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สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติคืออะไร ?

 กอ่นจะเขา้ใจอะไรตอ่มอิะไรแบบชดัๆ เรามารูจ้กัสถาบนัแหง่นีก้นั

ก่อนดีกว่า

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

หรือ NIETS ที่เราเข้าใจว่าเป็นสถาบันสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรทำานองนั้น 

ความจริงคือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการและดำาเนินการเกี่ยว

กับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลและทดสอบ

ทางการศึกษา แต่ถ้าจะอธิบายให้ง่ายกว่า สทศ. คือสถาบันกลางที่จัดสอบ

วัดผลระดับชาติให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำาผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุง  

การเรียนการสอนในโรงเรียน เพราะถ้าว่ากันตามตรง ทุกโรงเรียนก็ย่อมเชื่อว่า 

การเรียนการสอนของตัวเองดีแล้ว เหมาะสมแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีเราก็รู้กันว่า โรงเรียนน้ี

เก่งกว่า โรงเรียนนั้นอ่อนกว่า โรงเรียนนี้ปล่อยเกรด โรงเรียนนี้เคร่งจัด ฯลฯ เรา

จึงจำาเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่ออกข้อสอบ จัดสอบ และประเมิน

ผลออกมา แล้วนำามาเทียบเคียงกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียว ใครเก่ง ใครเบ่ง

ก็ตอบได้ชัดเจนด้วยค่าคะแนน จากนั้น โรงเรียนก็จะนำา ‘ความจริง’ ที่ได้ไปใช้

ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้นต่อไป
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 แต่ด้วยความที่ค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ประเทศ ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงขอนำาคะแนนที่ว่า 

ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และไหน ๆ ก็ไหน ๆ 

แทนที่จะใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

อย่างเดียว ก็เลยขอให้ สทศ. จัดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทาง

วิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) ให้ด้วย หลายคนเลยยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่ว่า 

สทศ. คือหน่วยงานจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัย แถมยังเป็นคนออกกฎมากมาย

เรื่ององค์ประกอบในการ Admissions หรือแม้แต่เป็นคนกำาหนดวัน-เวลาในการ

สอบ 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 ?

 อย่างที่บอกไปแล้วว่า เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน

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 ก็เพราะตามหลักสูตรการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือ

จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง

สอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือน

มีนาคม ซึ่งตลอดกระบวนการทดสอบนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การศึกษา

ของประเทศนี้อยู่ใน

ระดับไหน บอกได้ด้วย 

O-NET

ระดับไหน บอกได้ด้วย ระดับไหน บอกได้ด้วย 



O-NET ก็สอบไปแล้ว

ทำาไมยังมี GAT/PAT อีก ? 

 ต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET กับ GAT/PAT ไม่

เหมือนกัน ในขณะที่ O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    

ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อย  

แค่ไหน 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 หรือความถนัดทั่วไป คือการวัด

ศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จ พูดง่าย ๆ  ว่า เป็น

ข้อสอบดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการเป็นนักศึกษามากน้อยแค่ไหน 

ด้วยการวัดจากความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

50% ส่วนอีก 50% เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 PAT: Professional and Academic Aptitude Test หรือความถนัด

ทางวิชาการและวิชาชีพ คือการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียน

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 ภาษา

  เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

 

 ดังน้ัน แม้ดูจากรายช่ือวิชาอาจจะเห็นความทับซ้อนกันกับ O-NET อยู่บ้าง 

แต่สองส่วนก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะ GAT/PAT เน้นไปที่การวัดศักยภาพ

ของนักเรียนคนนั้น ๆ มากกว่า และข้อสอบก็จะออกโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย

ในคณะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ไม่ใช่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบ O-NET 

สว่นความแตกตา่งในรายวชิาของนกัเรยีนสายวทิยแ์ละสายศลิปก์ไ็มเ่กีย่วขอ้ง

กับการสอบ GAT/PAT เพราะไม่ว่าจะสายไหนก็ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ย้ำาอีกครั้ง

ว่า GAT/PAT ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรในโรงเรียน

 มาในส่วนของกระบวนการสอบซึ่งยุ่งยากกว่า O-NET เพราะนักเรียนต้อง

สมัครสอบเอง 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
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เด็กอินเตอร์ เด็กซิ่ล เด็กนอก

ต้องสอบ O-NET ไหม ?

 สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่มี Program 

Bilingual (2 ภาษา) ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องสอบ

O-NET เหมือนกันด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ส่วนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ

แล้วต้องการสอบ O-NET ต้องไปสอบเทียบเท่า ม. 6 และมีใบรับรองจาก

โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการก่อน แล้วมาสมัครระหว่างวันที่ 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 ฉบับสั้น สำาหรับนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 ซึ่ง

คะแนนที่ได้นำาไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกับการ

สอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือน ม. 6 จึงมีการย่อย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 76 

มาตรฐานการเรียนรู้ ให้อยู่ในข้อสอบแค่ 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็น กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อสอบจะกระชับขึ้นแต่ยังสามารถบ่งชี้มาตรฐานการเรียนของ

นักเรียนไว้ได้เช่นเดิม 

 อีกเทคโนโลยีที่เซอร์ไพรส์ขึ้น ในเร็ว ๆ  นี้ สทศ. เตรียมช่องทางพิเศษใน

การสมัครสอบ GAT/PAT ที่สะดวกกว่าเดิม จากที่เคยจ่ายค่าสมัครสอบผ่าน

ธนาคาร 

 ปีหน้า เตรียมจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ นอกจากนั้นแล้ว อยากรู้ผล

สอบ อยากทราบเลขที่นั่งสอบ อยากถามสนามสอบ ก็สามารถทำาผ่านโทรศัพท์

มือถือได้เลย !
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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 นั่นคือคะแนนที่

ได้ต้องสะท้อนความรู้ที่มีของผู้สอบ แต่ในเมื่อเราไม่อาจรู้ได้ว่าผู้สอบคนหนึ่ง

ตอบตามความรู้จริงหรือหลับตาจิ้มเอา ก็ต้องมีรูปแบบข้อสอบที่ทำาหน้าที่ได้ดี

กว่าเดิม ไม่ใช่ว่า ท่อง อา เบ เซ เด ยังไม่ได้ แต่บังเอิญฟลุกเดาสุ่มสอบเข้าจน

กลายเป็นนักศึกษาเอกภาษาฝรั่งเศสได้ซะอย่างนั้น

 ในโลกนี้มีรูปแบบข้อสอบอยู่เกือบ 80 รูปแบบ สทศ. ก็ได้เลือกมา 4 รูป

แบบที่นำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการสอบและการตรวจกระดาษคำาตอบ

จำานวนมหาศาลนี้ได้ ดังนี้
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รูปแบบที่ 1 : แบบเลือกตอบ

 ดูเผิน ๆ เหมือนว่าไม่แตกต่างอะไรกับข้อสอบปรนัยธรรมดา แต่ถ้า

ว่ากันที่รายละเอียด รูปแบบข้อสอบนี้จะหินขึ้นนิดหน่อย เพราะถูกแบ่งเป็นสอง

แบบย่อย คือ เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1 ตัว หรือ เลือกตัวเลือกที่ถูก ‘หลายตัว’ 

ให้มึนหัวเล่น

 เริ่มกันที่เลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1 ตัว แต่แทนที่จะมาเป็น ก. ข. ค. ง. 

สามัญ โจทย์สมัยนี้เขาก็เพิ่มความสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนได้หัดวิเคราะห์อะไร

ต่อมิอะไรให้เป็นระบบมากข้ึน เช่น ให้ประโยคภาษาอังกฤษผิด ๆ มา 1 ประโยค 

และขีดเส้นใต้ไว้ 4 จุด แล้วแก้ให้ถูกต้อง อย่างนี้

ตัวอย่าง : 

The man sits in the first row is busy drawing a picture of the visiting lecturer.

       A B C       D

A.  1. A man sat   2. The man sitting

 3. A man will sit   4. The man is sitting 

B. 1. the row first   2. the row one

 3. first row   4. one row 

C. 1. busy draw   2. drawing busy

 3. drawn busily   4. busily draw

D. 1. for visited lecturer  2. by the visiting lecturer

 3. about visiting lecturer  4. with the visited lecturer

 ข้อ A จะแก้เป็นอะไร ข้อ B ถูกชอยส์ไหน C กับ D ล่ะ เป็นแบบไหนดี ?
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 ต่อกันที่แบบเลือกตอบ ตัวเลือกที่ถูกหลายตัว จากคำาถามแบบเดิม ๆ

หมู ๆ ที่เคยเจอในข้อสอบปรนัยแบบเก่า เช่น ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกอาเซียน 

ก. ไทย ข. เวียดนาม ค. ลาว ง. อังกฤษ แหม...เห็นอย่างนี้ก็หวาน อังกฤษไกล

โพ้นขนาดนั้น ก็ต้องเลือกข้อนี้สิ แต่ถ้าเจอคำาถามใหม่ว่า ประเทศใดเป็นสมาชิก

อาเซียน แม้จะตัดอังกฤษออกไปได้ แต่ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์มันทุกตัวเลือกว่า 

แต่ละประเทศใช่ ไม่ใช่ เอ๊ะ! นี่เรารับเวียดนามเข้ามาในอาเซียนแล้วใช่ไหม

ลาวล่ะ เข้ามาตอนไหนนะ รู้จริง รู้ไม่จริง ก็เคลียร์ได้ ด้วยข้อสอบแบบนี้

ตัวอย่าง : 

ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด

 1. สเปน    2. ฮอลันดา

 3. โปรตุเกส   4. สหรัฐอเมริกา

 เอาล่ะสิ มาแบบนี้ รู้จริงไหม ?
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รูปแบบที่ 2 : แบบเลือกหลายคำาตอบจากหมวดคำาตอบที่ให้

คำาตอบที่เลือกต้องเชื่อมโยงกัน 

 

 เพิ่มดีกรีความหินกันที่รูปแบบนี้ เพราะในข้อสอบ 1 ข้อมีหลายคำาตอบที่

มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ที่สำาคัญ ต้องตอบให้ถูกทั้งหมด ผิดคำาตอบใดคำา

ตอบหนึ่ง คะแนนข้อนั้นก็โบกมือบ๊าย บาย

 ตัวอย่าง : อ่านข้อความดังต่อไปนี้แล้วเลือกคำาตอบที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อความที่กำาหนด จากหมวดคำาตอบ ก ข และ ค ให้ถูกต้องครบทั้ง 3 หมวด 

(หมวดละ 1 คำาตอบ) จึงจะได้คะแนน

 จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู

ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ

แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย

จึงซื้อง่ายขายดีมีกำาไร  ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา

เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

 งานนี้ นอกจากจะต้องรู้ว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทไหน วัตถุประสงค์

เป็นอย่างไร แล้วยังต้องเทียบเคียงกับสำานวนไทยได้อีกด้วย งานนี้ เด็กไทย

สมาธิสั้นได้หัดมองอะไรแบบเชื่อมโยงได้ก็คราวนี้ !

ก    ข   ค

1. ปากหอยปากปู

2. ปากเป็นชักยนต์

3. ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำานม

4. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

1. คำาชี้แจง

2. คำาสั่งสอน

3. คำาแนะนำา

4. คำาอธิบาย

1. กลอนแปด

2. กลอนสักวา

3. กลอนเสภา

4. กาพย์ยานี 11
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รูปแบบท่ี 4 : แบบอ่านบทความ แล้วเลือกคำาตอบที่ต้องคิดวิเคราะห์

เนื้อหาที่อ่าน

 รูปแบบนี้ รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องนำาความรู้ที่มีมาคิดและวิเคราะห์เพื่อ

หาคำาตอบด้วย เรื่องท่องมาตอบเป็นต้องโละทิ้งไปให้สิ้น ! 

ตัวอย่าง : 

 จงใช้ตัวเลือกจากตารางหมวด A B และ C ต่อไปนี้ ตอบคำาถาม

รูปแบบที่ 3 : แบบระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข

 รูปแบบนี้ เนื้อ ๆ เน้น ๆ เอาให้ชัดกันแบบไม่มีสลิง ไม่มีตัวช่วย ไม่มี

ชอยสใ์หเ้อาไปใสแ่ทนคา่เพราะไมม่อีะไรใหน้อกจากโจทยแ์ละทีว่า่ง ใหใ้สค่ำาตอบ

ที่ถูกต้องสุด ๆ ลงไปเท่านั้น 

ตัวอย่าง : ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำานวน และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12 ถ้า

ควอไทล์ที่ 1 และ 3 ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 5 และ 20 ตามลำาดับ แล้ว

เดไซล์ที่ 5 ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด

 ถ้าไม่รู้ว่าควอไทล์ เดไซล์คืออะไร แล้วจะคำานวณยังไงล่ะเนี่ย !!!

1 ฤาษีสวมชุดหนังเสือ

2 ฤาษีสวมชุดนักบวชสีขาว

3 สุดสาครสวมชุดหนังเสือ

4 สุดสาครสวมชุดนักบวชสีขาว

5 ชีเปลือยสวม all in one สีเนื้อ

6 ชีเปลือยสวม all in one สีขาว

1 ฟ้าหม่น

2 ชมพู

3 แดงสด

4 เขียวสด

5 ม่วงคราม

6 ส้มเหลือง

1 มโหรีเครื่องเล็ก

2 มโหรีเครื่องคู่

3 มโหรีเครื่องใหญ่

4 ปี่พาทย์เครื่องใหญ่

5 ปี่พาทย์เครื่องห้า

6 ปี่พาทย์ไม้นวม

รหัส  ตัวเลือกหมวด A รหัส   ตัวเลือกหมวด B รหัส          ตัวเลือกหมวด C
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 ในการแสดงละครพันทางเรื่องพระอภัยมณี เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (โรงเล็ก) ซึ่งเป็นฉากที่ชีเปลือยได้ผลักสุดสาคร

ตกลงไปในเหวแล้วพระฤา ษีได้มาช่วยสุดสาครไว้ทัน พร้อมทั้งสอนว่าอย่า

ไว้วางใจใครง่าย ๆ มิฉะนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนเหมือนเช่นครั้งนี้

 ในฉากนี้ควรใช้โทนสีใด ให้เลือกจากหมวด A วงดนตรีที่ควรใช้บรรเลง

ประกอบละครเรื่องนี้คือวงประเภทใด ให้เลือกจากหมวด B และตัวละครใดแต่ง

กายถูกต้อง ให้เลือกจากหมวด C

 คิดให้ดี !
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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 สิ่งแรกที่ สทศ. 

ต้องทำาคือ การนำาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2544 มากางดูอย่างถ้วนถ่ี แล้ว

วเิคราะหใ์หช้ดัวา่เนือ้หาแตล่ะรายวชิาครอบคลมุไปถงึขมุขนไหน แตด่ว้ยความ

ท่ีหลักสูตรถูกเขียนข้ึนอย่างกว้าง ๆ  ส่ิงท่ีสองท่ี สทศ. ต้องทำา คือการสำารวจแบบ

เรียนเท่าที่มีทั้งหมดในประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อดูว่า

นักเรียนแต่ละโรงเรียนรู้สิ่งที่ระบุไว้ในหลักสูตรผ่านวิธีการแบบไหน และมีราย

ละเอียดอย่างไร จากนั้น จึงนำามันมาสังเคราะห์เพื่อหาเนื้อหาร่วม ก่อนจะ

กำาหนดวัตถุประสงค์ในการสอนและการเรียนรู้ระดับชาติ จึงเป็นไปไม่ได้ ที่

ข้อสอบจาก สทศ. จะโมเมตั้งโจทย์นอกเหนือจากตำาราเรียน

 คำาถามก็คือ โรงเรียนสอนตามหลักสูตรหรือเปล่า !
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ขั้นตอนที่ 2 : ระดับร่าง

 เมื่อรู้เนื้อหาที่ครอบคลุม ไปจนถึงระบุสาระการเรียนรู้ได้ครบถ้วน สิ่ง

ต่อมาที่ต้องทำาคือ Test Blueprint หรือพูดง่าย ๆ ว่า คือโครงของข้อสอบฉบับ  

ละเอียดสุด ๆ ว่าเนื้อหานี้ สาระนั้น จะอยู่ส่วนไหนในข้อสอบบ้าง เช่น ถ้ามี

ข้อสอบ 100 ข้อ ข้อ 1-5 จะว่าด้วยสาระการอ่าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน

หมวดไหน มีระดับความยากเท่านี้ ง่ายเท่านี้ และทำาอย่างที่ว่านี้จนครบทั้ง 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

ข้อสอบใช้เป็นหลักยึดในการออกข้อสอบให้ตรงตามร่างท่ีวางไว้ ซ่ึง ณ จุดน้ี ทุกส่ิง 

ทุกอย่างที่เป็นผลิตผลจากอาจารย์จะกลายเป็นความลับขั้นสุดยอด นำาออกไป

จากห้องออกข้อสอบไม่ได้ ข้อสอบทุกข้อที่อาจารย์ออกไว้ จะถูกเก็บเข้าเซฟทุก

ครั้งและอาจารย์ต้องกลับบ้านออกไปตัวเปล่า หรือถ้าจะมีกระดาษทด กระดาษ

จดอะไร ก็ต้องถูกย่อยทำาลายให้หมดสิ้น เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล

 และไม่ใช่แค่ข้อสอบเท่านั้นที่ลึกลับ แต่ตัวอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเองก็

ต้องลึกลับด้วย เพราะไม่สามารถเปิดเผยกันได้ว่าอาจารย์ท่านไหนออกข้อสอบ

วิชาอะไร หรือแม้แต่เป็นใครกันแน่ (ขนาดเจ้าหน้าท่ี สทศ. เอง ก็ไม่จำาเป็นต้องรู้) 

 คำาถามคือ แล้วอาจารย์ผู้ลึกลับเหล่านี้คือใคร เราบอกใบ้ได้แค่ว่าเป็น

อาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนน่ีแหละ แต่ว่ามีความชำานาญพิเศษในการออกข้อสอบ 

นอกเหนือจากการสอนตามหลักสูตรเฉย ๆ และท่ีสำาคัญสุดสำาคัญ อาจารย์ท่ีมา

รับหน้าที่นี้นั้น ต้องไม่เปิดติว สอนพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชาไม่ว่า

จะด้วยสถานะไหน และเก็บความลับให้หลับปุยได้สนิทตลอดการสอบ
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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

รั่วไหลของข้อสอบ แต่ด้วยความเร็วของแท่นพิมพ์ ข้อสอบจะถูกพิมพ์ พิมพ์ 

พมิพ ์และพมิพอ์ยา่งรวดเรว็ตามสายการผลติชนดิมองดว้ยตาเปลา่กไ็มเ่หน็

อะไร และเมื่อพิมพ์ปุ๊บ เครื่องอัตโนมัติก็จะทำาการพับปั๊บ พอข้อสอบนิ่งสนิทก็

จะเห็นแค่หน้าปกของข้อสอบเท่านั้น เจ้าหน้าที่ในโรงพิมพ์จึงไม่มีโอกาสเห็น

ข้อสอบได้เลย 

ขั้นตอนที่ 6 : จัดส่งความลับ

 เมื่อได้ข้อสอบเป็นเล่มแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำาการใส่ซองและผนึกปิด

เรียบร้อย เพ่ือนำาส่งไปยังสนามสอบแบบปลอดภัยไร้การร่ัวไหล ด้วยการปิดปาก

ซองด้วยเทปกาวชนิดพิเศษ ที่ทำาลายตัวเองทันทีที่ถูกเปิดออก กันการแอบดู

ข้อสอบของผู้ไม่หวังดีทั้งหลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมสอบ ก็ต้อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยไร้ที่ติของเทปกาวที่ว่า ก่อนการเปิดซองแจกข้อสอบ

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 เครื่องตรวจอัตโนมัติจึงอ่านค่าคาร์บอนในกระดาษคำา

ตอบที่มีความเข้มมากพอ 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

จากค่าคาร์บอนจากตรงกลางของวงกลมคำาตอบ ไม่ได้อ่านทั้งวงหรอก แต่ถึง

อย่างนั้น ก็ขอแนะนำาว่า ควรจะระบายเข้มให้เต็มวงไว้จะดีกว่า
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ขั้นตอนที่ 9 : ประมวลประกอบประกาศ 

 เมื่อตรวจทานคะแนนอย่างถ้วนถี่ และสุ่มตรวจซ้ำาด้วยโปรแกรมคอม-

พิวเตอร์จนมั่นใจแล้ว ก็จะถึงเวลาระทึกใจด้วยการประกาศผลคะแนนผ่านทาง

เว็บไซต์ www.niets.or.th ให้คลิกเข้ามาดูผลได้ทั่วหน้า ส่วนโรงเรียนก็สามารถ

มาดาวน์โหลดผลเพื่อนำาไปแจ้งนักเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

คำาถามคือ ผลคะแนนเอาไปปรับปรุงการสอนได้อย่างไร คำาตอบคือคะแนนที่

สทศ. ทำาการวิเคราะห์ไว้ให้ มีทุกระดับรายละเอียด ตั้งแต่คะแนนรายคนในทุก

รายวิชา ค่าเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ

สังกัด และระดับชาติ ไปกระท่ังการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อว่านักเรียนทำาถูกกี่

เปอร์เซ็นต์ หรือนักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดในข้อไหน ซึ่งจุดนี้ โรงเรียนจะเห็น

ชดัเจนว่าเนื้อหาส่วนใดที่นักเรียนของตนทำาได้ดีหรือทำาได้ด้อยจนน่าเป็นห่วง

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 ดูว่าข้อสอบชุดนี้ สามารถจำาแนกคนเก่ง

พอใช้ และไม่เก่ง ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ใคร ๆ ก็ทำาได้ หรือ

ใคร ๆ ก็ทำาผิด

 3. วัดร้อยละการเลือกของตัวลวง ดูว่านอกเหนือจากข้อถูกแล้ว ตัว

เลือกอื่น ๆ ทำาหน้าที่เป็นตัวลวงที่ดี ล่อใครมาตอบผิดได้มากน้อยแค่ไหน ถ้า

น้อย ก็แปลว่าเป็นตัวลวงที่ไม่มีประสิทธิภาพนะ

 4. วัดความคงเส้นคงวา ดูว่าข้อสอบโดยภาพรวมทั้งฉบับนั้น ไม่ว่าจะ

นำากลับมาใช้กี่ครั้งกับผู้สอบกลุ่มเดิม ก็ยังได้ค่าผลลัพธ์เท่าเดิม นั่นหมายถึง 

ข้อสอบฉบับนั้นมีความคงเส้นคงวานั่นเอง

 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้ จะนำาไปใช้ประกอบในการออกข้อสอบชุดใหม่

ในปีถัดไป ส่วนเสียงจากสังคมที่มีต่อข้อสอบ ก็จะถูกนำาไปพิจารณาประกอบ

ด้วย  
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เป็นสถาบันทดสอบระดับชาติ

ทำาไมถึงยังมีข้อสอบผิด ?

 ด้วยเพราะสถาบันเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ หลังสอบ 

นอกเหนือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อสอบในประเด็นต่าง ๆ ที่ทาง สทศ. ต้อง

ออกมาชี้แจง อีกความครึกโครมสำาคัญคือกรณีข้อสอบผิด

 แม้ว่าจะมีการยกประโยชน์ให้นักเรียนผู้เข้าสอบด้วยการให้คะแนนฟรีใน

ข้อสอบข้อนั้น ๆ แต่คำาถามคือ ทำาไมข้อสอบสุดสำาคัญระดับชาติถึงมีความผิด

พลาดเกิดขึ้น

 อธิบายอย่างตรงไปตรงมา การสอบวัดผลความรู้ระดับชาติของเราไม่

เหมือนนานาอารยประเทศ เพราะไม่มีที่ไหนบ้าพลังออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่ใช้

การวิเคราะห์ข้อสอบหลังการสอบแล้วเลือกข้อสอบที่ดีเข้าไปเก็บไว้ในคลัง เอา

ไว้ใช้ในปีถัด ๆ ไป ไม่มีการเปิดให้ดูข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างที่เราชอบเรียกร้อง

กัน และไม่มีการพยายามทุกวิถีทางในการรวบรวมเฉลยไว้เพื่อจำาไว้ตอบใน

ปีต่อ ๆ ไปเหมือนเรา ! ข้อสอบของพวกเขาจึงเสถียรกว่า เที่ยงตรงกว่า เพราะ

ผ่านการใช้จริงมาแล้ว ในขณะที่เราต้องออกข้อสอบใหม่ทุกปี ป้องกันการติว

เพื่อให้ได้คำาตอบที่ถูกต้อง (แต่ไม่ได้ความรู้) แน่นอน ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้น 

เพราะกระบวนการสอบระดับชาติเป็นข้อสอบที่เป็นความลับระดับสุดยอด

(อย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละ) ข้อสอบที่ปลอดภัยที่สุดคือข้อสอบที่มีผู้เกี่ยวข้อง

น้อยที่สุด ทาง สทศ. ในฐานะผู้ประสาน จึงต้องเชื่อมั่นในอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ

และไม่สามารถนำาข้อสอบมา ‘ลอง’ เทสต์ก่อนใช้จริงได้ วิถีทางเดียวที่จะรู้ซึ่ง

ความผิดพลาด คือ วันจริง เวลาจริง สนามสอบจริงเท่านั้น 

 และเมื่อวัดกันที่ค่าความเสียหาย การยอมให้มีข้อสอบผิดย่อมดีกว่าการ

ปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหล เพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดสิ่งนี้เมื่อไหร่ นั่นหมายถึง

งบประมาณจำานวนมหาศาลที่ต้องเสียไปในการจัดสอบใหม่ทั้งกระบวน !
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 แต่ก็ใช่ว่า สทศ. จะนิ่งเฉยเฝ้าดูความผิดพลาดอย่างไม่คิดจะแก้ไข เพราะ

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเสร็จจะไม่สามารถนำาข้อสอบที่ดีเก็บไว้ใน

คลังได้ แต่ผลที่ได้จะเห็น ‘แนวทาง’ ความถูกต้องและความผิดพลาดเพื่อนำาไป

ปรบัปรงุ และในภาคสว่นของอาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบ กจ็ะมกีารพจิารณาความผดิ

พลาดเพื่อปรับเปลี่ยนคณะอาจารย์ในการออกข้อสอบได้เช่นเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2
ข้อสอบ

O-NET ม.6



ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

๑. ข้อใดใช้ภาษากำากวม

 ๑.  เด็กข้างบ้านวิ่งชนฉันหกล้มปากแตก

 ๒.  คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหน้าที่

 ๓.  กวยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายร้าน

 ๔.  พวงมาลัยแบบนี้แม่ค้าขายฉันพวงละ ๑๐ บาท

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผังการออกข้อสอบ

1. การอ่าน 

 

2. การเขียน

3. การฟัง การดู

และการพูด

4. หลักการใช้ภาษาไทย

5. วรรณคดีและ  

วรรณกรรม

             รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้
จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

1

1

1

2

1

6

สาระ

19

21

4

28

18

90

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่ม

ที่มีความสัมพันธ์กัน
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1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำาเนินชีวิตในสังคม

3. เศรษฐศาสตร์

4. ประวัติศาสตร์

5. ภูมิศาสตร์

              รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

3

2

2

3

2

12

  สาระ

20

20

20

20

20

100

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกต้อง 2 คำาตอบ

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

 แต่ละข้อในส่วนนี้มี ๒ คำาถาม คือ ก และ ข นักเรียนจะต้องตอบถูกทั้ง  

ก และ ข จึงจะได้ ๑ คะแนน ถ้าตอบคำาถามใดคำาถามหนึ่งผิดก็จะไม่ได้คะแนน

เลยในข้อนั้น

๑. ดวงใจ......(ก)..........ตาข้างขวา  หมอดู.......(ข).......ว่าเธอจะโชคดี

 ก.  ๑.  ขยี้  ข. ๑.  ทักทาย

   ๒.  ขยิบ   ๒.  ทำานาย

   ๓.  เขม่น  ๓.  ทักท้วง

   ๔.  เขม้น  ๔.  ท้วงติง

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผังการออกข้อสอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1.  พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร

 1.  เกิดจากธรรมชาติ      

 2.  เกิดจากการเรียนรู้

 3.  เกิดจากพันธุกรรม      

 4.  เกิดจากสัญชาตญาณ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 2 คำาตอบที่ถูกต้อง

1. ในแผนที่อากาศสมัยใหม่ บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่ จะมีลักษณะ

อากาศอย่างไร  

 1.  เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำา 

 2.  เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

 3.  เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำา 

 4.  เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

Directions:  Choose the word that best completes each blank in the passage. 

 In order to attract and keep their customers, supermarkets have tried 

to make shopping as 31 as possible. Some of them have flowers and trees in 

the parking 32 . Some have 33 over the walks so that the shoppers can walk 

from their cars  to the store without having to 34 about rain or hot sun.  

Some have fronts that are made with 35 marbles and tiles, and inside walls 

that are 36 in soft colors. 37 are sometimes soundproofed, and music is

piped in. Special spotlights make meat  and vegetable 38 more attractive.  

1.  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 

2.  ภาษาและวัฒนธรรม

3.  ภาษากับความสัมพันธ์

กับกลุ่มสาระฯ อื่น 

4.  ภาษากับความสัมพันธ์

กับชุมชน และโลก

              รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

3

2

1

2

8

สาระ

50

15

3

2

70

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

แบบกลุ่มคำาตอบสัมพันธ์กัน

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ผังการออกข้อสอบ
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31.  1.  delicate   2.  pleasant

     3.  blessing   4.  endless

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

Directions:  Read each situation and the dialogue carefully.  Choose  

 1.  the  appropriate expression for the first missing part (Item A) and

 2.  the response/reaction to the expression for the second missing 

part  (Item B). 

 Both answers (Items A and B) must be correct and make sense in 

order to gain ONE mark.

Example:  

No. 0.  Situation:  Lorna is looking for a raincoat in a shop. A salesgirl comes 

  up to her.

  Salesgirl: Excuse me, __A__ 

  Lorna: No,  __B__   Where are they?

 

 A. 1. How are you today?  2. Are you buying something?

   3. What are you doing?  4. Is anybody looking after you?

 B. 1.  I want shoes. 

   2.  Can you help me?     

   3.  I’m looking for a pair of shoes.

   4.  Will I buy a pair of shoes here?
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 The correct answers are A4 and B3. Therefore, you must darken the 

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

Item B as follows:

Choice

Item No.
1 2          3         4

0

1

2

A

B

A

B

A

B
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4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผังการออกข้อสอบ

1. จำานวนและการดำาเนินการ

 

2. การวัด

3. เรขาคณิต

4. พีชคณิต

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น

6. ทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์

               รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

4

3

2

2

3

5

19

สาระ

8

4

2

14

11

1

40

ปรนัย 4 ตัวเลือก

เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด 1 

คำาตอบ

ระบายคำาตอบที่เป็นค่า

หรือตัวเลข

39



ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย  4  ตัวเลือก  เลือก  1  คำาตอบที่ถูกที่สุด

 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำาหนักของพนักงานของบริษัทหนึ่ง เท่ากับ 

48.01 กิโลกรัม บริษัทนี้มีพนักงานชาย 43 คน และพนักงานหญิง 57 คน ถ้า

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำาหนักพนักงานหญิงเท่ากับ 45 กิโลกรัม แล้ว น้ำาหนัก

ของพนักงานชายทั้งหมดรวมกันเท่ากับข้อใด

 1.  2,236  กิโลกรัม  2.  2,279  กิโลกรัม

 3.  2,322  กิโลกรัม  4.  2,365  กิโลกรัม

ระบายคำาตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลข

1. ตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดด 0 ถึง 9  จำานวน  3 

หลัก  

 จำานวนรหัสทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำากัน คือเท่าใด

 (เฉลย 280)

40





5) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผังการออกข้อสอบ

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ดำารงชีวิต

 

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติของสาร

4. แรงและการเคลื่อนที่

5. พลังงาน

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก

7. ดาราศาสตร์ และอวกาศ

8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

               รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

2

2

2

2

1

1

2

1

13

สาระ

10

10

18

10

10

10

10

12

90

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูกที่สุด 1 คำาตอบ

ปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก

คำาตอบที่ถูก 2 คำาตอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคน  ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างสาร

ใดมาต่อสู้

 1.  ซีรุ่ม 

 2.  แอนติเจน

 3.  ทอกซอยด์ 

 4.  แอนติบอดี

ปรนัย 5 ตัวเลือก เลือกคำาตอบที่ถูกต้อง 2 คำาตอบ

1. สัตว์ใดต่อไปนี้จัดเป็นพวกสัตว์ปีกที่บินได้

 1.  นกกีวี

 2.  นกอีมู

 3.  เหยี่ยว

 4.  นกกระจอกเทศ

 5.  นกพิราบ
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6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผังการออกข้อสอบ

1. การเจริญเติบโต และ

พัฒนาการของมนุษย์

 

2. ชีวิตและครอบครัว

3. การเคลื่อนไหว การออก

กำาลังกาย การเล่นเกม 

กีฬาไทย และกีฬาสากล

4. การสร้างเสริมสุขภาพ  

สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

5. ความปลอดภัยในชีวิต

              รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

1

1

2

1

1

6

สาระ

4

8

14

9

5

40

ปรนัย 4 ตัวเลือก

เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด 1 

คำาตอบ
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ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

 สงบไปเป็นเพื่อนคุณพ่อที่ไปตรวจร่างกายประจำาปีที่โรงพยาบาลใน

จังหวัด ผลการตรวจร่างกายทั่วไป คุณพ่อของสงบอายุ 60 ปี มีน้ำาหนัก 80  

กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร มีอาการปวดเข่าเล็กน้อยเวลาเดิน ผลการ

ตรวจเลือดพบว่า ไขมันในเส้นเลือดชนิดคลอเรสเตอรอลมีค่า 230 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร ไขมันในเส้นเลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์มีค่า 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

คุณหมอแนะนำาให้คุณพ่อดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร และการ

ออกกำาลังกายเป็นพิเศษ โดยยังไม่ต้องพึ่งการรับประทานยา และขอให้กลับมา

พบแพทย์ใหม่ภายใน 3 เดือน

1. สงบควรจัดอาหารเย็นให้คุณพ่อแบบใด

 1.  ข้าวกล้อง    ผักต้มน้ำาพริกตาแดง   ปลาดุกย่าง     

 2.  ข้าวสวย    แกงจืดสาหร่าย    ไข่เจียวหอยนางรม

 3.  ข้าวกล้อง   แกงเขียวหวานไก่   สะเดาน้ำาปลาหวาน  

 4.  ข้าวสวย   ไข่เจียวหอยนางรม   ปลาดุกย่าง
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7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผังการออกข้อสอบ

1. ทัศนศิลป์

2. ดนตรี

3. นาฏศิลป์

แบบบูรณาการ

               รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

2

2

2

-

6

สาระ

13

13

13

1

40

ปรนัย 4 ตัวเลือก

เลือกคำาตอบที่ถูกที่สุด 1 

คำาตอบ

แบบกลุ่มคำาตอบสัมพันธ์

กัน

ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. มารยาทในการชมการแสดงที่ดีคือข้อใด

 1.  พูดคุยถึงการแสดงฉากต่าง ๆ เรื่องราวของการแสดงนั้น ๆ

     ให้กับเพื่อนที่ชมด้วยกันฟังตลอดเวลา 

 2.  พยายามอ่านสูจิบัตรการแสดงในเวลาชมการแสดงเพื่อให้เข้าใจ

     เรื่องราว

 3.  ปิดเสียงโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ และไม่รับโทรศัพท์

     เด็ดขาดระหว่างชมการแสดง

 4.  ลุกไปเข้าห้องน้ำาระหว่างที่การแสดงอยู่ในช่วงที่ไม่สำาคัญ
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2+2=4
5+5=10

1. ในการแสดงละครพันทาง เรื่องพระอภัยมณี เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ ศูนย์

วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย (โรงเล็ก) ซึ่งเป็นฉากที่ชีเปลือยได้ผลักสุดสาคร

ตกลงไปในเหว แล้วพระฤๅษีได้มาช่วยสุดสาครไว้ทัน พร้อมทั้งสอนว่าอย่าไว้

วางใจใครง่ายๆ มิฉะนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนเหมือนเช่นครั้งนี้ ในฉากนี้

ควรใช้โทนสีใด ให้เลือกจากหมวด A วงดนตรีที่ควรใช้บรรเลงประกอบละคร

เรื่องนี้คือวงประเภทใด ให้เลือกจากหมวด B และตัวละครใดแต่งกายถูกต้อง

ให้เลือกจากหมวด C

 (เฉลย 161 หรือ 561)

1 ฤาษีสวมชุดหนังเสือ

2 ฤาษีสวมชุดนักบวชสีขาว

3 สุดสาครสวมชุดหนังเสือ

4 สุดสาครสวมชุดนักบวชสีขาว

5 ชีเปลือยสวม all in one สีเนื้อ

6 ชีเปลือยสวม all in one สีขาว

1 ฟ้าหม่น

2 ชมพู

3 แดงสด

4 เขียวสด

5 ม่วงคราม

6 ส้มเหลือง

1 มโหรีเครื่องเล็ก

2 มโหรีเครื่องคู่

3 มโหรีเครื่องใหญ่

4 ปี่พาทย์เครื่องใหญ่

5 ปี่พาทย์เครื่องห้า

6 ปี่พาทย์ไม้นวม

เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

 จงใช้ตัวเลือกจากตารางหมวด A B และ C ต่อไปนี้ ตอบคำาถามตาม

โจทย์ด้านล่าง

รหัส  ตัวเลือกหมวด A รหัส   ตัวเลือกหมวด B รหัส          ตัวเลือกหมวด B
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8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผังการออกข้อสอบ

1. การดำารงชีวิต และครอบครัว

 

2. การอาชีพ

3. การออกแบบและเทคโนโลยี

4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. เทคโนโลยีเพ่ือการทำางาน

และอาชีพ

แบบบูรณาการ

              รวม

จำานวนมาตรฐาน

การเรียนรู้

จำานวน

ข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ

2

1

1

1

1

6

สาระ

20

6

1

9

3

1

40

ปรนัย 4 ตัวเลือก

เลือกคำาตอบท่ีถูกท่ีสุด 1 

คำาตอบ

แบบกลุ่มคำาตอบสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำาตอบที่ถูกที่สุด

1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70  ปีขึ้นไป คือข้อใด

 1.  ข้าวต้ม ยำากุนเชียง และถั่วลิสงทอด

 2.  ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน 

 3.  ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำาว้า และน้ำาส้มคั้นสด 

 4.  ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก
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เลือกคำาตอบจากแต่ละกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน

 โจทย์กำาหนดหมวดต่าง ๆ ให้ 4-6 หมวด ให้ผู้สอบเลือก 3 หมวด ตาม

ความต้องการของโจทย์

ตัวอย่าง โจทย์กำาหนดให้เลือกตัวเลือกจากหมวดอาหาร หมวดชนิดของ

ดอกไม้ และหมวดวัสดุบรรจุอาหาร มาใช้ตามลำาดับ โดยดูข้อมูลจากหมวด 1 2 

3 และ 4 ที่กำาหนด ถ้าผู้สอบต้องการเลือกหมวดอาหารเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับ 

(หมายเลข 8) เลือกหมวดชนิดของดอกไม้เป็นดอกบัว (หมายเลข 0) และหมวด

วัสดุบรรจุอาหารเป็นใบบัว (อักษร G) ผู้สอบจะต้องกรอกรหัสคำาตอบ 8 0 G ลง

ในกระดาษคำาตอบ

รหัส 1) ตัวเลือกหมวดอาหาร

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ข้าวผัดทะเล 

ข้าวต้มปลากะพง

ข้าวต้มทะเล

ข้าวห่อหมกปลาช่อน

ผัดไทยกุ้งสด

ราดหน้าปลาหมึก

โจ๊กหมูใส่ไข่ 

ข้าวต้มหอยนางรม

ข้าวไข่เจียวหมูสับ

ข้าวผัดปู

รหัส 2) ตัวเลือกหมวดวัสดุบรรจุอาหาร

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

ใบสัก

ใบตองสด

ใบตองแห้ง

ใบเตย

ใบจากอ่อน

ใบไผ่

ใบบัว

ใบลาน

ใบมะพร้าว

ใบตาล

หมวดที่ 1              หมวดที่ 2
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รหัส 1) ตัวเลือกหมวดชนิดของดอกไม้ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ดอกบัว 

ดอกรัก

ดอกมะลิ

ดอกกุหลาบ

ดอกกล้วยไม้

ดอกดาวเรือง

ดอกซ่อนกลิ่น 

ดอกกุหลาบมอญ

ดอกคูน

ดอกสุพรรณิการ์

รหัส 2) ตัวเลือกหมวดสีผ้าปูโต๊ะอาหาร

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

แสด

ฟ้า

เขียว

แดง

ดำา

ชมพู

เหลือง

เทา

น้ำาเงิน

น้ำาตาลเข้ม

หมวดที่ 3              หมวดที่ 4
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ส่วนที่ 3
การเตรียมตัว
ของนักเรียน



1.  การเรียนในโรงเรียน

 นักเรียนควรศึกษาตารางสอน ว่าแต่ละวันจะเรียนอะไร อ่านแบบเรียน

ล่วงหน้า ตั้งใจฟังคุณครูสอน  และทำาแบบฝึกหัดทุกครั้ง ส่งการบ้านให้ทัน ดู

ผลการตรวจการบ้านของครูว่าตนเองทำาถูกหรือไม่  ตั้งใจสอบย่อย สอบกลาง

ภาค และปลายภาค ทำาโครงงาน/กิจกรรมอื่น โดยปรกติโรงเรียนจะแบ่งคะแนน

เป็น 2 ส่วน คือ (1) คะแนนจากกิจกรรม 70% และ (2) คะแนนจากการสอบ

30% แล้วจึงนำามาประเมินผลเป็นเกรด 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%  ของเวลา และให้นักเรียนทำากิจกรรม ทำาแบบฝึกหัด ทำางาน

กลุ่ม ถาม คิด โต้ตอบ ประมาณ 60-70% ของเวลา จึงจะเรียกว่าการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำาคัญ มิใช่ครูหรือแบบเรียนเป็นสำาคัญ
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 ผู้อำานวยการโรงเรียนควรอยู่โรงเรียนให้มากขึ้นและควรเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับครู ทำาหน้าที่อบรมครูให้ครูสอนให้เป็น รับผิดชอบ และวางแผนงาน

ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู และให้ฝ่ายวิชาการทำาหน้าที่ผู้นำาเชิง

วิชาการ ฝ่ายแนะแนวทำาหน้าที่แนะการเรียน ปัญหาของนักเรียนและการเรียน

ต่อในชั้นที่สูงขึ้น ตลอดจนแนะแนวอาชีพที่นักเรียนจะไปทำาในอนาคต

2 การเตรียมตัวสอบ O-NET

 ข้อสอบ O-NET เป็นการวัดความรู้และความคิดรวบยอด ไม่เน้นความ

จำา และมีจำานวนข้อไม่มาก  ดังนั้นนักเรียนควรจดประเด็นหลักจากการเรียน

ทั้งภาคเรียน 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 
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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

ได้ข้อสอบครบทุกหน้า แล้วจึงเปิดอ่านข้อสอบทุกข้อก่อนทำา ควรทำาข้อสอบ

ทีละข้อ และระบายข้อสอบให้ตรงกับเลขที่ข้อในกระดาษคำาตอบ

 4) ระบายคำาตอบลงในกระดาษคำาตอบ

 การระบายคำาตอบต้องระบายให้เต็ม ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด และใช้

ดินสอ 2B เท่านั้น เมื่อทำาเสร็จตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อน แล้วนั่งจน

หมดเวลา อย่าทำากระดาษคำาตอบเลอะหรือเปอน เพราะจะทำาให้เครื่องไม่ตรวจ

กระดาษคำาตอบแผ่นนั้น กระดาษคำาตอบจะมีบาร์โค้ด (Bar Code) อย่าได้

ทำาลาย เพราะจะทำาให้เครื่องไม่อ่านเช่นกัน
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4.  การดูผลสอบ

 นักเรียนสามารถไปรับผลสอบรายบุคคลของตนเองได้ที่โรงเรียน

ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม 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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     วัน เดือน ปี

วันเสาร์ ที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2554

วันอาทิตย์ ที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2554

 เวลา

รหัส

ชุด

วิชา

02

04

03

01

05

06

กลุ่มสาระฯ/ วิชา

สังคมศึกษาฯ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

เวลา

สอบ

(นาที)

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

08.30 น.-10.30 น.

11.30 – 13.30 น.

14.30 – 16.30 น.

08.30 น.-10.30 น.

11.30 – 13.30 น.

14.30 – 16.30 น.

5. ตารางสอบ O-NET ม.6

พัก 1 ชั่วโมง

พัก 1 ชั่วโมง

พัก 1 ชั่วโมง

พัก 1 ชั่วโมง

ประกาศผลวันที่  10  เมษายน 2554
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ส่วนที่ 4
ระเบียบการ
เข้าห้องสอบ

O-NET



  

 เนื่องจากการสอบ O-NET เป็นการทดสอบระดับชาติ ต้องการคะแนน 

ที่เชื่อถือได้ เพื่อประเทศจะได้นำาไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 สทศ. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่าง

เคร่งครัด เพราะจะไม่มีการยืดหยุ่นใด ๆ ทั้งสิ้น

ครู

 อย่าพยายามบอกข้อสอบ  หรือทำาการทุจริตใด ๆ เพื่อให้นักเรียนของ

ตนได้คะแนน เพราะ สทศ. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรูปแบบ

การตอบ (Pattern) ของนักเรียน ซึ่งสามารถระบุความผิดปรกติของการระบาย

คำาตอบของนักเรียนได้

นักเรียน   

 อย่าพยายามทุจริตในการสอบเด็ดขาด  เพราะจะเป็นโทษในภายหลัง
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ส่วนที่ 5
GAT/PAT

ตาราง
กำาหนดการสอบ

พ.ศ. 2554
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วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554

 

วันอาทิตย์ท่ี 6 มีนาคม 2554

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554

เวลา รหัส และ ชื่อวิชา

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น. 

08.30 – 11.30 น. 

13.00 – 16.00 น.

วันสอบ

85 GAT ความถนัดทั่วไป

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์  

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางกำาหนดการสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 1/2554 (มีนาคม 2554)

หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบตารางสอบอีกครั้งที่ www.niets.or.th
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วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554

 

วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2554

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554

วันอาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม 2554

เวลา รหัส และ ชื่อวิชา

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น. 

08.30 – 11.30 น. 

13.00 – 16.00 น.

วันสอบ

85 GAT ความถนัดทั่วไป

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางกำาหนดการสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2/2554 (กรกฎาคม 2554)

หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบตารางสอบอีกครั้งที่ www.niets.or.th
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วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554

 

วันอาทิตย์ท่ี 9 ตุลาคม 2554

วันจันทร์ท่ี 10 ตุลาคม 2554

วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2554

เวลา รหัส และ ชื่อวิชา

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น.

08.30 – 11.30 น.

13.00 – 16.00 น. 

08.30 – 11.30 น. 

13.00 – 16.00 น.

วันสอบ

85 GAT ความถนัดทั่วไป

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางกำาหนดการสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 3/2554 (ตุลาคม 2554)

หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบตารางสอบอีกครั้งที่ www.niets.or.th
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การทุจริตใดๆ
เป็นความผิดทางอาญา
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