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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด 
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ      
ได้ถูกต้องเข้าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย 
จับใจความสําคัญและรายละเอียด
ของสิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น 
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน  และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนนุจากเรื่องที่อ่าน 

เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความ 
สําคัญ และรายละเอียดของ 
สิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น  
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน
ได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน  และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

ม.1/3 ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

9 •  การอ่านจับใจความจากวรรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน  
   รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้อื่น ๆ 

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ 
  (12 ข้อ) 

24 

ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมาย  
โดยตรง และความหมายโดยนัย 

ม.3/3 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

ม.3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 

ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น 

ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง 

ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

•  การอ่านตามความสนใจ เช่น 
  - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  - หนังสืออ่านตามความสนใจ 

 และตามวัยของนักเรียน 
  - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน 

 ร่วมกันกําหนด 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561  
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

ตัวชี้วัด  (จํานวนข้อ) 

2 
การเขียน 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ  เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย
ชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามระดับภาษา  
เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพร 
ในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ 
สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ 
และประสบการณ์ต่าง ๆ  เขียนย่อความ 
จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล ตลอดจน เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษา เขียนคําขวัญ คําคม  
คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา 
คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ 
เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระแบบ
กรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจน 
เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
เขียนโครงงาน 

ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

7 •  การเขียนแนะนําตนเอง หรือ 
   สถานที่สําคัญ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

16 

ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา •  การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย 
   โวหาร และพรรณาโวหาร 

ม.2/3 เขียนเรียงความ •  การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย 
   โวหาร และพรรณาโวหาร 

ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ •  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
   ในชีวิตประจําวัน 
   - จดหมายเชิญวิทยากร 
   - จดหมายขอบคุณวิทยากร 

ม.3/4 เขียนย่อความ •  การเขียนย่อความจากวรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน  
   หรือสื่อต่าง ๆ 

ม.3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

•  การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง 
   ความคิดเห็น และโต้แย้งใน 
  เรื่องต่าง ๆ                    

ม.3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 
ในเรื่องต่าง ๆ 

•  การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  
   และแสดงความรู้ ความคิดเห็น    
   หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
   - บทโฆษณา   
   - บทความทางวิชาการ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561  
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

3 
การฟัง 
การดู 
และ 

การพูด 

ท 3.1 สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
และสร้างสรรค์ 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟัง
และดู นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะใน
การพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการดู 
นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน พูดในโอกาสต่าง ๆ 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูด
โน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  

ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ 

ความน่าเชื่อถือของขา่วสารจากสื่อต่าง ๆ 

4 •  การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์   

   และวิจารณ์ พูดแสดงความรู้สึก     

   และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

  (8 ข้อ) 

16 

ม.3/2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู 

เพื่อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน

ชีวิต 

•  การพูดแสดงความคิดเห็น  
   พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน   
   ค่าจากเรื่องที่ฟังและดู 

ม.3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถปุระสงค ์ •  การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
   - การอภิปราย 
   - การพูดโน้มน้าวใจ ม.3/5 พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐาน

ตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และ

น่าเชื่อถือ 
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    จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561   
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

4 
หลักการ

ใช้
ภาษาไทย 

 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์   

คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาถิ่น  

คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  

คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ  

ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ

แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 

โครงสร้างของประโยครวม ประโยค

ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ 

กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

และแต่งบทร้อยกรองประเภท

กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 

เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์   
คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาถิ่น  
คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ  
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 
โครงสร้างของประโยครวม ประโยค
ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ  
กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ  
และแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ 

ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 8 • ชนิดและหน้าที่ของคํา 4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ    
(5 ข้อ) 

 
5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ    
(10 ข้อ) 

30 

ม.1/6 จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย 
และสุภาษิต 

• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 
  และสุภาษิต 

ม.2/1 สร้างคําในภาษาไทย • สร้างคําสมาส 

ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยครวม และประโยคซ้อน 

• ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
  - ประโยคสามัญ 
  - ประโยครวม 
  - ประโยคซ้อน 

ม.3/1 จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศ 
ที่ใช้ในภาษาไทย 

• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
  การสร้างคําสมาส 

ม.3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา • ระดับภาษา 

ม.3/4 ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ • คําทับศัพท์ 

• คําศัพท์บัญญัติ  

• คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง  • หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ 

 
 
 
 
 
 



5 

 

 

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561   
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

5 
วรรณคดี

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรม 
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม 
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม 
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น 
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

4 • การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
  จากวรรณคดีประเภทกลอน รวมทั้ง 
  วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหา 
  เกี่ยวกับ 

   - ขนบธรรมเนียมประเพณี 

    และการยอพระเกียรติ 

   - วรรณกรรมท้องถิ่นอื่น 

   - เรื่องสั้น 

   - สารคดี 

4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ   
(7 ข้อ) 

14 

ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม  
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ 
ยากยิ่งขึ้น 

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
  จากวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภาพ   
  รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมที่มี 
  เนื้อหาเกี่ยวกับ    
  - คําสอนและประวัติศาสตร์ 

  - วรรณกรรมอาเซียน 

  - เรื่องสั้น 

  - สารคดี 

 

ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 

ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

รวม 32  50 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 

 


