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                จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
    จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 32 ข้อ  (ข้อละ 2.50 คะแนน) 

 

สาระ มาตรฐาน 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 

 
 

คะแนน 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด  
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้
ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรง 
และความหมายโดยนัยของคําประโยค 
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจคําแนะนําคาํอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและ 
นําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและ
เห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
 

อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคําประโยค 
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจคําแนะนําคาํอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและ
นําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
 

ป.6/2 อธิบายความหมายของคํา ประโยค 
และข้อความที่เป็นโวหาร 

4 • การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น 
  โวหารต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  - คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา 

  - คําที่มีอักษรนํา 

  - คําที่มีตัวการันต์ 

  - คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

  - อักษรย่อและเครื่องหมาย 

   วรรคตอน 

  - วัน เดือน ปีแบบไทย 

  - ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

  - สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 

   และสุภาษิต 
• การอ่านทํานองเสนาะ            
  บทร้อยกรองที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
  (10 ข้อ) 

25 

ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน 

• การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น 

  - เรื่องสั้น 
  - บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - ประกาศทางการ 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 

    ในหนังสือเรียน 

  - บทเรียนจากกลุ่มสาระ 

   การเรียนรู้อื่น 

ป.6/5 อธิบายการนําความรู้และความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต 

ป.6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ  

• การอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่  
  แผนภูมิ และกราฟ 
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
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คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
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ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

ท 2.1  ใช้กระบวนการ 
เขียน เขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจง 
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา 
แต่งประโยคและเขียนข้อความ 
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ 
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา 
แต่งประโยคและเขียนข้อความ 
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ 
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์  

ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว 1 • การเขียนจดหมายส่วนตัว 
  ในชีวิตประจําวัน เช่น 

  - จดหมายขอโทษ 

  - จดหมายแสดงความขอบคุณ 

  - จดหมายแสดงความเห็นใจ 

  - จดหมายแสดงความยินดี 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 
คําตอบ  
(2 ข้อ) 

5 

3 
การฟัง 

การดู และ 
การพูด 

ท 3.1 สามารถเลือก 
ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค์ 

พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่อง
ที่ฟังและดู ตั้งคําถามตอบคําถามจากเรื่อง
ที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือ
จากการฟัง และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้า
จากการฟัง การดู การสนทนา และพูด
โน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 
 

สรุปจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งคําถามตอบ
คําถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้ง
ประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟัง 
และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับ
ขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูด
รายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง 
การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้
อย่างมีเหตุผล  
 
 

ป.6/2 ตั้งคําถาม และตอบคําถาม 
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 

2 • การพูดแสดงความรู้ 
  ความเข้าใจและวิเคราะห์ 
  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟัง 
  และดูจากสื่อต่าง ๆ 

   - นิทรรศการ 
   - สื่อสังคมออนไลน์ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก 
การฟังและดูสื่อโฆษณา  
อย่างมีเหตุผล 
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คุณภาพผู้เรียน 
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ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

4 
หลักการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 

สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต 

รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคํา 

ในประโยค ชนิดของประโยค   

คําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์ และ 

คําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค 

แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  

กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 

 
 

สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 
สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต 
รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคํา 
ในประโยค ชนิดของประโยค  
และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
ใช้คําราชาศัพท์ และคําสุภาพได้ 
อย่างเหมาะสม แต่งประโยค  
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  
กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 
 

ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา 
ในประโยค  

6 • ชนิดและหน้าที่ของคํา 
  - คํานาม 
  - คําสรรพนาม 
  - คํากริยา 
  - คําวิเศษณ ์
  - คําบุพบท 
  - คําเชื่อม 
  - คําอุทาน 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(10 ข้อ) 

25 

ป.6/2 ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

• คําราชาศัพท์ 
• ระดับภาษา 

ป.6/3 รวบรวมและบอกความหมาย 
ของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ 
ในภาษาไทย 

• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค • การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
  ของประโยค 

  - ประโยคสามัญ 

  - ประโยครวม 

  - ประโยคซ้อน 

ป.6/5 แต่งบทร้อยกรอง • กลอนสุภาพ 
ป.6/6 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสํานวน 

ที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต 
• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 
  และสุภาษิต 
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คุณภาพผู้เรียน 
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ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

5 
วรรณคดี 

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและ 
แสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี  
และวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่า 
และนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น เล่านิทานพื้นบ้าน
ร้องเพลงพื้นบา้นของท้องถิ่น 
นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติจริง และท่องจาํ
บทอาขยานตามที่กําหนดได ้
 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น นําข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ  
 

ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการ 
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่สามารถนําไปใช ้ในชีวิตจริง 

3 • วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 

  - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น 

  - สารคดี 

  - บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

    ที่มีคุณค่า 

  - หนังสืออ่านนอกเวลา 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

• วรรณคดีและวรรณกรรม 

  - นิทานพื้นบ้านอาเซียน 

  - บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  - บทอาขยาน 
  - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคด ี 
และวรรณกรรมที่อ่านและนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      

รวม 16  32 80 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
2. รูปแบบอัตนัยเขียนตอบ จํานวน 2 ข้อ (ข้อละ 10 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  ใช้กระบวนการ 
เขียน เขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา 
แต่งประโยคและเขียนข้อความ 
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา 
แต่งประโยคและเขียนข้อความ 
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางานเขียน  
เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย
ส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ  
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  

ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และเหมาะสม 

3 • การเขียนสื่อสาร เช่น 
  - จดหมายกิจธุระ 
     ในชีวิตประจําวัน 
  - รายงานการศึกษาค้นคว้า 

2 20 

ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน • การเขียนย่อความจาก 
  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  ในหนังสือเรียนหรือสื่อต่าง ๆ 

ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

• การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
• การเขียนโน้มน้าวใจ 

รวม 3  2 20 
รวม 2 รูปแบบ 19  34 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 

 


