นนักเรียนจะต้องระบายวงกลมที่

อยู่ใต้เลข 3 สำาหรับคำาถาม A และระบายวงกลมที่อยู่ใต้เลข 4 สำาหรับคำาถาม 

B  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Choice

Item No.
1 2           3          4

0

1

2

A

B

A

B

A

B
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1. จำานวนและ

การดำาเนินการ

2. การวัด

3. เรขาคณิต

4. พีชคณิต

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

และความน่าจะเป็น

6. ทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

4

3

2

2

3

5

19

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ

สาระ

4

3

2

2

3

6

20

ปรนัย 4 ตัวเลือก

เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด     

1 คำาตอบ

ระบายค่าตัวเลขที่เป็น    

คำาตอบ

4

3

2

2

3

6

20

4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผังการออกข้อสอบ
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2+2=4
5+5=10

ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. 0.175  เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำาได้เท่าใด

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

ระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข

 1. การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป. 6 เป็นการจัดกลุ่มแบบมีเด็กผู้หญิง 3  

คน ต้องมีเด็กผู้ชาย 2 คน ถ้ามีเด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้องมีเด็กผู้ชายกี่คน

จึงจะจัดกลุ่มได้พอดี

 (เฉลย 98 คน)

7
45

7
40
1
5
1
4
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1. สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการดำารงชีวิต

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติ ของสาร

4. แรงและการเคลื่อนที่

5. พลังงาน 

6. กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

7. ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ

8. ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

2

2

2

2

1

1

2

1

13

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ

สาระ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

ป.6

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

ปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 2 

คำาตอบที่ถูกต้อง

ม.3

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำา

ตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

ระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือ

ตัวเลข

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

15

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผังการออกข้อสอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1.  ต้องการทำาภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นาน  ควรทำาจากวัสดุชนิดใด

 1.  เหล็ก   2.  พลาสติก

 3.  ทองเหลือง  4.  กระเบื้องเคลือบ

ระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข

1. ปล่อยวัตถุที่มีน้ำาหนัก 10 นิวตัน จากที่สูง 2 เมตรเหนือผิวดิน เมื่อวัตถุ

กระทบพื้น งานที่เกิดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าใด

  (เฉลย 20 จูล)

ปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 2 คำาตอบที่ถูกต้อง

1. แผนผังโซ่อาหาร

 สิ่งมีชีวิต A สิ่งมีชีวิต B สิ่งมีชีวิต C สิ่งมีชีวิต D

จากแผนผังโซ่อาหาร ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง

 1.  สิ่งมีชีวิต  A  มีจำานวนเพิ่มขึ้น

 2.  สิ่งมีชีวิต  A  มีจำานวนเท่าเดิม

 3.  สิ่งมีชีวิต  B  มีจำานวนลดลง

 4.  สิ่งมีชีวิต  B  มีจำานวนเพิ่มขึ้น

 5.  สิ่งมีชีวิต  D  มีจำานวนลดลง

 6.  สิ่งมีชีวิต  D  มีจำานวนเพิ่มขึ้น
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1. การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของมนุษย์

2. ชีวิตและครอบครัว

3. การเคล่ือนไหว การ
ออกกำาลังกาย การเล่น
เกม  กีฬาไทย และกีฬา
สากล

4. การสร้างเสริมสุขภาพ  
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค

5. ความปลอดภัยในชีวิต

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

1

1

2

1

1

6

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ
สาระ

1

1

1

1

1

1

6

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก     

คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก     

คำาตอบท่ีถูกต้องหลาย      

คำาตอบ

1

1

1

1

1

2

7

6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผังการออกข้อสอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก  เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. หลักการออกกำาลังกายที่ถูกต้องที่สุดสำาหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติได้แก่ข้อ

ใด 

 1.  ออกกำาลังกาย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที

 2.  ออกกำาลังกาย 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที

 3.  ออกกำาลังกาย 7 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที

 4.  ออกกำาลังกายวันเว้นวัน ครั้งละ 120 นาที

 

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำาตอบที่ถูกหลายคำาตอบ

1. ข้อใดแสดงว่า ด.ช. ดุสิต แสดงพฤติกรรมว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา

 1.  เมื่อ ด.ช. ดุสิตดันพื้นได้ 30 ครั้งต่อนาที

 2.  เมื่อ ด.ช. ดุสิตเล่นกีฬาบาสเกตบอลทุกวันในตอนเย็น

 3.  เมื่อ ด.ช. ดุสิตสามารถเลี้ยงลูกเข้าไปยิงประตูได้ 9 ใน 10 ครั้ง

 4.  เมื่อ ด.ช. ดุสิตติดตามข่าวกีฬาจากสื่อต่าง ๆ เป็นประจำา
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใดคือลักษณะเด่นของดนตรีไทย

 1.  การขับร้อง ที่ต้องใช้เสียงสูงมาก

 2.  เครื่องตี ที่ใช้มือตีทั้ง 2 ข้างตีประกอบกัน

 3.  กลอง ที่สามารถตีเป็นเสียงต่าง ๆ ได้ในใบเดียวกัน

 4.  เครื่องเป่า ที่สามารถเป่าได้โดยไม่ต้องหยุดหายใจ

1. ทัศนศิลป์

2. ดนตรี

3. นาฏศิลป์

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

2

2

2

6

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ

สาระ

1

1

1

1

1

1

6

ป.6

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม

ท่ีมีความสัมพันธ์กัน

ม.3

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก      

คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

ปรนัยหลายตัวเลือก เลือก  

คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

1

1

1

1

1

1

6

7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผังการออกข้อสอบ
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ปรนัยหลายตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

 ถ้าท่านจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อ

แสดงความยินดีในโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ของท่านได้รับพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ชั้นสูง ซึ่งจะมีแขกมาร่วมงานประมาณ 100 คน ท่านคิดว่าควรใช้

วงดนตรีประเภทใดบรรเลงในงานนี้

 1.  วงโยธวาทิต   2.  วงขับร้องประสานเสียง

 3.  วงสตริงควอร์เต็ต  4.  วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า

 5.  วงชาโดว์   6.  วงโฟล์กซอง

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

1. จงหาความสัมพันธ์ของ “ศิลปะพื้นบ้านไทย”

ตารางที่ 1

ความ

หมาย

1.

ทำาขึ้นโดยช่าง

หลวง ใช้ประกอบ

พิธีกรรม

2.

ทำาขึ้นโดยชาวบ้าน

เพื่อใช้สอย

3.

สร้างสรรค์โดย

ศิลปิน เพื่อความ

งาม

4.

ผลงานที่ทำาขึ้นเพื่อ

ตกแต่งสถานที่

คุณค่า

ของงาน

1.

ขั้นสูงของช่างฝีมือ 

ดังเช่น ช่างสิบหมู่

2.

มีราคาประเมินค่า

ไม่ได้

3.

ภูมิปัญญา วิถี

ชีวิตชาวบ้าน และ

วัฒนธรรมประเพณี

4.

วัตถุดิบที่ใช้

หามาด้วยความ

ยากลำาบาก

ตารางที่ 2

พบทั่วไป

ทุกพื้นที่

1.

เครื่องปั้นดินเผา

2.

หนังตะลุง

3.

ตุ๊กตาชาววัง

4.

ผ้าไหมมัดหมี่

ตารางที่ 3

(เฉลย 2 3 1)
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1. การดำารงชีวิต และ

ครอบครัว

2. การอาชีพ

3. การออกแบบและ

เทคโนโลยี

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. เทคโนโลยีเพ่ือการ

ทำางานและอาชีพ

           รวม

จำานวน

มาตรฐาน

การเรียนรู้

2

1

1

1

1

6

รูปแบบข้อสอบ

ป.6 ม.3

จำานวนข้อสอบ

สาระ

2

1

1

1

1

1

7

ป.6 

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก
คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

ปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 3 
คำาตอบท่ีถูกต้อง

ม.3

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก
คำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 คำาตอบ

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน

2

1

1

1

1

1

7

8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผังการออกข้อสอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก  เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. การรีไซเคิลหมายถึงข้อใด

 1.  การนำากลับมาใช้ใหม่

 2.  การผ่านกระบวนการแปรสภาพและทำาลาย

 3.  การผ่านกระบวนการแปรสภาพและนำามาใช้ใหม่

 4.  การทำาลายโดยการย่อยสลาย

ปรนัย 6 ตัวเลือก เลือก 3 คำาตอบที่ถูกต้อง

1. ด.ญ. เปยีตอ้งการเลีย้งลกูกระตา่ยไวใ้นบา้นเพือ่ความเพลดิเพลนิตอ้งคำานงึถงึ

หลักการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องอะไรบ้าง 

 1.  ความสะอาดในการเลี้ยง

 2.  ความสวยงามของสัตว์

 3.  การถ่ายเทอากาศทั่วถึง

 4.  ค่าใช้จ่าย การดูแลรักษา

 5.  การให้อาหารที่มีคุณภาพ

 6.  พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง
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เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่าง โจทย์กำาหนดให้เลือกตัวเลือกจากหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดวัสดุ 

และหมวดสี มาใช้ตามลำาดับ โดยดูข้อมูลจากหมวดที่ 1 2 3 และ 4 ถ้าผู้สอบ

ต้องการเลือกหมวดชิ้นงานประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหมีแพนด้าบรรจุใยโพลีเอสเตอร์ 

(หมายเลข 6) โดยใช้หมวดวัสดุเป็นผ้าขนสัตว์เทียม (หมายเลข 7) และใช้หมวด

สีเป็นสีดำาสีขาว (อักษร G) ผู้สอบจะต้องกรอกรหัสคำาตอบ 6 7 G ลงในกระดาษ

คำาตอบ

รหัส 1) ตัวเลือกหมวดชิ้นงานประดิษฐ์

0

1

2

3

4

5

6

7

เทียนเจล

สบู่สมุนไพรมังคุด

ไม้ขนไก่

มาลัยสองชาย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบบาง

ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากเกล็ดปลา

ตุ๊กตาหมีแพนด้าบรรจุใย 

โพลีเอสเตอร์

มาลัยคล้องมือ

รหัส 2) ตัวเลือกหมวดสี

A

B

C

D

E

F

G

H

สีของวัสดุ

สีแดง สีชมพู

สีเขียว สีเหลือง

สีขาว สีน้ำาตาล

สีแสด สีดำา

สีม่วง สีขาว

สีดำา สีขาว

สีต่าง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ

หมวดที่ 1              หมวดที่ 2
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 1. ภรณ์ชนกเป็นนักเรียนช้ัน ม. 3 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ในหมู่บ้านใกล้ ๆ  

โรงเรียนชาวบ้านปลูกไม้ดอก เช่น บานไม่รู ้โรย ดอกรัก มะลิ ดาวเรือง และ

กุหลาบมอญ เพื่อบริโภคและจำาหน่าย ทางโรงเรียนจะจัดงานวันแม่ เชิญ 

ผู้ปกครองหรือแม่มาร่วมงาน และให้นักเรียนช้ัน ม. 3 จัดหาของท่ีระลึกแบบไทย

เพือ่มอบให้แม่ในวันดังกล่าว ถ้านักเรียนเป็นภรณ์ชนกจะประดิษฐ์สิ่งใดโดยใช้

วัสดุในท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงาน

ประดิษฐ์ หมวดวัสดุ และหมวดเครื่องมืออุปกรณ์

 (เฉลย 7 4 D)

รหัส 3) ตัวเลือกหมวดวัสดุ

0

1

2

3

4

5

6

7

ขนไก่

ใบบางจากใบยางพารา

ดอกพุด ดอกรัก

เปลือกมังคุด

ดอกมะลิตูม ดอกรัก

เกล็ดปลาตะเพียน

ทรายสีต่าง ๆ หิน เปลือกหอย

ผ้าขนสัตว์เทียม

รหัส 4) ตัวเลือกหมวดเครื่องมืออุปกรณ์

A

B

C

D

E

F

G

H

กระดาษแข็งสีขาว มันเทศ

มีดแกะสลัก เครื่องมือระบายสี

เข็มมาลัย กรรไกร ด้าย อุบะแขก ใบตอง

เข็มสอย กรรไกร โครงตาข่าย

เข็มมาลัย กรรไกร ด้าย อุบะพู่ ใบตอง

จักรเย็บผ้า ด้าย ใยโพลีเอสเตอร์

เลื่อย มีด เหล็กหมาด อุปกรณ์ตกแต่ง 

เช่น แล็กเกอร์

ไส้เทียน เทียนเจล แก้ว เตาไฟฟ้า

ปืนกาว แท่งกาว กรรไกร เกสรดอกไม้

หมวดที่ 3              หมวดที่ 4
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ส่วนที่ 3
การเตรียมตัว
ของนักเรียน



1.  การเรียนในโรงเรียน

 นักเรียนควรศึกษาตารางสอน ว่าแต่ละวันจะเรียนอะไร อ่านแบบเรียน

ล่วงหน้า ตั้งใจฟังคุณครูสอน และทำาแบบฝึกหัดทุกครั้ง ส่งการบ้านให้ทัน ดูผล

การตรวจการบ้านของครูว่าตนเองทำาถูกหรือไม่  ตั้งใจสอบย่อย สอบกลางภาค 

และปลายภาค ทำาโครงงาน/กิจกรรมอื่น โดยปกติโรงเรียนจะแบ่งคะแนนเป็น 2 

ส่วน คือ (1) คะแนนจากกิจกรรม 70% และ (2) คะแนนจากการสอบ 30% แล้ว

จึงนำามาประเมินผลเป็นเกรด 4, 3, 2, 1  

 ในอนาคตต้นสังกัดและโรงเรียนกำาลังพิจารณานำาคะแนน O-NET ไปใช้

เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา หรือนำาไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา 

คัดเลือกเข้า ม. 1 และ ม. 4 เหมือนมหาวิทยาลัยนำาคะแนน O-NET ไปใช้ใน

การรับตรงและ Admissions กลาง

 โรงเรียนเองก็ควรสอนนักเรียนให้เต็มที่ครบ 200 วันต่อปี โดยแปลง

หลักสูตรสู่การสอน ทำาแผนการสอนตลอดปีและแผนการสอนรายครั้ง แจ้ง

นักเรียนล่วงหน้าว่าจะเรียนอะไร เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัว ครูควรทำาหน้าที่สอน 

อบรม และเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่การตรงเวลาและรับผิดชอบแก่นักเรียน ในการ

สอนแต่ละครั้ง ถ้าเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ ครูต้องสอน บรรยาย เล่าเรื่อง

ประมาณ 30 - 40% ของเวลาและให้นักเรียนทำากิจกรรม ทำาแบบฝึกหัด ทำางาน

กลุ่ม ถาม คิด โต้ตอบ ประมาณ 60-70% ของเวลา จึงจะเรียกว่าการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำาคัญ มิใช่ครูหรือแบบเรียนเป็นสำาคัญ

 

 ผู้อำานวยการโรงเรียนควรอยู่โรงเรียนให้มากขึ้นและควรเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับครู ทำาหน้าที่อบรมครูให้ครูสอนให้เป็น รับผิดชอบ และวางแผนงาน

ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู และให้ฝ่ายวิชาการทำาหน้าที่ผู้นำาเชิง

วิชาการ ฝ่ายแนะแนวทำาหน้าที่แนะการเรียน ปัญหาของนักเรียนและการเรียน

ต่อในชั้นที่สูงขึ้น ตลอดจนแนะแนวอาชีพที่นักเรียนจะไปทำาในอนาคต
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2. การเตรียมตัวสอบ O-NET  

 ข้อสอบ O-NET เป็นการวัดความรู้และความคิดรวบยอด ไม่เน้นความจำา 

และมีจำานวนข้อไม่มาก  ดังนั้นนักเรียนควรจดประเด็นหลักจากการเรียนทั้ง

ภาคเรียน มาสรุปเป็นเรื่องสำาคัญ

 ก่อนสอบควรศึกษาตารางสอบของ สทศ. ว่าจะสอบอะไร วันไหน ที่ไหน 

สอบนานเท่าไร แล้วไปสอบให้ทันเวลา โดยก่อนสอบควรพักผ่อนให้เพียงพอ

เพื่อจะได้มีสมองที่ปลอดโปร่ง เข้าห้องสอบอย่างมั่นใจ

 โรงเรียนควรเตือนนักเรียนให้รู้ว่าจะต้องสอบวิชาใด กี่ชั่วโมง สอบที่ไหน 

นักเรียนควรพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ แม้จะไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานก็ตาม แต่ในใบเข้า

ห้องสอบจะระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขที่นั่งสอบ วิชาสอบ 

ห้องสอบ วัน - เวลาสอบ สถานที่สอบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทำาให้นักเรียนไม่พลาด

ในการสอบ  O-NET 

3. การทำาข้อสอบ

 1) ตรวจสอบกระดาษคำาตอบ

 นักเรียนควรตรวจสอบว่ากระดาษคำาตอบเป็นชื่อของตัวเองหรือไม่

เพราะ สทศ. พิมพ์ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขที่นั่งสอบ วิชา

สอบ  ห้องสอบ สนามสอบ วัน-เวลาสอบ 

 2) เซ็นชื่อบนกระดาษคำาตอบและใบเซ็นชื่อ

 นักเรียนต้องเซ็นชื่อลงบนกระดาษคำาตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็น

ต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง

 3) อ่านคำาแนะนำาในการทำาข้อสอบให้เข้าใจ

 ก่อนทำาข้อสอบควรอ่านคำาแนะนำาให้เข้าใจถึงวิธีการตอบ ตรวจสอบว่า
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ได้ข้อสอบครบทุกหน้า แล้วจึงเปิดอ่านข้อสอบทุกข้อก่อนทำา ควรทำาข้อสอบที

ละข้อ และระบายข้อสอบให้ตรงกับเลขที่ข้อในกระดาษคำาตอบ

 4) ระบายคำาตอบลงในกระดาษคำาตอบ

 การระบายคำาตอบต้องระบายให้เต็ม ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด และใช้

ดินสอ 2B เท่านั้น เมื่อทำาเสร็จตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อน แล้วนั่งจน

หมดเวลา อย่าทำากระดาษคำาตอบเลอะหรือเปื้อน เพราะจะทำาให้เครื่องไม่ตรวจ

กระดาษคำาตอบแผ่นนั้น กระดาษคำาตอบจะมีบาร์โค้ด (Bar Code) อย่าได้

ทำาลาย เพราะจะทำาให้เครื่องไม่อ่านเช่นกัน

4. การดูผลสอบ

 นกัเรยีนสามารถไปรบัผลสอบรายบคุคลของตนเองไดท้ีโ่รงเรยีนประมาณ

ช่วงปลายเดือนมีนาคม และควรนำาผลการสอบให้ผู้ปกครองดูด้วย 

 สทศ. วิเคราะห์คะแนนสอบ และค่าสถิติต่าง ๆ ให้โรงเรียนผ่าน website 

ของ สทศ. โรงเรียนใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าไปดูได้ประมาณเดือนเมษายน 

และควรนำาผลไปใช้เพื่อเตรียมการสอนในปีถัดไป

 นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 สามารถพิมพ์รายงานผลการสอบได้เอง

ผ่านระบบที่ สทศ. จะแจ้งต่อไป
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ส่วนที่ 4
ระเบียบการ
เข้าห้องสอบ

O-NET



นักเรียน   

 อย่าพยายามทุจริตในการสอบเด็ดขาด เพราะจะเป็นโทษในภายหลัง

 เนื่องจากการสอบ O-NET เป็นการทดสอบระดับชาติ ต้องการคะแนน  ที่

เชื่อถือได้ เพื่อประเทศจะได้นำาไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 สทศ. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่าง

เคร่งครัด เพราะจะไม่มีการยืดหยุ่นใด ๆ ทั้งสิ้น

ครู

 อย่าพยายามบอกข้อสอบ หรือทำาการทุจริตใด ๆ เพื่อให้นักเรียนของตน

ได้คะแนน เพราะ สทศ. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรูปแบบ

การตอบ (Pattern) ของนักเรียน ซึ่งสามารถระบุความผิดปรกติของการระบาย

คำาตอบของนักเรียนได้
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การทุจริตใดๆ
เป็นความผิดทางอาญา
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