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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด 
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 
ได้ถูกต้องเข้าใจตีความ แปลความ  
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมี
เหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความ และเขียน
รายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์
ประเมินค่าและนําความรู้ความคิด
จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนา 
การเรียนและพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพและนําความรู้ความคิด 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต  มีมารยาท และมีนิสัย
รักการอ่าน 

เข้าใจตีความ แปลความ   
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมี
เหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและนําความรู้ความคิด
จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนา 
การเรียนและพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ และนําความรู้ความคิด 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต 
 

ม.4-6/2 ตีความ แปลความ และ 
ขยายความเรื่องที่อ่าน 

5 •  การอ่านจับใจความวรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน 
   รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ  
   การเรียนรู้อื่น ๆ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ      
(20 ข้อ) 

40 

ม.4-6/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
ในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่า เพื่อนําความรู้ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

ม.4-6/6 ตอบคําถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด 

ม.4-6/7 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  
ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ  เขยีนรายงาน 
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ   
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
เรียงความแสดงแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ 
เขียนบันทึก รายงานการศึกษา
ค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง  ๆ
ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้ง
ประเมินงานเขียนของผู้อื่นและ
นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ   
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
เรียงความแสดงแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ  
เขียนบันทึก รายงานการศึกษา
ค้นควา้ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น 

ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสําคัญชัดเจน 

3 •  การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
   เช่น   
   - การเขียนประวัติย่อในการ 
     สมัครงาน หรือศึกษาต่อ 
   - การเขียนจดหมายกิจธุระ 
     ในชีวิตประจําวัน 
   - การเขียนโครงงาน 
   - การเขียนรายงานวิชาการ 
   - การเขียนรายงานการประชุม 
   - การกรอกแบบรายการต่าง ๆ 
     ในชีวิตประจําวัน 
   - การเขียนวิจารณ์ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(12 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด
ที่สัมพันธ์กัน 

(3 ข้อ) 

15 

ม.4-6/2 เขียนเรียงความ •  การเขียนเรียงความ 

 

ม.4-6/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียน 
เชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

•  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
   โดยเน้นการเขียนอ้างอิงข้อมูล 
   สารสนเทศที่ถูกต้อง 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

3 
การฟัง 
การดู 
และ 

การพูด 

ท 3.1 สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค์ 

ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ เรื่องที่ฟังและดูมี
วิจารณญาณ ในการเลือกเรื่อง 
ที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
แนวคิด การใช้ภาษาความน่าเชื่อถือ
ของ ประเมินสิ่งที่ฟังและเรื่องที่ฟัง
และดู ดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต มีทกัษะการพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษา 
ที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง 
โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาท 
ในการฟัง ดู และพูด 

มีวิจารณญาณ ในการเลือกเรื่อง 
ที่ดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด 
การใช้ภาษาความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ดู 
ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  
มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดง
ทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอ
แนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู 

3 •  การพูดสรุปสาระสําคัญ  
   และการแสดงความคิดเห็น 
   จากเรื่องที่ฟังและดู 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(2 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด   
ที่สัมพันธ์กัน 

(1 ข้อ) 

3 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/5 พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิด
ใหม่ ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

•  การพูดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
    - การอภิปราย 
    - การพูดแสดงทรรศนะ 
    - การพูดโน้มน้าวใจ 
    - การกล่าวสุนทรพจน์ 
    - การโต้วาที 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

4 
หลักการ

ใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพล
ของภาษา และลักษณะของ
ภาษาไทยใช้คําและกลุ่มคําสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ 
โคลง ร่าย และฉันท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ และใช้ 
คําราชาศัพท์  และคําสุภาพได้
อย่างถูกต้องวิเคราะห์หลักการ 
สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของ
ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย 
และภาษาถิ่นวิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพล
ของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์
ประเภทกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ 
ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
และใช้คําราชาศัพท์  และคําสุภาพ 
ได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์หลักการ 
สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของ
ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย
และภาษาถิ่นวิเคราะห์ และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ม.4-6/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา  
พลังของภาษา และลักษณะ 
ของภาษา 

7 •  ธรรมชาติของภาษา   
•  พลังของภาษา 
•  ลักษณะของภาษาไทย 
•  เสียงในภาษาไทย 
•  พยางค์และคํา 
•  ความหมายของคํา 
•  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 
    ในปัจจุบัน 

5 ตัวเลือก   
1 คําตอบ  
(21 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด   
ที่สัมพันธ์กัน 

(6 ข้อ) 

27 

ม.4-6/2 ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยค 
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

•  หลักการใช้ถ้อยคําและสํานวน 
•  หลักการร้อยเรียงประโยค 
•  หลักการสังเกตคําภาษาต่างประเทศ 
   ในภาษาไทย 

•  หลักการสร้างคําในภาษาไทย 

ม.4-6/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง 
คําราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 

•  ระดับของภาษา 
•  คําราชาศัพท์และคําสุภาพ 

ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง •  หลักการแต่ง โคลง ร่าย และฉันท์ 

ม.4-6/5 วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

•  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ   
   และภาษาถิ่น 

ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคํา
ในภาษาไทย 

•  หลักการสร้างคําในภาษาไทย   

ม.4-6/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

•  การประเมินการใช้ภาษาจาก 
   สื่อ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
•  ภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

5 
วรรณคดี

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคณุค่าและนํามาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี  
ภูมิปัญญาทางภาษา และ
วรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยง 
กับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
และวิถีไทย ประเมินคุณค่า 
ด้านวรรณศิลป์ นําข้อคิด 
จากวรรณคดี และวรรณกรรม 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะ
เด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญา 
ทางภาษา และวรรณกรรมพื้นบ้าน 
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีไทย  
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  
นําข้อคิดจากวรรณคดี และ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  
และวรรณกรรมตามหลักการ 
วิจารณ์เบื้องต้น 

4 •  การวิจารณ์และประเมินค่า 
   วรรณคดี วรรณกรรม  
   วรรณกรรมท้องถิน่  
   วรรณกรรมอาเซียน และ 
   บทอาขยาน 

5 ตัวเลือก     
1 คําตอบ     
(15 ข้อ) 

15 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ 
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
ของสังคมในอดีต 

ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี  
และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ 

ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี 
และวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 
 

รวม 22  80 100 
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ  120 นาที 

 


