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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน      
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ

การใช้งานต่าง ๆ คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง 

และอ่านอ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  
ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

2 •  ประโยคและข้อความ 
•  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ 
   สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง  
   กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ จาก 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยการพูดและ 
   การเขียนอธิบาย โดยใช้ Comparison of 
   adjectives/adverbs/ Contrast : but,  
   although, however, in spite of…/   
   Logical connectives เช่น caused by/  

   followed by/consist of. etc. 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ      
(16 ข้อ) 

20 
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ตัวชี้วัด 
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คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ

การใช้งานต่าง ๆ คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟัง 

และอ่านอ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

ม.4-6/4 จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

 •  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
•  การจับใจความสําคัญ การสรุปความ  
   การวิเคราะห์ความ การตีความ 
•  การใช้ skimming/scanning/guessing/   
   context clue  
•  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น   
   การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น  
   I believe…/ I agree with… but…/   
   Well, I must say…/ What do you     
   think of /about…?/I think/don’t  
   think…?/What’s your opinion  
   about…?/ In my opinion…/ 

-  if clauses 
-  so…that/such…that 
-  too to…/enough to… 
-  on the other hand,… 
-  other (s)/another/the other (s) 
-  คําสันธาน (conjunctions) 

because/and/so/but/however/  
because of/due to/owing to etc. 

-  Infinitive pronouns: some, any, 
someone, anyone, everyone, 
one, ones etc. 

-  Tenses: present simple/present 
continuous/present perfect/ 
past simple/future tense etc. 

    -  Simple sentence/Compound   
       sentence/Complex  sentence   
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว ประสบการณ์ 
สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม เลือกและใช้คํา
ขอร้อง คําชี้แจง คําอธิบาย และ
ให้คําแนะนํา พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม พูด และเขียน เพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆกิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้
คําขอร้อง คําชี้แจง คําอธิบาย และ
ให้คําแนะนํา เขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ   
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์
จริงอย่างเหมาะสม เขียน เพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

5 •  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง 
   บุคคล เช่น การทักทายกล่าวลา  
   ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก 
   อย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน 
   ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว  
   สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  
   การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
   และบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์   
   สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เหตุการณ์   
   ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

5 ตัวเลือก       
1 คําตอบ 
(13 ข้อ) 

16.25 

ม.4-6/2 เลือกและใช้คําขอร้อง  
ให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย
อย่างคล่องแคล่ว 

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง 
  คําอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 
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ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น  ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม เลือกและใช้คําขอร้อง 
คําชี้แจง คาํอธิบาย และให้
คําแนะนํา พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม พูด และเขียน เพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆกิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้

คําขอร้อง คําชี้แจง คําอธิบาย และ

ให้คําแนะนํา เขียนแสดงความ

ต้องการ เสนอและให้ความ

ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ   

การให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์

จริงอย่างเหมาะสม เขียน เพื่อขอ

และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน

อย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
จําลอง หรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม 

 • ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ  
  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
  สถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น Please…/ 
  …, please./I’d like…/I need…/  
  May/Can/Could…?/Would you  
  please…?Yes,../ Please do. /  
  Certainly./Yes, of course./Sure./  
  Need some help?/   
  What can I do to help?/   
  Would you like any help?/    
  If you like I could/  
  Would you like any help ?/         
  If you need anything,      
  please…/Is there anything 
  I can do?/I’ll do it for you./ 
  I’m afraid…/I’m sorry,     
  but…/Sorry, but…etc. 

  

 

 

 

 



5 

 
จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น  ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม เลือกและใช้คําขอร้อง 
คําชี้แจง คาํอธิบาย และให้
คําแนะนํา พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม พูด และเขียน เพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆกิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ

สนใจของสังคม และสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้

คําขอร้อง คําชี้แจง คําอธิบาย และ

ให้คําแนะนํา เขียนแสดงความ

ต้องการ เสนอและให้ความ

ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ   

การให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์

จริงอย่างเหมาะสม เขียน เพื่อขอ

และให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน

อย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ 
ที่ฟัง และอ่านอย่างเหมาะสม 

 • คําศัพท์ สํานวนภาษา ประโยคและ 
  ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล  
  บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ 
  ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่าน 

  

ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก 
และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก  
  ความคิดเห็น และให้เหตุผล 
  ประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  
  เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ  
  สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี     
  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์  
  ในชีวิตประจําวัน เช่น Nice./Very  
  nice./Well done!/Congratulations on… 
  I like… because…/I love…  
  because…/I feel… because…/ 
  I think…/I believe…/  I agree/  
  disagree…/I’m afraid/ 
  I don’t like…/I don’t believe…/ 
  I have no idea… /Oh no! etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.3 นําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ  โดยการพูด และ
การเขียน 

พูดและเขียนนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่าง  ๆตามความสนใจ พูดและ
เขียนสรุปใจความสําคัญ แก่น
สาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรมข่าว เหตุการณ์และ
สถานการณ์ตามความสนใจ  
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

เขียนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง/ประสบการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ  
ตามความสนใจ   เขียนสรุป
ใจความสําคัญ แก่นสาระที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์
ตามความสนใจ   เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์  
ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

ม.4-6/1 พูดและเขียนนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 

3 •  การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง     
   ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง  
   และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ   
   สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน 
   อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การดู 
   ภาพยนตร์  การฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์  
   การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศกึษา  
   สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(14 ข้อ) 

17.50 

ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ 
และสถานการณ์ตามความสนใจ 

• การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระ  
  การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
  เหตุการณ์  และสถานการณ์ตาม 
  ความสนใจ 

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 

• การแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผล 
  ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม 
  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น 
  สังคม และโลก 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและ
นําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
ของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และที่มา
ของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา   
เข้าร่วม แนะนําและจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ภาษา เหมาะกับระดับ
ของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิบายวิถีชีวิต ความคิด  
ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม 
แนะนําและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 

ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

1 •  การเลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และ 
   กิริยาท่าทางในการสนทนาระดับของ    
   ภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
   ของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ  
   ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า 
   ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนํา 
   ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
   การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ 
   การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ 
   ตอบรับ หรือปฏิเสธ 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(5 ข้อ) 

6.25 

ต 2.2 เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย 
และนํามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สํานวน       
คําพังเพย  สุภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทยวิเคราะห์/อภิปราย 
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ     
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    
กับของไทย และนําไปใช้    
อย่างมีเหตุผล 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค 
ข้อความ สํานวน คําพังเพย  
สุภาษิต และบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
วิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ  
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย และนําไปใช้อย่างมี
เหตุผล 

ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างโครงสร้าง
ประโยค ข้อความ สํานวน      
คําพังเพย สุภาษิต และบทกลอน
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

1 •  การอธิบาย/การเปรียบเทียบ 
   ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง 
   ประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย     
   สุภาษิต และบทกลอนของภาษา  
   ต่างประเทศและภาษาไทย 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(10 ข้อ) 

12.50 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2561   

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ  ขอ้ละ 1.25 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 
ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

ต 3.1 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นและ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้และเปิด 
โลกทัศน์ของตน 

ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และนําเสนอด้วยการพูด
และการเขียน 

สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และการเขียน 

ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทกึ สรุป และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และนําเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

1 •  การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก  
   การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และ 
   นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(11 ข้อ) 

13.75 

4 

ภาษากับ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน 

และโลก 

ต 4.1 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศกึษาชุมชน
และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและ
สังคม 

ม.4-6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

1 •  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง 
   /สถานการณ์จําลองเสมือนจริงที่เกิดขึน้ 
   ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
   และสังคม 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(6 ข้อ) 

7.50 

ต 4.2 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐาน 
ในการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับสังคมโลก 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้ารวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

ใช้ภาษาต่างประเทศใน 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ  

ม.4-6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ 
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

1 •  การใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
   สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูล 
   ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ 
   เรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อ 
   และประกอบอาชีพ 

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(5 ข้อ) 

6.25 

รวม 15  80 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 

 


