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หากไม่นับรวมวันนี้ก็เหลือเวลาเพียง 3 วันก็จะถึงเวลาการสอบ O net สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคน และขอให้
นักเรียนทุกคนต้ังใจทําข้อสอบอย่างเต็มกําลังและความสามารถของเราครับ 

โดยส่วนตัวผมยังยืนยันความเชื่อของผมว่า การสอบ O net นั้นเป็นสิ่งสําคัญ เพราะอย่างน้อยเรายังมี
ไม้บรรทัดกลาง ๆ (ท่ีค่อนข้างมีมาตรฐาน) เอาไว้วัดระดับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน เน้นย้ําคําว่า วัดระดับ
ความรู้เท่านั้น ด้านทักษะ / เจตคติ ยังไม่สามารถวัดได้ในช่วงเวลาปัจจุบัน แต่สิ่งท่ีผมไม่เห็นด้วย คือ            
เอาคะแนนการสอบ O net ไปใช้ตัดสิน มากกว่า เอาไปใช้สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนครับ 

แต่การสอบ O net ปีนี้มีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน นั้นก็คือการให้นักเรียนชั้น ป.6 ได้ทําข้อสอบแบบเขียน
ตอบหรือท่ีเราเรียกว่าอัตนัยในวิชาภาษาไทย  

จากประสบการณ์ค่อนข้างเป็นห่วงกับคะแนนท่ีนักเรียนจะสามารถทําได้ในส่วนนี้ครับ เหตุผลนั้น            
ผมไม่ขอลงรายละเอียด เชื่อว่าพ่ีน้องเพ่ือนครูเรามีคําตอบอยู่ในใจกันแล้ว แต่เม่ือมีข้อสอบอัตนัยแล้ว เราก็ต้อง
พยายามอบรม สั่งสอนนักเรียนเราให้รู้จักข้อสอบอัตนัยมากข้ึน ไม่ใช่สอนเพ่ือเอาไปสอบนะครับ แต่อยากให้           
พ่ีน้องเพ่ือนครูคิดว่า สอนเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการเขียนแบบย่อความ / สรุปความบ้าง เพ่ือนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และอย่างน้อยก็ลดการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบลงได้บ้างครับ 

วันนี้มีโอกาสได้อ่านสิ่งพิมพ์ NIETS NEWS ฉบับท่ี 61 ซ่ึงเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสอบ 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้อ่านในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการสอบอัตนัย
ในวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ป.6 รายละเอียดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โปรดอ่านด้วยใจท่ีมีสมาธิครับ 

 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 จัดสอบวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2560 
และประกาศผลสอบในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 ดังนั้น NIETS News ฉบับนี้ ได้มีรวบรวมคําถามเก่ียวกับ           
การสอบ O-NET ป.6 อัตนัย โดยใช้รูปแบบข้อสอบอัตนัย โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อํานวยการ 
สทศ. เป็นผู้ตอบข้อสงสัย ข้อคําถามมีดังนี้ครับ 
 คําถาม : ทําไมจึงนําข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบ O-NET 

คําตอบ : เนื่องจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า คนไทย 1 ใน 3 ยังอ่านหนังสือไม่ถึง 
30 นาทีต่อวันและธนาคารโลก (World Bank) ได้เปิดเผยว่าเด็กไทย 1 ใน 3 ยังอ่านหนังสือมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า 
อ่านไม่เข้าใจเนื้อหา จากปัญหาดังกล่าว ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือ 
โดยเฉพาะให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มากยิ่งข้ึนจึงกําหนดให้ สทศ. จัดสอบ O-NET ในรูปแบบข้อสอบอัตนัย
แบบเขียนตอบ เพ่ือท่ีจะให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนทําให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กไทยด้านการอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ดีข้ึน 
  



คําถาม : เหตุใดจึงนํามาใช้ในการสอบวิชาภาษาไทย 
คําตอบ : ทางกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ท่ีจะให้ สทศ. นํารูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้กับ

การสอบ O-NET แต่เนื่องจากเป็นปีแรก สทศ. จึงเสนอให้จัดสอบในวิชาภาษาไทย เพราะมีสาระการเขียน 
และเฉพาะ ป.6 เพราะเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ และท่ีใช้ในสัดส่วนข้อสอบ
อัตนัย 20% เพ่ือทดแทนรูปแบบข้อสอบอ่ืน ๆ ในปีท่ีผ่านท่ีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 6 ตัวเลือกให้
เลือกตัวท่ีถูก 2 คําตอบ (20%) โดยเฉพาะสามารถหาผู้ตรวจและพัฒนาครูผู้ตรวจให้มีการตรวจให้คะแนนท่ี
เชื่อถือได้ 
 โดยสรุป ข้อสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาใน
การทดสอบ 80 นาที ส่วนรูปแบบข้อสอบ มี 2 รูปแบบ คือ 
 

O-NET ป.6 
รูปแบบข้อสอบ 

เวลาสอบ 
รูปแบบท่ี 1 (80%) รูปแบบท่ี 2 (20%) 

ปีการศึกษา 2558 ป ร นั ย แ บบ เ ลื อ ก ต อบ ท่ี มี
คํ า ต อบ ท่ี ถู ก ท่ี สุ ด เ พี ย ง  1 
ตัวเลือก 

ปรนัยแบบเลือกตอบท่ี มี
คําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียง 2 
ตัวเลือก 

50 นาที 

ปีการศึกษา 2559 ป ร นั ย แ บบ เ ลื อ ก ต อบ ท่ี มี
คํ า ต อบ ท่ี ถู ก ท่ี สุ ด เ พี ย ง  1 
ตัวเลือก 

อัตนัยแบบเขียนตอบ 2 ข้อ 80 นาที 

 
 คําถาม : ข้อสอบอัตนัย O-NET ป.6 ภาษาไทย มีกี่ข้อ ก่ีคะแนน และจําเป็นต้องกวดวิชาหรือไม่ 

คําตอบ : นักเรียนไม่จําเป็นต้องกวดวิชา และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ไม่ต้องกังวล 
เนื่องจากการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ เป็นการวัดสาระการเขียน 
ซ่ึงโรงเรียนได้สอนนักเรียนอยู่แล้ว มีจํานวน 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน ดังนี้ 

ข้อ 1 เป็นข้อสอบเขียนเล่าเรื่องจากภาพ (10 คะแนน) วัดสาระการเขียนในมาตรฐานการเรียนรู้             
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ และ
ตัวชี้วัด ป.6 ตัวชี้วัดท่ี 2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม และตัวชี้วัดท่ี 8 เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์ 
 ข้อสอบจะกําหนด ภาพถ่ายหรือภาพวาดเก่ียวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี ท่ีนักเรียนชั้น ป.6 
สามารถนําเสนอแนวคิดสําคัญของภาพได้ และสามารถเรียงลําดับความคิดและเชื่อมโยงความคิดให้ต่อเนื่อง
และเป็นเรื่องเดียวกันได้มาให้ 1 ภาพ 
 นักเรียนต้อง เขียนเล่าเรื่อง หรือ เล่าเหตุการณ์ หรือ เล่าพฤติกรรม หรือ ความรู้สึก หรือ เล่านิทานท่ี
แสดงแนวคิดท่ีสําคัญของภาพท่ีกําหนดให้มีความยาว 4 – 7 บรรทัด 
 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) เขียนตรงตามคําส่ัง (1 คะแนน) (2) เนื้อหาท่ี
นําเสนอแนวคิดสําคัญของภาพได้ มีการเรียงลําดับความคิด และการเชื่อมโยงความคิด (4 คะแนน) และ              
(3) ภาษา การสะกดการันต์ การใช้เครื่องหมาย การใช้คํา/ถ้อยคําสํานวน ประโยค และวรรคตอนถูกต้อง              
(5 คะแนน) 
  



ข้อท่ี 2 เป็นข้อสอบเขียนสรุปใจความสําคัญ (10 คะแนน) วัดสาระการเขียนในมาตรฐาน                      
การเรียนรู้ ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.6 ตัวท่ี 5 เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
 ข้อสอบจะกําหนด เรื่องหรือบทอ่านท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจเหมาะกับนักเรียน ป.6 จํานวน 1 เรื่องท่ีมี
ประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น ความยาว ½ - ¾ หน้า มาให้ 1 เรื่อง หรือบทอ่าน 
 นักเรียนต้องเขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่อง หรือบทอ่านให้ไม่เกิน 3 บรรทัด 
 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ด้านเนื้อหา (8 คะแนน) ประกอบด้วย ประเด็นสําคัญท่ี
ต้องสรุปใจความสําคัญได้ครบ 6 ประเด็น ๆ ละ 1 คะแนน (6 คะแนน) และรู้กลวิธีการสรุปความ (2 คะแนน) 
(2) ด้านภาษา (2 คะแนน) ได้แก่ การสะกดกันต์ การใช้เครื่องหมาย (1 คะแนน) การใช้ประโยค (1 คะแนน) 
 
 คําถาม : ใครเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย 

คําตอบ : ในการตรวจข้อสอบอัตนัย สทศ. ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก              
เราจึงได้เชิญสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาไทย และ               
ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสาระการเขียนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ในตัวชี้วัด ป.6 ตัวชี้วัดท่ี 2, 5, 8 มาใช้ใน
การออกแบบ ในการสร้างข้อสอบ และการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนั้น ขอให้ต้นสังกัด ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล โดย สทศ. ยึดหลักวิชาการและมาตรฐานใน
การตรวจข้อสอบ ซ่ึงต้องมีครูผู้ตรวจท่ีมีมาตรฐาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ครูผู้ตรวจ (Teachers) : เป็นครูประจําการท่ีสอนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอย่างน้อยต้องมีความรู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย และมีประสบการณ์                     
ออกข้อสอบวิชาภาษาไทย รวมถึงต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

2.  ครูของครู (Master Teachers) : วิทยากรแกนนําด้านเนื้อหาและด้านวัดผล เป็นคณาจารย์
มหาวิทยาลัย สาขาภาษาไทย ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นคณาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทยมีประสบการณ์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (วิชาภาษาไทย) 
และมีประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบกับ สทศ. รวมท้ังต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านจากสถาบันภาษาไทย
สิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนดทําให้ม่ันใจได้ว่า ผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

คําถาม : ผลคะแนนการตรวจข้อสอบอัตนัย มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
คําตอบ : ผลคะแนนการตรวจข้อสอบอัตนัยมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก สทศ. 
1.ก่อนตรวจข้อสอบอัตนัย ผู้ตรวจทุกคนจะถูกอบรมและพัฒนาทักษะการตรวจและเกณฑ์การให้

คะแนนจากข้อสอบ 
2.มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคะแนนของผู้ตรวจโดยพิจารณาค่าความสอดคล้องภายในของ

ผู้ตรวจ (Intra-rater Reliability) ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจ (Intra-rater Reliability) และ ค่าความ
สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ (Concurrent Validity) 

3.ปิดบังชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ เพ่ือไม่ให้ผู้ตรวจทราบโดยใช้รหัส (Code) เท่านั้น ป้องกันความลําเอียง 
และป้องกันความคลาดเคลื่อนท่ีอาจจะเกิดทุกตัวแปร อาทิ ความเม่ือยล้า หรือ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น 

4.กระดาษคําตอบ หรือ คําตอบของนักเรียน 1 คน จะถูกตรวจให้คะแนนด้วยครูผู้ตรวจอย่างน้อย 2 
คน หากมีผลต่างของคะแนนท่ีตรวจเกิน 15% จะให้ผู้ตรวจบุคคลท่ี 3 (Third Rater) มาตรวจสอบ 

5.ครูผู้ตรวจแต่ละคนจะตรวจข้อสอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 



ท้ังหมดนี้ เป็นการยืนยันตามหลักวิชาการท่ีให้ผู้ตรวจทุกคนมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน แสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของคุณภาพของผู้ตรวจ ทําให้ผลคะแนนเชื่อถือได้ และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
คําถาม : อุปกรณ์ท่ีใช้ทําข้อสอบอัตนัย มีอะไรบ้าง 
คําตอบ : ในการเขียนข้อสอบอัตนัย ให้นักเรียนใช้ดินสอ หรือ ปากกาในการเขียนตอบ 

- หากเขียนด้วยดินสอ แล้วต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด 
- หากเขียนด้วยปากกา แล้วต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ใช้ยางลบหมึก น้ํายาลบคําผิด หรือ ขีดฆ่า  

และขอให้นักเรียนเขียนตอบด้วยตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด และทําตามคําชี้แจงของแบบทดสอบ 
 
คําแนะนําในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET ป.6 
ผู้อํานวยการ สทศ. ได้ให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 

นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องหม่ันเข้าไปศึกษาข้อมูลการสอบอัตนัยได้ท่ีเว็บไซต์ www.niets.or.th 
(หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6) โดย สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบอัตนัย 
เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคําตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ เกณฑ์การตรวจ
กระดาษคําตอบ คําแนะนําการเขียนตอบ คลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้โรงเรียน นักเรียนได้
เตรียมตัวล่วงหน้าและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน 
  

 
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ กลุ่มนิเทศฯ 
31 มกราคม 2560 


