
รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

 

รายการ 

วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

1. รูปแบบข้อสอบ 

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ           

1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ           

1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 70 90 80 80 80 100 24 75 38 83.60 

1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ - - 10 20 - - - - - - 

1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คําตอบ           

1.6 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คําตอบ/ 
     เลือกตอบเชิงซ้อน 

- - - - - - - - 4 16.40 

1.7 เลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 10 - - - - - - - - 

1.8 ระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข - - - - - - 8 25 - - 

1.9 อัตนัย           

รวมจํานวนขอ้สอบ 80 100 90 100 80 100 32 100 42 100 

2. จํานวนเวลาที่ใชส้อบ (นาที) 120 120 120 120 120 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 
   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  จํานวน 10 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 
ได้ถูกต้อง เข้าใจตีความ แปลความ  
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่าน 
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน 
สังเคราะห์ประเมินค่าและนํา
ความรู้ความคิดจากการอ่าน 
มาพัฒนาตน พัฒนา การเรียน 
และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ
นําความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต   
มีมารยาท และมีนิสัยรักการอ่าน 

เข้าใจตีความ แปลความ   
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่าน 
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและนําความรู้ความคิด
จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนา 
การเรียนและพัฒนาความรู้ 
ทางอาชีพ 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 2563 
   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 จํานวน 10 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 2563 
   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 จํานวน 10 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
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง 
ที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือ
ของเรื่องที่ฟังและดู ประเมนิสิ่งที่ฟัง 
และดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะการพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษา 
ที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง 
โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาท 
ในการฟัง ดู และพูด 

มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง 
ที่ดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด 
การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ดู 
ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  
มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง 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 2563 

   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 
และภาษาถิ่น วิเคราะห์และ
ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพล
ของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์
ประเภทกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ 
ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
และใช้คําราชาศัพท์  และคําสุภาพ 
ได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์หลักการ 
สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของ
ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย
และภาษาถิ่น วิเคราะห์ 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 2563 
   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
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

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 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2563   

   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 และคําบรรยาย 

ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความ 

ที่ฟังหรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่อง 

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างประกอบ 

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  
   จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยการพูดและ 
   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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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2563   

   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 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ

การใช้งานต่าง ๆ คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยาย 

ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความ 

ที่ฟังหรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่อง 

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างประกอบ 

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 2563   

   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 
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม และสื่อสาร 
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 
คําอธิบาย และให้คําแนะนํา  
พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์จําลอง
หรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม พูด และเขียน  
เพื่อขอและให้ข้อมูล  
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสมพูดและ
เขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม และสื่อสาร 
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 
คําอธิบาย และให้คําแนะนํา  
เขียนแสดงความต้องการ เสนอ 
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง 
และอ่านอย่างเหมาะสม   
เขียนบรรยายความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

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

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

5 ตัวเลือก       
1 คําตอบ 
(13 ข้อ) 

16.25 

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

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจงคําอธิบาย  
  ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 
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คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง  ๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น   
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสม เลือกและใช้ 
คําขอร้อง คําชี้แจง คําอธิบาย  
และให้คําแนะนํา พูดและเขียน
แสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
พูด และเขียน เพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 

คําอธิบาย และให้คําแนะนํา  

เขียนแสดงความต้องการ เสนอและ

ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์จําลองหรือ

สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล  

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ

อ่านอย่างเหมาะสม  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. 
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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  ๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น   
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม เลือกและใช้คําขอร้อง 
คําชี้แจง คําอธิบาย และให้
คําแนะนํา พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
พูด และเขียน เพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 

คําอธิบาย และให้คําแนะนํา เขียน

แสดงความต้องการ เสนอและให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับ และ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์จําลองหรือ

สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล  

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ

อ่านอย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย 

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

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

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

  

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 2563   

   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  
แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรมข่าว เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความสนใจ  
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

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 และประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
   ของสังคม เช่น การเดินทาง  
   การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ 
   ดนตรี  การดูภาพยนตร์  การฟังเพลง   
   การเลี้ยงสัตว์ การอ่านหนังสือ  
   การท่องเที่ยว การศึกษา  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  และสถานการณ์ 
  ตามความสนใจ 

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 2563   

   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
ภาษากับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
และนําไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม 
กับกาลเทศะ 

เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
ของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ และ 
ที่มาของขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา   
เข้าร่วม แนะนําและจัดกิจกรรม 
ทางภาษาและวัฒนธรรม 
อย่างเหมาะสม 

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 
และนํามาใช้ 
อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

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 และนําไปใช้ 
อย่างมีเหตุผล 

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 

 

 

 

 



8 

 
จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2563   

   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 ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการเชื่อมโยงความรู้ 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ 
และเปิดโลกทัศน์ของตน 

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 
   การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

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 จากสื่อและ 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ในการศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพ 

1 •  การใช้ภาษาต่างประเทศในการ 
   สืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ  
   จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   
   ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(5 ข้อ) 

6.25 

รวม 15  80 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

จริยธรรม 

ส 1.1 รู้ และเข้าใจ 
ประวัติ ความสําคัญ  
ศาสดา หลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
และศาสนาอื่น มีศรัทธา 
ที่ถูกต้อง ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข 
 

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ม.4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ 
แบบยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 

2 • พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(10 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ      

(1 ข้อ) 

12 

ม.4-6/21 วิเคราะห์หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสําคัญ
ของการทําความดีต่อกัน 

• หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น  

  สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  มิจฉาวณิชชา 5   

  อริยวัฑฒิ 5  โภคอาทิยะ 5   

• คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ 10 ประการ  

   (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

• ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม  

   (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

 

 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด ม.4-6/2, ม.4-6/9 และ ม.4-6/10 บูรณาการในตัวชี้วัด ม.4-6/21 โดยวิเคราะห์ประวัติศาสดา ที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่ตนนับถือ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

จริยธรรม 

ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนัก

และปฏิบัติตนเป็น 

ศาสนิกชนที่ดี และธาํรง

รักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลกอย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลก 

อย่างกว้างขวาง 

และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา 

ที่ตนนับถือ 

ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
วันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญ 
ของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

1 • หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญ  

  และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนาหรือ   

  ศาสนาอื่น 

• การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสําคัญ  

  และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนา  

  หรือศาสนาอื่น 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

8 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต

ในสังคม 

ส 2.1 เข้าใจและ

ปฏิบัติตนตามหน้าที่

ของการเป็นพลเมืองดี 

มีค่านิยมที่ดีงามและ

ธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  

ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมไทย และ

สังคมโลกอย่างสันติสุข 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
มีค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข รวมทั้งมี
ศักยภาพเพื่อการศึกษา
ต่อในชั้นสูง 
ตามความประสงค์ได้ 
 
มีจิตสํานึกและ 

มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย   

และสิ่งแวดล้อม 

เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข  

 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ  
และสังคมโลก 

2 • กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 

• กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น  

  ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน  

  จํานํา จํานอง 

• กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

• กฎหมายอื่นที่สําคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ 

  แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

  กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร  

  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

• ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล  

  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

  (11 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 
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ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

• ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 
• ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  ที่สําคัญ  
• การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ์ 
  วัฒนธรรมไทย  
• ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ 
  วัฒนธรรมสากล 
• วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
• อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคม 
  พหุวัฒนธรรม 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต 

ในสังคม 

ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น  
ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข รวมทั้งมี

ศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข  

ม.4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศ
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้ง 
เสนอแนวทางแก้ไข 

2 • สถานการณ์การเมืองการปกครอง 

  ของสังคมไทย  

• อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง 

   ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 

• ปัญหาการเมืองสําคัญที่เกิดขึ้น    

  ภายในประเทศ สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(5 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

7 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็น 
ที่ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

• การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

• รูปแบบของรัฐ 
• ฐานะและพระราชอํานาจ 
  ของพระมหากษัตริย์  
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 
เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.1 เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค   
การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จํากัดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทั้ง
เข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการดํารงชีวิต 
อย่างมีดุลยภาพ 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 
เลือก และตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม มีจิตสํานึก
และมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย  และ
สิ่งแวดล้อม มีความรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
มุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงาม 
ให้กับสังคม 

การเลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงาม 
ให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้าง 
ในระบบเศรษฐกิจ 

3 • ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและ 
  ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  
• ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสีย 
  ของตลาดประเภทต่าง ๆ 
• การกําหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน  
  การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
• การกําหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 
  อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
• บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา  
   และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย  
   และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม 
ของประเทศ 

• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
  ในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค 
  เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
• ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดยการศึกษา 
  วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  ฉบับที่ผ่านมา 
• การพัฒนาประเทศที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมฉบับปัจจุบัน  

ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
และประเทศ 

• วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความหมาย ความสําคัญและหลักการของระบบสหกรณ์ 

• ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา 
  เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจ และ

ความจําเป็น 

ของการร่วมมือกัน 

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจ

บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

มีจิตสํานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

และสิ่งแวดล้อม 

มีความรักท้องถิ่น 

และประเทศชาติ   

มุ่งทําประโยชน์และ

สร้างสิ่งที่ดีงาม 

ให้กับสังคม 

เลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม  
มีความรักท้องถิ่น 
และประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์ 
และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

3 • นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา 

  เศรษฐกิจของประเทศ 

• บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง 

   ของรัฐบาลในด้าน 

   - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
   - การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 
• รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ 

  งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา 

   ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

• นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และ 
  การใช้จ่ายของรัฐ 
• แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
• ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น  

  GDP, GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

5 ตัวเลือก  
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี 
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่มีผลต่อสังคมไทย 

• วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค 

  โลกาภิวัตน์ของไทย 

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี 

  ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

  ของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร   

  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

 

 



7 

 

 
 

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจ และ

ความจําเป็น 

ของการร่วมมือกัน 

ทางเศรษฐกิจ 

ในสังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจบริโภค

ได้อย่างเหมาะสม 

มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย   

และสิ่งแวดล้อม  

มีความรักท้องถิ่น 

และประเทศชาติ   

มุ่งทําประโยชน์ 

และสร้างสิ่งที่ดีงาม 

ให้กับสังคม 

เลือกและตัดสินใจบริโภค
ได้อย่างเหมาะสม  
มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์และ 
สร้างสิ่งที่ดีงาม 
ให้กับสังคม 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า 

  ระหว่างประเทศ 

• บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

  ที่สําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO,    

   NAFTA, EU, IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC  

   ในระดับต่าง ๆ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

• ปัจจัยต่าง ๆ  ที่นําไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน  

  การขัดแยง้ และการประสานประโยชน์ 

  ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ 

• ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นําไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 

• ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม 

  ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่นําไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน  

  การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ 

  ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้า 

  ในการค้าระหว่างประเทศ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 เข้าใจความหมาย  

ความสําคัญของเวลา

และยุคสมัย 

ทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ 

มาวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทยความ
ภูมิใจในความเป็นไทย
ประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ 

1 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

  ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 

  และประวัติศาสตร์สากล 

• ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

  ของสังคมมนุษย์ทีม่ีปรากฏในหลักฐาน 

  ทางประวัติศาสตร์  

  (เชื่อมโยงกับมาตรฐาน ส 4.3) 

• ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย 

  ทางประวัติศาสตร์ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

4 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ

ของมนุษยชาติจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน   

ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณ์ 

อย่างต่อเนื่อง 

ตระหนักถึง

ความสําคัญและ

สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ไทยความภูมิใจในความ

เป็นไทยประวัติศาสตร์

ของชาติไทยยึดมั่นใน

วิถีชีวิต และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข 

 

ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ
และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก 
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4 • อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม 

  ลุ่มแม่น้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ  

  และอารยธรรมกรีก โรมัน 

• การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  

  และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 

• เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง   

  ของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบศักดินา  

  สวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟู 

  ศิลปวิทยาการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์   

  การสํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา  

  การปฏิวัติ อุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม  

  แนวคิดจักรวรรดินยิม แนวคิดชาตินยิม 

• การขยาย การล่าอาณานคิม และผลกระทบ  

• ความร่วมมือ และความขัดแยง้ของมนษุยชาติ 

  ในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

• สถานการณ์สําคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ 

  ที่ 21 เช่น  

  - เหตุการณ์การระเบิดตึก World Trade  

    Centre (เวิลด์เทรด เซน็เตอร์) 11 กันยายน 2001 

  - การขาดแคลนทรัพยากร 

  - การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย 

• ความขัดแยง้ทางศาสนา 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
 

10 
 

ม.4-6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ  
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง  
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวปีอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 

ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.3 เข้าใจความ

เป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มีความรักความภูมิใจ

และธํารงความเป็นไทย 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์          

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ 
ของประวัติศาสตร์ไทย 

1 • ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด 

  เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณ 

  ในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  

  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย 

  ในช่วงเวลาต่าง ๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

  การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิกไพร่   

  การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาล 

  ที่ 5  แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6  

  จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

  สมัยรัชกาลที่ 7  บทบาทของสตรีไทย 

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

6 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ 

มาตรฐาน 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด 

(ฉบับ

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

รายละเอียดตัวชี้วดั 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะ

ทางกายภาพของโลก

และความสัมพันธ์

ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล

ต่อกัน ใช้แผนที่ 

และ เครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์ในการ

ค้นหา วิเคราะห์ 

และสรุปข้อมูล 

ตามกระบวนการ 

ทางภูมิศาสตร์ 

ตลอดจนใช้ 

ภูมิสารสนเทศ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ 

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 

ทางภูมิศาสตร์  ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

กับการสร้างสรรค์วิถีการดําเนิน

ชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 

และระหว่างประเทศ เพื่อเตรียม

รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพ 
และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล 
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับการสร้างสรรค์ 
วิถีการดําเนนิชีวิต ความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง   
ของโลก และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

ม.4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ 

2 • การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

(ประกอบด้วย 1.ธรณีภาค 2.บรรยากาศภาค 

3.อุทกภาค 4.ชีวภาค) ของพื้นที่ในประเทศ

ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

• การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

ที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

และทรัพยากรธรรมชาติ 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

8 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งทําให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในประเทศไทย 
และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

• ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลก 

 
 หมายเหตุ  ตัวชี้วัด ม.4-6/3  บูรณาการในตัวชี้วัด ม.4-6/1 และ ม.4-6/2 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ 

มาตรฐาน 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด 

(ฉบับ

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

รายละเอียดตัวชี้วดั 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ 
กับสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
ที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถี 
การดําเนินชีวิต  
มีจิตสํานึกและ 
มีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพ
และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับการสร้างสรรค์วิถีการดําเนิน
ชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
และระหว่างประเทศ เพื่อเตรียม
รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพ 
และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล 
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับการสร้างสรรค์ 
วิถีการดําเนนิชีวิต ความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง   
ของโลก และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

ม.4-6/1 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กับกิจกรรม
ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถี 
การดําเนินชีวิตของท้องถิ่น  
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก และเห็นความสําคัญ 
ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ 

3 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

กับวิถีการดําเนินชีวิตภายใต้กระแส

โลกาภิวัฒน์ ได้แก่ 

   - ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน  

(การกระจายและการเปลี่ยนแปลงประชากร  

ชุมชนเมืองและชนบทและการกลายเป็นเมือง) 

   - การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต  
การบริการ และการท่องเที่ยว) 
 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(10 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

12 

ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์  สาเหตุ  
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
และภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก 

• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภัยพิบัติ 
• สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
• การจัดการภัยพิบัติ 

 
หมายเหตุ  ตัวชี้วัด ม.4-6/4  บูรณาการในตัวชี้วัด ม.4-6/1, ม.4-6/2 และ ม.4-6/3 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ 

มาตรฐาน 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด 

(ฉบับ

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

รายละเอียดตัวชี้วดั 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

(ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.2 เข้าใจ
ปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ 
กับสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
ที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถี 
การดําเนินชีวิต  
มีจิตสํานึกและ 
มีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพ
และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับการสร้างสรรค์วิถีการดําเนิน
ชีวิต ความร่วมมือด้านทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
และระหว่างประเทศ เพื่อเตรียม
รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพ 
และภัยพิบัติ ซึ่งได้รับอิทธิพล 
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับการสร้างสรรค์ 
วิถีการดําเนนิชีวิต ความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง   
ของโลก และการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

ม.4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กฎหมายและนโยบาย ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาท
ขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสานงาน ความร่วมมือ 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในประเทศ 

และระหว่างประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ความมั่นคงของมนุษย์ และการ

บริโภคอย่างรับผิดชอบ 

• กฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศ 

และระหว่างประเทศ 

• บทบาทขององค์การ และการประสาน

ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

  

รวมทั้งสิ้น 24  90 100 

เวลาที่ใช้สอบ 120 นาท ี
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

จ ำนวนข้อสอบ 32 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 24 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 90 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน)  
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  8 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 30 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน) 

 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ

พีชคณิต 
 

ค 1.1 เข้ำใจควำม
หลำกหลำยของ
กำรแสดงจ ำนวน 
ระบบจ ำนวน  
กำรด ำเนินกำรของ
จ ำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินกำร 
สมบัติของกำร
ด ำเนินกำร  
และน ำไปใช้ 
 

 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่วกับเซต
และตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำร
สื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ 

 น ำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม  
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้ง
ปัญหำเกีย่วกบัดอกเบีย้และมูลค่ำ
ของเงิน 

 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่วกับเซต
และตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำร
สื่อสำรและสื่อควำมหมำยทำง
คณิตศำสตร์ 

 น ำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
ฟังก์ชัน ล ำดับและอนุกรม  
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้ง
ปัญหำเกีย่วกบัดอกเบีย้และมูลค่ำ
ของเงิน 

ม.4/1 
 

เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่วกับเซตและ
ตรรกศำสตร์เบื้องต้น ในกำรสื่อสำรและ
สื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ 

2 เซต  
 ควำมรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พื้นฐำน

เกี่ยวกบัเซต   
 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์

ของเซต 
ตรรกศำสตรเ์บื้องต้น 
 ประพจน์และตวัเช่ือม  

(นิเสธ  และ  หรอื  ถ้ำ...แล้ว...  ก็ต่อเมือ่) 

5 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ  
(6 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(1 ข้อ) 

21.875 

ม.5/1 เข้ำใจควำมหมำยและใช้สมบัติเกี่ยวกับ
กำรบวก กำรคูณ กำรเท่ำกัน และ 
กำรไม่เท่ำกันของจ ำนวนจริงในรูปกรณฑ์
และจ ำนวนจริงในรูปเลขยกก ำลัง 
ที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนตรรกยะ 

เลขยกก ำลงั 
 รำกที่ n ของจ ำนวนจริง เมื่อ n เป็น

จ ำนวนนับที่มำกกว่ำ 1 
 เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวน

ตรรกยะ  

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
ควำมสัมพันธ ์
ฟังก์ชัน  
ล ำดับและอนกุรม 
และน ำไปใช้ 
 

ม.5/1 ใช้ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชันอธิบำย
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด 

2 ฟังก์ชัน  
 ฟังก์ชันและกรำฟของฟังก์ชัน  

(ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันก ำลังสอง  
ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล) 

5 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(4 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(2 ข้อ) 

18.75 

ม.5/2 เข้ำใจและน ำควำมรู้เกี่ยวกับล ำดับและ 
อนุกรมไปใช้ 

ล ำดับและอนุกรม 
 ล ำดับเลขคณิตและล ำดับเรขำคณิต 
 อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขำคณิต 
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จ ำนวนข้อสอบ 32 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 24 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 90 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน)  
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  8 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 30 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน) 

 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

ค 1.3 ใช้นิพจน์ 
สมกำร และ
อสมกำร อธิบำย
ควำมสัมพันธห์รือ
ช่วยแก้ปัญหำที่
ก ำหนดให้  

ม.5/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่วกับดอกเบีย้และ
มูลค่ำของเงินในกำรแก้ปัญหำ 

1 ดอกเบี้ยและมูลค่ำของเงิน  
 ดอกเบี้ย 
 มูลค่ำของเงิน 
 ค่ำรำยงวด 

5 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(2 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(1 ข้อ) 

9.375 

3 
สถิติและ
ควำม

น่ำจะเป็น 
 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำรทำง
สถิติ และใช้ควำมรู้
ทำงสถิติใน 
กำรแก้ปญัหำ 
 

 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติใน
กำรวิเครำะห์ขอ้มูล น ำเสนอข้อมูล 
และแปลควำมหมำยข้อมูล เพือ่
ประกอบกำรตัดสินใจ 

 เข้ำใจและใช้หลักกำรนับเบื้องต้น 
กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่ 
ในกำรแก้ปัญหำ และน ำควำมรู้
เกี่ยวกบัควำมนำ่จะเป็นไปใช ้

 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติใน
กำรวิเครำะห์ขอ้มูล น ำเสนอข้อมูล 
และแปลควำมหมำยข้อมูล เพือ่
ประกอบกำรตัดสินใจ 

 เข้ำใจและใช้หลักกำรนับเบื้องต้น 
กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่ 
ในกำรแก้ปัญหำ และน ำควำมรู้
เกี่ยวกบัควำมนำ่จะเป็นไปใช ้

ม.6/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร
น ำเสนอข้อมูล และแปลควำมหมำยของ
ค่ำสถิติเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 

1 สถิติ 
 ข้อมูล 
 ต ำแหน่งที่ของข้อมูล 
 ค่ำกลำง (ฐำนนิยม มัธยฐำน  

ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต) 
 ค่ำกำรกระจำย (พิสัย  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมแปรปรวน) 
 กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพและ 

เชิงปริมำณ 
 กำรแปลควำมหมำยของค่ำสถิติ 

5 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(8 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(3 ข้อ) 

34.375 

ค 3.2 เข้ำใจ
หลักกำรนับ
เบื้องต้น  
ควำมน่ำจะเป็น 
และน ำไปใช้ 

ม.4/1 เข้ำใจและใช้หลักกำรบวกและกำรคูณ 
กำรเรียงสับเปลี่ยน และกำรจัดหมู่  
ในกำรแก้ปัญหำ 

2 หลักกำรนับเบื้องต้น 
 หลักกำรบวกและกำรคูณ 
 กำรเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของ

แตกต่ำงกันทั้งหมด 
 กำรจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่ำงกันทั้งหมด 

5 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(4 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(1 ข้อ) 

15.625 
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จ ำนวนข้อสอบ 32 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 24 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 90 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน)  
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  8 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 30 นำที (ข้อละ 3.125 คะแนน) 

 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

ม.4/2 หำควำมนำ่จะเป็นและน ำควำมรู้เกี่ยวกบั
ควำมน่ำจะเป็นไปใช้ 

ควำมน่ำจะเป็น 
 กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์ 
 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ 

รวม 8 - 32 100 

จ ำนวนเวลำที่ใชส้อบ 120 นำท ี

หมำยเหตุ  ข้อสอบบำงข้อมีกำรบูรณำกำรตัวช้ีวัด 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

1 

วิทยาศาสตร 

ชีวภาพ 

ว 1.1 เขาใจความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 

และความสัมพันธระหวาง

ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตตาง ๆ  

ในระบบนิเวศ การถายทอด

พลังงาน การเปล่ียนแปลง

แทนที่ในระบบนิเวศ 

ความหมายของประชากร 

ปญหาและผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม แนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอม รวมทั้งนําความรู

ไปใชประโยชน 

เขาใจความหลากหลาย

ของไบโอมในเขต

ภูมิศาสตรตาง ๆ 

ของโลก การเปล่ียนแปลง 

แทนที่ในระบบนิเวศ 

ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

แนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการแกไข

ปญหาส่ิงแวดลอม 

เขาใจความหลากหลาย

ของไบโอมในเขต

ภูมิศาสตรตาง ๆ 

ของโลก การเปล่ียนแปลง 

แทนที่ในระบบนิเวศ 

ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

แนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการแกไข

ปญหาส่ิงแวดลอม 

ม.4/1 สืบคนขอมูลและอธบิายความสัมพันธ 

ของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลกกับ 

ความหลากหลายของไบโอม และยกตัวอยาง 

ไบโอมชนิดตาง ๆ 

4 • บริเวณของโลกแตละบริเวณมีสภาพทางภูมิศาสตร 

ที่แตกตางกัน แบงออกไดเปนหลายเขตตามสภาพ

ภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝน ทําใหมีระบบนิเวศที่

หลากหลาย ซ่ึงสงผลใหเกิดความหลากหลายของไบโอม 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(2 ขอ) 

4.4 

ม.4/2 สืบคนขอมูล อภปิรายสาเหตุ และยกตัวอยาง

การเปล่ียนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

• การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

ทั้งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ 

เกิดจากการกระทาํของมนุษย 

• การเปล่ียนแปลงแทนที่เปนการเปล่ียนแปลงของ 

กลุมส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นชา ๆ เปนเวลานาน ซ่ึงเปนผล

จากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบทางกายภาพและ

ทางชีวภาพ สงผลใหระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไปสูสมดุล

จนเกิดสังคมสมบูรณได 

ม.4/3 สืบคนขอมูล อธบิายและยกตัวอยางเกีย่วกับ

การเปล่ียนแปลงขององคประกอบทางกายภาพ

และทางชีวภาพที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง

ขนาดของประชากรส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

• การเปล่ียนแปลงขององคประกอบในระบบนิเวศ 

ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลตอ 

การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.4/4 สืบคนขอมูลและอภปิรายเกีย่วกับปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พรอมทั้งนําเสนอแนวทาง 

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

• มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากความ

ระมัดระวัง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อชวย

อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกมนุษย สงผลตอ 

การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

• ปญหาที่เกิดกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

บางปญหาสงผลกระทบในระดับทองถิ่น บางปญหา 

ก็สงผลกระทบในระดับประเทศ และบางปญหา 

สงผลกระทบในระดับโลก 

• การลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ การกาํจัด

ของเสียที่เปนสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอม และ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เปน

ตัวอยางของแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และการลดปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิด 

การใชประโยชนทีย่ั่งยืน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ว 1.2 เขาใจสมบัติของ

ส่ิงมีชีวิต หนวยพื้นฐานของ

ส่ิงมีชีวิต การลําเลียงสารเขา

และออกจากเซลล 

ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาที่ของระบบตาง ๆ 

ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน

สัมพันธกัน ความสัมพันธของ

โครงสรางและหนาที่ของ

อวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทาํงาน

สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไป

ใชประโยชน 

เขาใจการลําเลียง

สารเขาและออก

จากเซลล กลไก

การรักษา 

ดุลยภาพของ

มนุษย ภูมิคุมกัน

ในรางกายของ

มนุษยและ 

ความผิดปกติของ

ระบบภูมิคุมกัน 

การใชประโยชน

จากสารตาง ๆ ที่

พืชสรางขึ้น  

เขาใจการลําเลียง

สารเขาและออก

จากเซลล กลไก

การรักษา 

ดุลยภาพของ

มนุษย ภูมิคุมกัน

ในรางกายของ

มนุษยและ 

ความผิดปกติของ

ระบบภูมิคุมกัน 

การใชประโยชน

จากสารตาง ๆ  

ที่พืชสรางขึ้น  

ม.4/1 อธิบายโครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลล 

ที่สัมพันธกับการลําเลียงสาร และเปรียบเทียบ

การลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ  

12 • เยื่อหุมเซลลมีโครงสรางเปนเยื่อหุมสองชั้นที่มีลิพิด 

เปนองคประกอบ และมีโปรตีนแทรกอยู 

• สารที่ละลายไดในลิพิดและสารที่มีขนาดเล็กสามารถ

แพรผานเยื่อหุมเซลลไดโดยตรง สวนสารขนาดเล็ก 

ที่มีประจุตองลําเลียงผานโปรตีนที่แทรกอยูที ่

เยื่อหุมเซลล ซ่ึงมี 2 แบบ คือ การแพรแบบฟาซิลิเทต 

และแอกทฟีทรานสปอรต ในกรณีสารขนาดใหญ เชน 

โปรตีน จะลําเลียงเขาโดยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

หรือลําเลียงออกโดยกระบวนการเอกโซไซโทซิส 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ) 

15.1 

ม.4/2 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ําและสาร 

ในเลือด โดยการทาํงานของไต 

• การรักษาดุลยภาพของน้ําและสารในเลือด เกิดจาก 

การทํางานของไต ซ่ึงเปนอวัยวะในระบบขับถาย 

ที่มีความสําคัญในการกาํจัดของเสียที่มีไนโตรเจน 

เปนองคประกอบ รวมทั้งน้ําและสารที่มปีริมาณเกิน

ความตองการของรางกาย 

ม.4/3 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส 

ของเลือด โดยการทํางานของไตและปอด 

• การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดเกิดจาก 

การทํางานของไตที่ทําหนาที่ขับหรือดูดกลับไฮโดรเจน
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ไอออน ไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน และแอมโมเนียม

ไอออน และการทํางานของปอดที่ทําหนาที่กําจัด

คารบอนไดออกไซด 

ม.4/4 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภมูิ

ภายในรางกาย โดยระบบหมุนเวยีนเลือด 

ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง 

• การรักษาดุลยภาพของอุณหภมูิภายในรางกายเกิดจาก

การทํางานของระบบหมุนเวยีนเลือดที่ควบคุม 

ปริมาณเลือดไปที่ผิวหนัง การทํางานของตอมเหง่ือ 

และกลามเนื้อโครงราง ซ่ึงสงผลถึงปริมาณความรอน 

ที่ถูกเก็บหรือระบายออกจากรางกาย 

ม.4/5 อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกบั 

การตอบสนองของรางกายแบบไมจําเพาะ 

และแบบจาํเพาะตอส่ิงแปลกปลอมของรางกาย 

• เมื่อเชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นเขาสูเนื้อเยื่อ 

ในรางกาย รางกายจะมีกลไกในการตอตานหรือทําลาย

ส่ิงแปลกปลอมทั้งแบบไมจําเพาะและแบบจําเพาะ 

• เซลลเม็ดเลือดขาวกลุมฟาโกไซตจะมีกลไกในการ

ตอตานหรือทําลายส่ิงแปลกปลอมแบบไมจําเพาะ 

• กลไกในการตอตานหรือทําลายส่ิงแปลกปลอม 

แบบจําเพาะเปนการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาว 

ลิมโฟไซตชนิดบีและชนิดที ซ่ึงเซลลเม็ดเลือดขาว 
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ทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ทาํใหเซลลทั้งสอง

สามารถตอบสนองแบบจําเพาะตอแอนติเจนนั้น ๆ ได  

• เซลลบีทําหนาที่สรางแอนติบอดี ซ่ึงชวยในการจับ 

ส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ เพือ่ทําลายตอไป โดย 

ระบบภูมิคุมกัน เซลลทีทําหนาที่หลากหลาย เชน 

กระตุนการทํางานของเซลลบีและเซลลทีชนิดอื่น 

ทําลายเซลลที่ติดไวรัสและเซลลที่ผิดปกติอื่น ๆ  

ม.4/6 สืบคนขอมูล อธบิาย และยกตัวอยางโรค 

หรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของ 

ระบบภูมิคุมกัน 

• บางกรณีรางกายอาจเกิดความผิดปกติของ 

ระบบภูมิคุมกัน เชน ภูมิคุมกันตอบสนองตอแอนติเจน

บางชนิดอยางรุนแรงมากเกินไป หรือรางกายมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอแอนติเจนของตนเอง อาจทําให

รางกายเกิดอาการผิดปกติได 

ม.4/7 อธิบายภาวะภูมิคุมกันบกพรองที่มีสาเหตุ 

มาจากการติดเชื้อ HIV 

• บุคคลที่ไดรับเลือดหรือสารคัดหล่ังที่มีเชื้อ HIV  

ซ่ึงสามารถทําลายเซลลที ทําใหภูมิคุมกนับกพรอง 

และติดเชื้อตาง ๆ ไดงายขึ้น 
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ม.4/8 ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืช

สังเคราะหได 

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงเปนจุดเร่ิมตนของ 

การสรางน้ําตาลในพืช พืชเปล่ียนน้ําตาลไปเปน

สารอาหารและสารอื่น ๆ เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน 

ไขมัน ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

• มนุษยสามารถนาํสารตาง ๆ ที่พืชบางชนิดสรางขึ้น 

ไปใชประโยชน เชน ใชเปนยาหรือสมุนไพร 

ในการรักษาโรคบางชนิด ใชในการไลแมลง กําจัด

ศัตรูพืชและสัตว ใชในการยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของแบคทีเรีย และใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

ม.4/9 สืบคนขอมูล อภปิราย และยกตัวอยางเกี่ยวกับ

การใชประโยชนจากสารตาง ๆ ทีพ่ืชบางชนิด

สรางขึ้น 

ม.4/10 ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบาย

เกี่ยวกบัปจจยัภายนอกที่มีผลตอ 

การเจริญเติบโตของพืช 

• ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต เชน แสง น้ํา 

ธาตุอาหาร คารบอนไดออกไซด และออกซิเจน ปจจยั

ภายใน เชน ฮอรโมนพืช ซ่ึงพืชมีการสังเคราะหขึ้น  

เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตในชวงชีวิตตาง ๆ  

• มนุษยมีการสังเคราะหสารควบคุมการเจริญเติบโต 

ของพืชโดยเลียนแบบฮอรโมนพืช เพื่อนาํมาใชควบคุม

การเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช 

ม.4/11 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับสารควบคุม 

การเจริญเติบโตของพืชที่มนุษยสังเคราะหขึ้น 

และยกตัวอยางการนาํมาประยุกตใชทางดาน

การเกษตรของพืช 
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ม.4/12 สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืช 

ตอส่ิงเราในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอ 

การดํารงชีวิต 

• การตอบสนองตอส่ิงเราของพืชแบงตามความสัมพันธ

กับทิศทางของส่ิงเรา ไดแก แบบที่มีทิศทางสัมพันธกับ

ทิศทางของส่ิงเรา เชน ดอกทานตะวันหนัเขาหาแสง 

ปลายรากเจริญเขาหาแรงโนมถวงของโลก และแบบ 

ที่ไมมีทิศทางสัมพันธกับทิศทางของส่ิงเรา เชน การหุบ

และบานของดอก หรือการหุบและกางของใบพืชบางชนิด 

• การตอบสนองตอส่ิงเราของพืชบางอยางสงผลตอ 

การเจริญเติบโต เชน การเจริญในทิศทางเขาหาหรือ

ตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก การเจริญใน 

ทิศทางเขาหาหรือตรงขามกบัแสง และการตอบสนอง

ตอการสัมผัสส่ิงเรา 

ว 1.3 เขาใจกระบวนการและ

ความสําคัญของการถายทอด

ลักษณะทางพันธกุรรม สาร

พันธุกรรม การเปล่ียนแปลง

เขาใจการถายทอด

ลักษณะทาง

พันธุกรรม  

เขาใจการถายทอด

ลักษณะทาง

พันธุกรรม  

ม.4/1 อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะห

โปรตีน และลักษณะทางพันธกุรรม 

6 • ดีเอ็นเอ มีโครงสรางประกอบดวยนวิคลีโอไทด 

มาเรียงตอกัน โดยยีนเปนชวงสายของดีเอ็นเอที่มีลําดับ

นิวคลีโอไทดที่กําหนด ลักษณะของโปรตีนที่สังเคราะหขึ้น 

ซ่ึงสงผลใหเกิดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ  

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

6.6 
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ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ทางพันธุกรรมที่มีผลตอ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งนําความรู

ไปใชประโยชน 

การเปล่ียนแปลง

ทางพันธุกรรม 

วิวัฒนาการ 

ที่ทําใหเกิด 

ความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิต 

ความสําคัญและ

ผลของเทคโนโลยี

ทางดีเอ็นเอตอ

มนุษย ส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

การเปล่ียนแปลง

ทางพันธุกรรม 

วิวัฒนาการ 

ที่ทําใหเกิด 

ความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิต 

ความสําคัญและ

ผลของเทคโนโลยี

ทางดีเอ็นเอตอ

มนุษย ส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

ม.4/2 อธิบายหลักการถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุม

ดวยยีนทีอ่ยูบนโครโมโซมเพศและ 

มัลติเปลแอลลีล 

• ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศชายและ 

เพศหญิงไมเทากัน เชน ตาบอดสี ฮีโมฟเลีย ซ่ึงควบคุม

โดยยีนบนโครโมโซมเพศ บางลักษณะมกีารควบคุม 

โดยยีนแบบมัลติเปลแอลลีล เชน หมูเลืด ABO ซ่ึง 

การถายทอดลักษณะทางพันธกุรรมดังกลาวจัดเปน

สวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล 

ม.4/3 อธิบายผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงลําดับ 

นิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะ

ของส่ิงมีชีวิต 

• มิวเทชันที่เปล่ียนแปลงลําดับนิวคลีโอไทด หรือ

เปล่ียนแปลงโครงสรางหรือจํานวนโครโมโซมอาจสงผล

ทําใหลักษณะของส่ิงมีชีวิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

ซ่ึงอาจมีผลดีหรือผลเสีย 

• มนุษยใชหลักการของการเกิดมิวเทชันในการชักนํา 

ใหไดส่ิงมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกตางจากเดิม โดยการใช

รังสีและสารเคมีตาง ๆ  

ม.4/4 สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนํามวิเทชัน 

ไปใชประโยชน 

ม.4/5 สืบคนขอมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยี

ทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

• มนุษยนําความรูเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาประยกุตใช

ทางดานการแพทย และเภสัชกรรม เชน การสราง

ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิตยาและวัคซีน  
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ดานการเกษตร เชน พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ตานทาน

โรคหรือแมลง สัตวดัดแปรพันธุกรรมที่มลัีกษณะตามที่

ตองการ และดานนิติวิทยาศาสตร เชน การตรวจ 

ลายพิมพดีเอ็นเอ เพื่อหาความสัมพันธทางสายเลือด 

หรือเพื่อหาผูกระทําผิด 

• การใชเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในดานตาง ๆ ตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชวีจริยธรรม และ

ผลกระทบทางดานสังคม 

ม.4/6 สืบคนขอมูล อธบิาย และยกตัวอยาง 

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเปนผล 

มาจากวิวัฒนาการ 

• ส่ิงมีชีวิตที่มีอยูในปจจุบันมีลักษณะที่ปรากฎใหเห็น

แตกตางกันซ่ึงเปนผลมาจากความหลากหลายของ

ลักษณะทางพันธกุรรม ซ่ึงเกิดจากมิวเทชันรวมกับ 

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

• ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทําให

ส่ิงมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมในการดํารงชีวิต สามารถ

ปรับตัวใหอยูรอดไดในส่ิงแวดลอมนั้น ๆ 
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คะแนน 

• กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเปนหลักการ 

ที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

2 

วิทยาศาสตร 

กายภาพ 

ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร 

องคประกอบของสสาร 

ความสัมพันธระหวางสมบัติ

ของสสารกับโครงสรางและ 

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค 

หลักและธรรมชาติของ 

การเปล่ียนแปลงสถานะ 

ของสสาร การเกิดสารละลาย 

และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เขาใจชนิดของ

อนุภาคสําคัญที่

เปนสวนประกอบ

ในโครงสราง

อะตอม สมบัติ 

บางประการของ

ธาตุ การจัดเรียง

ธาตุในตารางธาตุ 

ชนิดของแรง 

ยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาคและ

สมบัติตาง ๆ  

เขาใจชนิดของ

อนุภาคสําคัญที่

เปนสวนประกอบ

ในโครงสราง

อะตอม สมบัติ 

บางประการของ

ธาตุ การจัดเรียง

ธาตุในตารางธาตุ 

ชนิดของแรง 

ยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาคและสมบัติ

ตาง ๆ  

ม.5/1 ระบุวาสารเปนธาตุหรือสารประกอบ และอยู 

ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 

25 • สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุไดวาเปนธาตุหรือ

สารประกอบ และอยูในรูปของอะตอม โมเลกุล  

หรือไอออนได โดยพิจารณาจากสูตรเคมี 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(7 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ) 

19.5 

ม.5/2 เปรียบเทียบความเหมอืนและความแตกตาง

ของแบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลอง

อะตอมแบบกลุมหมอก 

• แบบจําลองอะตอมใชอธิบายตําแหนงของโปรตอน 

นิวตรอน และอิเล็กตรอนในอะตอม โดยโปรตอนและ

นิวตรอนอยูรวมกันในนิวเคลียส สวนอิเล็กตรอน

เคล่ือนที่รอบนิวเคลียส ซ่ึงในแบบจําลองอะตอม 

ของโบร อิเล็กตรอนเคล่ือนที่เปนวง โดยแตละวงมี

ระยะหางจากนวิเคลียสและมีพลังงานตางกันและ

อิเล็กตรอนวงนอกสุด เรียกวา เวเลนซอเิล็กตรอน 

• แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก แสดงโอกาสท่ี 

จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะกลุมหมอก 

เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและเคล่ือนที่อยางรวดเร็ว

ตลอดเวลา จึงไมสามารถระบุตําแหนงทีแ่นนอนได 
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ของสารที่มี

ความสัมพันธกับ

แรงยึดเหนี่ยว 

พันธะเคมี 

โครงสรางและ

สมบัติของพอลิเมอร 

การเกิดปฏกิิริยา

เคมี ปจจัยที่มีผล

ตออัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมี  

และการเขียน

สมการเคมี 

ของสารที่มี

ความสัมพันธกับ

แรงยึดเหนี่ยว 

พันธะเคมี 

โครงสรางและ

สมบัติของพอลิเมอร 

การเกิดปฏกิิริยา

เคมี ปจจัยที่มีผล

ตออัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมี  

และการเขียน

สมการเคม ี

ม.5/3 ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน

ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 

• อะตอมของธาตุเปนกลางทางไฟฟา มีจาํนวนโปรตอน

เทากับจํานวนอิเล็กตรอน การระบุชนิดของธาตุ

พิจารณาจากจาํนวนโปรตอน 

• เมื่ออะตอมของธาตุมีการใหหรือรับอิเล็กตรอน ทําให

จํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไมเทากนัเกิดเปน

ไอออน โดยไอออนที่มีจาํนวนอิเล็กตรอนนอยกวา

จํานวนโปรตอน เรียกวา ไอออนบวก สวนไอออนที่มี

จํานวนอิเล็กตรอนมากกวา โปรตอน เรียกวา ไอออนลบ 

ม.5/4 เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและ 

ระบุการเปนไอโซโทป 

• สัญลักษณนิวเคลียร ประกอบดวยสัญลักษณธาตุ  

เลขอะตอมและเลขมวล โดยเลขอะตอมเปนตัวเลขที่แสดง

จํานวนโปรตอนในอะตอม เลขมวลเปนตัวเลขที่แสดง

ผลรวมของจาํนวนโปรตอนกับนวิตรอนในอะตอม  

ธาตุชนิดเดียวกันแตมีเลขมวลตางกัน เรียกวา ไอโซโทป 

ม.5/5 ระบุหมูและคาบของธาตุ และระบวุาธาตุเปน

โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ

หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 

• ธาตุจัดเปนหมวดหมูไดอยางเปนระบบ โดยอาศัย

ตารางธาตุ ซ่ึงในปจจุบันจัดเรียงตามเลขอะตอมและ

ความคลายคลึงของสมบัติ แบงออกเปนหมู ซ่ึงเปน 
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แถวในแนวต้ัง และคาบซ่ึงเปนแถวในแนวนอน 

ทําใหธาตุที่มีสมบัติเปนโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ 

อยูเปนกลุมบริเวณใกล ๆ กัน และแบงธาตุออกเปน 

กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุมธาตุแทรนซิชัน 

ม.5/6 เปรียบเทียบสมบัติการนําไฟฟา การใหและรับ

อิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ 

• ธาตุในกลุมโลหะ จะนําไฟฟาไดดี และมแีนวโนมให

อิเล็กตรอน สวนธาตุในกลุมอโลหะ จะไมนําไฟฟา และ

มีแนวโนมรับอิเล็กตรอน โดยธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู 

IA - IIA และธาตุแทรนซิชันทุกธาตุจัดเปนธาตุในกลุม

โลหะ สวนธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู IIIA - VIIA มีทั้ง

ธาตุในกลุมโลหะและอโลหะ สวนธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

ในหมู VIIIA จัดเปนธาตุอโลหะทั้งหมด 

ม.5/7 สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชน

และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ

ธาตุแทรนซิชัน 

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันนํามาใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันไดหลากหลายซ่ึงธาตุบางชนิดมีสมบัติ

ที่เปนอันตราย จึงตองคํานึงถึงการปองกันอันตราย 

เพื่อความปลอดภัยในการใชประโยชน 
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ม.5/8 ระบุวาพันธะโคเวเลนตเปนพันธะเด่ียว พันธะคู 

หรือพันธะสาม และระบุจาํนวนคูอิเล็กตรอน

ระหวางอะตอมคูรวมพันธะ จากสูตรโครงสราง 

• พันธะโคเวเลนต เปนการยึดเหนีย่วระหวางอะตอม 

ดวยการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน เกดิเปนโมเลกุล 

โดยการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน 1 คูเรียกวา 

พันธะเด่ียว เขียนแทนดวยเสนพันธะ 1 เสน  

ในโครงสรางโมเลกุล สวนการใชเวเลนซอิเล็กตรอน

รวมกัน 2 คู และ 3 คู เรียกวา พันธะคู และพันธะสาม 

เขียนแทนดวยเสนพันธะ 2 เสน และ 3 เสน ตามลําดับ 

ม.5/9 ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบดวย  

2 อะตอม 

• สารที่มีพันธะภายในโมเลกุลเปนพันธะโคเวเลนต

ทั้งหมดเรียกวา สารโคเวเลนต โดยสารโคเวเลนต 

ที่ประกอบดวย 2 อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน  

เปนสารไมมีขั้ว สวนสารโคเวเลนต ที่ประกอบดวย  

2 อะตอมของธาตุตางชนิดกัน เปนสารมีขั้ว สําหรับ 

สารโคเวเลนตที่ประกอบดวยอะตอมมากกวา 2 อะตอม 

อาจเปนสารมีขั้วหรือไมมีขั้วขึ้นอยูกับรูปรางของโมเลกุล 

ซ่ึงสภาพขั้วของสารโคเวเลนตสงผลตอแรงดึงดูด

ระหวางโมเลกุลที่ทําใหจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 

ม.5/10 ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนไดจาก 

สูตรโครงสราง 

ม.5/11 อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือดของ 

สารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล 

ตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
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ของสารโคเวเลนตแตกตางกัน นอกจากนี้สารบางชนิด

มีจุดเดือดสูงกวาปกติ เนื่องจากมแีรงดึงดูดระหวาง

โมเลกุลสูงที่เรียกวา พันธะไฮโดรเจนซ่ึงสารเหลานี้ 

มีพันธะ N-H O-H หรือ F-H ภายในโครงสรางโมเลกุล 

ม.5/12 เขียนสูตรเคมีของไอออนและ 

สารประกอบไอออนิก 

• สารประกอบไอออนิกสวนใหญเกิดจากการรวมตัวกัน

ของไอออนบวกของธาตุโลหะและไอออนลบของธาตุ

อโลหะ ในบางกรณีไอออนอาจประกอบดวย กลุมของ

อะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบ

ไอออนิกจะมีสัดสวนการรวมตัวเพื่อทาํใหประจุของ

สารประกอบเปนกลางทางไฟฟา โดยไอออนบวกและ

ไอออนลบจะจัดเรียงตัวสลับตอเนื่องกันไปใน 3 มิติ 

เกิดเปนผลึกของสาร ซ่ึงสูตรเคมีของสารประกอบไอออนิก

ประกอบดวย สัญลักษณธาตุที่เปนไอออนบวกตามดวย

สัญลักษณธาตุที่เปนไอออนลบ โดยมีตัวเลขที่แสดง

จํานวนไอออนแตละชนิดเปนอัตราสวนอยางตํ่า 



15 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.5/13 ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ 

ไมแตกตัว พรอมใหเหตุผลและระบุวา

สารละลายที่ไดเปนสารละลายอิเล็กโทรไลต

หรือนอนอิเล็กโทรไลต 

• สารจะละลายน้ําไดเมื่อองคประกอบของสารสามารถ

เกิดแรงดึงดูดกับโมเลกุลของน้ําได โดยการละลาย 

ของสารในน้ําเกิดได 2 ลักษณะ คือ การละลาย 

แบบแตกตัว และการละลายแบบไมแตกตัว การละลาย 

แบบแตกตัวเกิดขึ้นกับสารประกอบไอออนิก และ 

สารโคเวเลนตบางชนิดที่มีสมบัติเปนกรดหรือเบส  

โดยเมื่อสารเกิดการละลายแบบแตกตัวจะไดไอออน 

ที่สามารถเคล่ือนที่ได ทําใหไดสารละลายที่นําไฟฟา  

ซ่ึงเรียกวา สารละลายอิเล็กโทรไลต การละลายแบบ 

ไมแตกตัวเกิดขึ้นกับสารโคเวเลนตที่มีขั้วสูงสามารถ

ดึงดูดกับโมเลกุลของน้ําไดดี โดยเมื่อเกดิการละลาย

โมเลกุลของสารจะไมแตกตัวเปนไอออน และ

สารละลายที่ไดจะไมนําไฟฟาซ่ึงเรียกวา  

สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต 
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ม.5/14 ระบุสารประกอบอินทรียประเภท

ไฮโดรคารบอนวาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัว 

จากสูตรโครงสราง 

• สารประกอบอินทรียเปนสารประกอบของคารบอน

สวนใหญพบในส่ิงมีชีวิต มีโครงสรางหลากหลายและ

แบงไดหลายประเภท เนื่องจากธาตุคารบอน สามารถ

เกิดพันธะกบัคารบอนดวยกันเองและธาตุอื่น ๆ 

นอกจากนี้พันธะระหวางคารบอนยังมีหลายรูปแบบ 

ไดแก พันธะเด่ียว พันธะคู พันธะสาม 

• สารประกอบอินทรียที่มีเฉพาะธาตุคารบอนและ

ไฮโดรเจนเปนองคประกอบ เรียกวา สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน โดยสารประกอบไฮโดรคารบอนอิ่มตัว

มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะเด่ียวทุกพันธะ 

ในโครงสราง สวนสารประกอบไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว

มีพันธะระหวางคารบอนเปนพันธะคูหรือพันธะสาม

อยางนอย 1 พันธะ ในโครงสราง 

ม.5/15 สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติ 

ทางกายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอร

ของพอลิเมอรชนิดนั้น 

• สารที่พบในชีวิตประจาํวันมีทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ พอลิเมอรเปนสารที่มีโมเลกลุขนาดใหญ 

ที่เกิดจากมอนอเมอรหลายโมเลกุลเชื่อมตอกัน 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  
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ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ดวยพันธะเคมี ทําใหสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร

แตกตางจากมอนอเมอรที่เปนสารต้ังตน เชน สถานะ 

จุดหลอมเหลว การละลาย 

ม.5/16 ระบุสมบัติความเปนกรด-เบส จากโครงสราง

ของสารประกอบอินทรีย 

• สารประกอบอินทรียที่มีหมู -COOH สามารถแสดง

สมบัติความเปนกรด สวนสารประกอบอินทรียที่มีหมู 

-NH2 สามารถแสดงสมบัติความเปนเบส 

ม.5/17 อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลาย 

ชนิดตาง ๆ ของสาร 

• การละลายของสารพิจารณาไดจากความมีขั้วของ 

ตัวละลายและตัวทาํละลาย โดยสารสามารถละลายได

ในตัวทําละลายที่มีขั้วใกลเคียงกัน โดยสารมีขั้วละลาย

ในตัวทําละลายที่มีขั้ว สวนสารไมมีขั้วละลาย 

ในตัวทําละลายที่ไมมีขั้วและสารมีขั้วไมละลาย 

ในตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว 

ม.5/18 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวาง

โครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและ 

เทอรมอเซตของพอลิเมอร และการนํา 

พอลิเมอรไปใชประโยชน 

• โครงสรางของพอลิเมอรอาจเปนแบบเสน แบบกิ่ง  

หรือแบบรางแห โดยพอลิเมอรแบบเสนและแบบกิ่ง  

มีสมบัติเทอรมอพลาสติก สวนพอลิเมอร แบบรางแห 

มีสมบัติเทอรมอเซต จึงมีการใชประโยชนไดแตกตางกัน 
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ม.5/19 สืบคนขอมูลและนําเสนอผลกระทบของการใช

ผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม พรอมแนวทางปองกันหรือแกไข 

• การใชผลิตภัณฑพอลิเมอรในปริมาณมากกอใหเกิด

ปญหาที่สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการลดปริมาณการใช  

การใชซํ้า และการนํากลับมาใชใหม 

ม.5/20 ระบุสูตรเคมีของสารต้ังตน ผลิตภัณฑ และ 

แปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมี

ของปฏิกิริยาเคมี 

• ปฏิกิริยาเคมีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสาร โดย

ปฏิกิริยาเคมีอาจใหพลังงานความรอน พลังงานแสง หรือ

พลังงานไฟฟา ที่สามารถนาํไปใชประโยชนในดานตาง  ๆได 

• ปฏิกิริยาเคมีแสดงไดดวยสมการเคมี ซ่ึงมีสูตรเคมีของ

สารต้ังตนอยูทางดานซายของลูกศร และสูตรเคมีของ

ผลิตภัณฑอยูทางดานขวา โดยจาํนวนอะตอมรวมของ

แตละธาตุทางดานซายและขวาเทากัน นอกจากนี้

สมการเคมียังอาจแสดงปจจยัอื่น เชน สถานะ พลังงาน

ที่เกี่ยวของ ตัวเรงปฏิกิริยาเคมีที่ใช 

ม.5/21 ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พื้นที่ผิว 

อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา ที่มีผลตอ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยูกับความเขมขน 

อุณหภูมิ พื้นที่ผิว หรือตัวเรงปฏิกิริยา 
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ม.5/22 สืบคนขอมูลและอธบิายปจจยัที่มีผลตอ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชน 

ในชีวิตประจําวันหรือในอุตสาหกรรม 

• ความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมีสามารถนําไปใชประโยชน 

ในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม 

ม.5/23 อธิบายความหมายของปฏกิิริยารีดอกซ • ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทเกิดจากการถายโอน

อิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงเรียกวา 

ปฏิกิริยารีดอกซ 

ม.5/24 อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคํานวณ

คร่ึงชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 

• สารที่สามารถแผรังสีไดเรียกวา สารกัมมันตรังสี  

ซ่ึงมีนิวเคลียสที่สลายตัวอยางตอเนื่อง ระยะเวลา 

ที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือคร่ึงหนึ่งของ 

ปริมาณเดิม เรียกวา คร่ึงชีวิต โดยสารกมัมันตรังสี 

แตละชนิดมีคาคร่ึงชีวิตแตกตางกัน 

ม.5/25 สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางประโยชน 

ของสารกัมมันตรังสีและการปองกันอันตราย 

ที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 

• รังสีที่แผจากสารกัมมันตรังสีมีหลายชนดิ เชน แอลฟา 

บีตา แกมมา ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนไดแตกตางกัน 

การนําสารกัมมันตรังสีแตละชนิดมาใช ตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม รวมทั้งมี 

การจัดการอยางเหมาะสม 
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ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของ 

แรงในชีวิตประจําวัน ผลของ

แรงที่กระทําตอวัตถ ุลักษณะ

การเคล่ือนที่แบบตาง ๆ ของ

วัตถุ รวมทั้งนําความรูไปใช

ประโยชน 

เขาใจปริมาณ 

ที่เกี่ยวกบั 

การเคล่ือนที่ 

ความสัมพันธ

ระหวางแรง มวล

และความเรง   

ผลของความเรงที่

มีตอการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ ของ

วัตถุ แรงโนมถวง 

แรงแมเหล็ก 

ความสัมพันธ

ระหวาง

เขาใจปริมาณ 

ที่เกี่ยวกบั 

การเคล่ือนที่ 

ความสัมพันธ

ระหวางแรง มวล

และความเรง   

ผลของความเรงที่

มีตอการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ ของ

วัตถุ แรงโนมถวง 

แรงแมเหล็ก 

ความสัมพันธ

ระหวาง

ม.5/1 วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลความเร็ว

กับเวลาของการเคล่ือนที่ของวัตถุ เพือ่อธิบาย

ความเรงของวัตถุ 

10 • การเคล่ือนที่ของวัตถุที่มีการเปล่ียนความเร็วเปน 

การเคล่ือนที่ดวยความเรง ความเรงเปนอัตราสวนของ

ความเร็วที่เปล่ียนไปตอเวลาและเปนปริมาณเวกเตอร 

ในกรณีที่วัตถุที่อยูนิ่งหรือเคล่ือนที่ในแนวตรง 

ดวยความเร็วคงตัว วัตถุนั้นมีความเรงเปนศูนย 

• วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น ถาความเร็วและความเรง 

มีทิศเดียวกัน และมีความเร็วลดลง ถาความเร็วและ

ความเรงมีทิศตรงกันขาม 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

8.8 

ม.5/2 สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธที่เกิดจาก 

แรงหลายแรงที่อยูในระนาบเดียวกันที่กระทํา

ตอวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวม 

แบบเวกเตอร 

• เมื่อมีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุหนึ่ง โดยแรงทุกแรง

อยูในระนาบเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธที่กระทาํตอ

วัตถุนั้นไดโดยรวมแบบเวกเตอร 

ม.5/3 สังเกต วิเคราะห และอธิบายความสัมพนัธ

ระหวางความเรงของวัตถกุับแรงลัพธทีก่ระทํา

ตอวัตถุและมวลของวัตถ ุ

• เมื่อแรงลัพธมีคาไมเทากับศูนยกระทาํตอวัตถุ จะทําให

วัตถุเคล่ือนที่ดวยความเรงมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ 

โดยขนาดของความเรงขึ้นกับขนาดของแรงลัพธกระทํา

ตอวัตถุและมวลของวัตถ ุ
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(จํานวน
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คะแนน 

สนามแมเหล็ก

และกระแสไฟฟา 

และแรงภายใน

นิวเคลียส 

สนามแมเหล็ก

และกระแสไฟฟา 

และแรงภายใน

นิวเคลียส 

ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏกิิริยา

ระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆ 

• แรงกระทําระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆ เปนแรงกิริยาและ 

แรงปฏิกิริยา แรงทั้งสองมีขนาดเทากัน เกิดขึ้นพรอมกัน 

กระทํากับวัตถุคนละกอน แตมีทิศทางตรงขาม 

ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอ 

การเคล่ือนที่แบบตาง ๆ ของวัตถ ุไดแก  

การเคล่ือนที่แนวตรง การเคล่ือนที่แบบ 

โพรเจกไทล การเคล่ือนที่แบบวงกลม  

และการเคล่ือนที่แบบส่ัน 

• วัตถุที่เคล่ือนที่ดวยความเรงคงตัวหรือความเรงไมคงตัว 

อาจเปนการเคล่ือนที่แนวตรง การเคล่ือนที่แนวโคง 

หรือการเคล่ือนที่แบบส่ัน การเคล่ือนทีแ่นวตรง 

ดวยความเรงคงตัว นําไปใชอธบิายการตกแบบเสรี  

การเคล่ือนที่แนวโคงดวยความเรงคงตัว นําไปใช

อธิบายการเคล่ือนที่แบบโพรเจคไทล การเคล่ือนที่ 

แนวโคงดวยความเรงมีทิศทางต้ังฉากกบัความเร็ว

ตลอดเวลา นําไปใชอธิบายการเคล่ือนที่แบบวงกลม 

การเคล่ือนที่กลับไปกลับมาดวยความเรงมีทิศทาง 

เขาสูจุดที่แรงลัพธเปนศูนย เรียกจุดนี้วาตําแหนงสมดุล 

ซ่ึงนําไปใชอธิบายการเคล่ือนที่แบบส่ัน 

ม.5/6 สืบคนขอมูลและอธบิายแรงโนมถวงที่เกีย่วกบั

การเคล่ือนที่ของวัตถุตาง ๆ รอบโลก 

• ในบริเวณที่มีสนามโนมถวง เมื่อมีวัตถุทีม่ีมวลจะม ี

แรงโนมถวงซ่ึงเปนแรงดึงดูดของโลกกระทําตอวัตถ ุ
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แรงนี้นําไปใชอธิบายการเคล่ือนที่ของวตัถุตาง ๆ เชน 

ดาวเทียม และดวงจันทรรอบโลก 

ม.5/7 สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็ก

เน่ืองจากกระแสไฟฟา 

• กระแสไฟฟาทาํใหเกิดสนามแมเหล็กในบริเวณรอบ

แนวการเคล่ือนที่ของกระแสไฟฟา หาทศิทางของ

สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟาไดจากกฎมือขวา 

ม.5/8 สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็กทีก่ระทําตอ

อนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่เคล่ือนที่ในสนามแมเหล็ก

และแรงแมเหล็กที่กระทาํตอลวดตัวนําที่มี

กระแสไฟฟาผานในสนามแมเหล็ก รวมทั้ง

อธิบายหลักการทํางานของมอเตอร 

• ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก เมื่อมีอนภุาคที่มีประจุ

ไฟฟาเคล่ือนที่โดยไมอยูในแนวเดียวกับสนามแมเหล็ก 

หรือมีกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา โดยกระแสไฟฟา 

ไมอยูในแนวเดียวกับสนามแมเหล็ก จะมีแรงแมเหล็ก

กระทํา ซ่ึงเปนพื้นฐานในการสรางมอเตอร 

ม.5/9 สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง

ยกตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชน 

• เมื่อมีสนามแมเหล็กเปล่ียนแปลงตัดขดลวดตัวนํา ทําให

เกิดอีเอม็เอฟ ซ่ึงเปนพื้นฐานในการสรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ม.5/10 สืบคนขอมูลและอธบิายแรงเขมและแรงออน • ภายในนิวเคลียสมีแรงเขมที่เปนแรงยึดเหนี่ยวของอนุภาค 

ในนิวเคลียส และเปนแรงหลักที่ใชอธิบายเสถียรภาพของ

นิวเคลียส นอกจากนีย้ังมีแรงออน ซ่ึงเปนแรงที่ใช

อธิบายการสลายใหอนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี 
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ว 2.3 เขาใจความหมายของ

พลังงาน การเปล่ียนแปลงและ

การถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสาร 

และพลังงาน พลังงาน 

ในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติ

ของคล่ืน ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับเสียง แสง และ

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมทั้ง 

นําความรูไปใชประโยชน 

เขาใจพลังงาน

นิวเคลียร 

ความสัมพันธ

ระหวางมวล 

และพลังงาน  

การเปล่ียน

พลังงานทดแทน

เปนพลังงานไฟฟา 

เทคโนโลย ี

ดานพลังงาน  

การสะทอน  

การหักเห  

การเล้ียวเบน 

เขาใจพลังงาน

นิวเคลียร 

ความสัมพันธ

ระหวางมวล 

และพลังงาน  

การเปล่ียน

พลังงานทดแทน

เปนพลังงานไฟฟา 

เทคโนโลย ี

ดานพลังงาน  

การสะทอน  

การหักเห  

การเล้ียวเบน 

ม.5/1 สืบคนขอมูลและอธบิายพลังงานนิวเคลียร  

ฟชชันและฟวชัน และความสัมพันธระหวาง

มวลกับพลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟชชัน

และฟวชัน 

12 • พลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟชชันหรือฟวชัน 

เรียกวา พลังงานนิวเคลียร โดยฟชชันเปนปฏิกิริยาที่

นิวเคลียสที่มีมวลมากแตกออกเปนนิวเคลียสที่มีมวล

นอยกวา สวนฟวชันเปนปฏกิิริยาที่นวิเคลียสที่มีมวล

นอยรวมตัวกันเกิดเปนนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น 

พลังงานนิวเคลียรที่ปลดปลอยออกมาจากฟชชันและฟว

ชัน มีคาเปนไปตามความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ) 

15.1 

ม.5/2 สืบคนขอมูล และอธิบายการเปล่ียนพลังงาน

ทดแทนเปนพลังงานไฟฟา รวมทั้งสืบคนและ

อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาแกปญหา

หรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงาน

โดยเนนดานประสิทธภิาพและความคุมคา 

ดานคาใชจาย 

• การนําพลังงานทดแทนมาใชเปนการแกปญหาหรือ

ตอบสนองความตองการดานพลังงาน เชน การเปล่ียน

พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานไฟฟาในโรงไฟฟา

นิวเคลียร และการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยเปน

พลังงานไฟฟาโดยเซลลสุริยะ 

• เทคโนโลยีตาง ๆ ที่นาํมาแกปญหาหรือตอบสนอง

ความตองการทางดานพลังงานเปนการนําความรูทักษะ

และกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสรางอุปกรณหรือ

ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่ชวยใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

และการรวมคล่ืน 

การไดยิน 

ปรากฏการณท่ี

เกี่ยวของกับเสียง 

สีกับการมองเห็นสี 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

และประโยชนของ

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

และการรวมคล่ืน 

การไดยิน 

ปรากฏการณที่

เกี่ยวของกับเสียง 

สีกับการมองเห็นสี 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

และประโยชนของ

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

ม.5/3 สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห  

การเล้ียวเบน และการรวมคล่ืน 

• เมื่อคล่ืนเคล่ือนที่ไปพบส่ิงกีดขวาง จะเกิดการสะทอน 

เมื่อคล่ืนเคล่ือนที่ผานรอยตอระหวางตัวกลางที่ตางกัน 

จะเกิดการหกัเห เมื่อคล่ืนเคล่ือนที่ไปพบขอบส่ิง 

กีดขวางจะเกิดการเล้ียวเบน เมื่อคล่ืนสองขบวน 

มาพบกันจะเกิดการรวมคล่ืน เกิดรูปรางของคล่ืนรวม 

หลังจากคล่ืนทั้งสองเคล่ือนที่ผานพนกันแลวจะแยกกัน 

โดยแตละคล่ืนยังคงมีรูปรางและทิศทางเดิม 

ม.5/4 สังเกต และอธิบายความถีธ่รรมชาติ  

การส่ันพอง และผลที่เกิดขึ้นจากการส่ันพอง 

• เมื่อกระตุนใหวัตถุส่ันแลวหยุดกระตุน วตัถุจะส่ันดวย

ความถี่ที่เรียกวา ความถีธ่รรมชาติ ถามแีรงกระตุนวัตถุ

ที่กําลังส่ันดวยความถี่ของการออกแรงตรงกับความถี่

ธรรมชาติของวัตถุนั้น จะทําใหวัตถุส่ันดวยแอมพลิจูด

มากขึ้น เรียกวา การส่ันพอง เชน การส่ันพองของ

อาคารสูง การส่ันพองของสะพาน การส่ันพองของเสียง 

ในเคร่ืองดนตรีประเภทเปา 

ม.5/5 สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห  

การเล้ียวเบน และการรวมคล่ืนของคล่ืนเสียง 

• เสียงมีการสะทอน การหักเห การเล้ียวเบนและ 

การรวมคล่ืนเชนเดียวกับคล่ืนอื่น ๆ  
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.5/6 สืบคนขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวาง

ความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่

กับระดับเสียงที่มีตอการไดยินเสียง 

• ความถี่ของคล่ืนเสียงเปนปริมาณที่ใชบอกเสียงสูง เสียงตํ่า 

โดยความถี่ที่คนไดยินมีคาอยูระหวาง 20 - 20,000 เฮิรตซ 

ระดับเสียงเปนปริมาณที่ใชบอกความดังของเสียงซ่ึง

ขึ้นกับความเขมเสียง โดยความเขมเสียงเปนพลังงาน

เสียงที่ตกต้ังฉากบนพื้นที่หนึ่งหนวยในหนึ่งหนวยเวลา 

เสียงที่มีความดังมากเกินไปเปนอันตรายตอห ู

ม.5/7 สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะทอนกลับ 

บีต ดอปเพลอร และการส่ันพองของเสียง 

• เมื่อเสียงจากแหลงกาํเนิดเดินทางไปกระทบวัตถ ุ

แลวสะทอนกลับมายังผูฟง ถาผูฟงไดยินเสียงที่ 

ออกจากแหลงกําเนิดและเสียงที่สะทอนกลับมา 

แยกจากกัน เสียงที่ไดยินนี้เปนเสียงสะทอนกลับ 

• เมื่อคล่ืนเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกลเคียงกันมา

รวมกันจะเกิดบีต 

• เมื่อแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนที่ ผูฟงเคล่ือนที่ หรือ 

ทั้งแหลงกําเนิดและผูฟงเคล่ือนที่ ผูฟงจะไดยิน เสียงที่

มีความถี่เปล่ียนไป เรียกวา ปรากฏการณดอปเพลอร 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

• ถาอากาศในทอถูกกระตุนดวยคล่ืนเสียงที่มีความถี่

เทากับความถีธ่รรมชาติของอากาศในทอนั้น  

จะเกิดการส่ันพองของเสียง 

ม.5/8 สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําความรู

เกี่ยวกบัเสียงไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

• ความรูเกี่ยวกับเสียงนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ 

เชน คล่ืนเหนือเสียงหรืออัลตราซาวนดใชในทาง

การแพทย บีตของเสียงในการปรับเทียบเสียงของ

เคร่ืองดนตรี การส่ันพองของเสียงใชในการออกแบบ

เคร่ืองดนตรีและอธิบายการเปลงเสียงของมนุษย 

ม.5/9 สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ และ

ความผิดปกติในการมองเห็นสี 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถ ุวัตถจุะดูดกลืนแสงสีบางสี  

โดยขึ้นกับสารสีบนผิววัตถุ และสะทอนแสงสีที่เหลือ

ออกมา ทําใหมองเห็นวัตถุเปนสีตาง ๆ ขึ้นกับแสงสีที่

สะทอนออกมา ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการ

บอดสีเกิดจากความบกพรองของเซลลรูปกรวยบนจอตา 

ม.5/10 สังเกต และอธิบายการทํางานของแผนกรอง

แสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ 

การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจาํวัน 

• แผนกรองแสงสียอมใหแสงสีบางสีผานออกไปไดและ

กั้นบางแสงสี 



27 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

• การผสมแสงสีทําใหไดแสงสีที่หลากหลายเปล่ียนไป

จากเดิม ถานําแสงสีปฐมภูมิในสัดสวนทีเ่หมาะสม 

มาผสมกันจะไดแสงขาว 

• การผสมสารสีทําใหไดสารสีที่หลากหลายเปล่ียนไป 

จากเดิม ถานําสารสีปฐมภูมิในปริมาณที่เทากัน 

มาผสมกันจะไดสารสีผสมเปนสีดํา 

• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนําไปใช

ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานศิลปะ ดานการแสดง 

ม.5/11 สืบคนขอมูลและอธบิายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

สวนประกอบคล่ืนแมเหล็กไฟฟา และหลักการ

ทํางานของอุปกรณบางชนิดที่อาศัย 

คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

• คล่ืนแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็กและ

สนามไฟฟาที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยสนามทั้งสอง

มีทิศทางต้ังฉากกัน และต้ังฉากกับทิศทางการเคล่ือนที่

ของคล่ืน 

• อุปกรณบางชนิดทํางานโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

เชน เคร่ืองควบคุมระยะไกล เคร่ืองถายภาพเอกซเรย

คอมพิวเตอร และเคร่ืองถายภาพการส่ันพองแมเหล็ก 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.5/12 สืบคนขอมูลและอธบิายการส่ือสาร โดยอาศัย

คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศ

และเปรียบเทียบการส่ือสารดวยสัญญาณ 

แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

• ในการส่ือสารโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เพื่อสงผาน

สารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง สารสนเทศจะถูกแปลง

ใหอยูในรูปสัญญาณ สําหรับสงไปยังปลายทาง ซ่ึงจะมี

การแปลงสัญญาณกลับมาเปนสารสนเทศที่เหมือนเดิม 

• สัญญาณที่ใชในการส่ือสารมีสองชนิด คือ แอนะล็อก

และดิจิทัล การสงผานสารสนเทศดวยสัญญาณดิจิทัล

สามารถสงผานไดโดยมีความผิดพลาดนอยกวา

สัญญาณแอนะล็อก 

3 

วิทยาศาสตร 

โลก และ

อวกาศ 

ว 3.1 เขาใจองคประกอบ 

ลักษณะ กระบวนการเกิด  

และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ และ 

ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ

ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอ

เขาใจการกาํเนิด

และการเปล่ียนแปลง

พลังงาน สสาร 

ขนาด อุณหภูมิ

ของเอกภพ 

หลักฐานที่สนับสนุน 

เขาใจการกาํเนิด

และการเปล่ียนแปลง

พลังงาน สสาร 

ขนาด อุณหภูมิ

ของเอกภพ 

หลักฐานที่สนับสนุน 

ม.6/1 อธิบายการกําเนิดและการเปล่ียนแปลง

พลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ 

หลังเกิดบิกแบงในชวงเวลาตาง ๆ  

ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  

10 • ทฤษฎีกาํเนิดเอกภพทีย่อมรับในปจจุบนั คือ ทฤษฎ ี

บิกแบง ระบวุาเอกภพเร่ิมตนจากบกิแบง ที่เอกภพมี

ขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตน

ของเวลาและวิวัฒนาการของเอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง 

เอกภพเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว มอีุณหภูมิลดลง 

มีสสารคงอยูในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด 

และมีวิวัฒนาการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีเนบิวลา 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

6.6 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

ทฤษฎีบิกแบง 

ประเภทของ

กาแล็กซี โครงสราง 

และองคประกอบ

ของกาแล็กซี 

ทางชางเผือก 

กระบวนการเกิด

และการสรางพลังงาน 

ปจจัยที่สงผลตอ

ความสองสวาง

ของดาวฤกษ และ

ความสัมพันธ

ระหวางความสอง

ทฤษฎีบิกแบง 

ประเภทของ

กาแล็กซี โครงสราง 

และองคประกอบ

ของกาแล็กซี 

ทางชางเผือก 

กระบวนการเกิด

และการสรางพลังงาน 

ปจจัยที่สงผลตอ

ความสองสวาง

ของดาวฤกษ และ

ความสัมพันธ

ระหวางความสอง

กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะเปนสมาชิกบางสวน

ของเอกภพ  

ม.6/2 อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎบีิกแบง 

จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทาง

ของกาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟ

พื้นหลังจากอวกาศ  

• หลักฐานสําคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ  

การขยายตัวของเอกภพ ซ่ึงอธิบายดวยกฏฮับเบิล  

โดยใชความสัมพันธระหวางความเร็วและระยะทาง 

ของกาแล็กซีที่เคล่ือนที่หางออกจากโลก และหลักฐาน

อีกประการ คือ การคนพบไมโครเวฟพื้นหลัง ที่กระจายตัว 

อยางสม่ําเสมอทุกทิศทาง และสอดคลองกับอุณหภูมิ

เฉล่ียของอวกาศ  มีคาประมาณ 2.73 เคลวิน 

ม.6/3 อธิบายโครงสรางและองคประกอบของ

กาแล็กซีทางชางเผือก และระบุตําแหนง 

ของระบบสุริยะ พรอมอธิบายเชื่อมโยงกับ 

การสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก  

• กาแลกซี ประกอบดวย ดาวฤกษจาํนวนหลายแสนลาน

ดวง ซ่ึงอยูกันเปนระบบของดาวฤกษ นอกจากนี้ยัง

ประกอบดวยเทหฟาอื่น เชน เนบิวลา และสสาร

ระหวางดาว โดยองคประกอบตาง ๆ ภายในของ

กาแล็กซีอยูรวมกันดวยแรงโนมถวง  

• กาแล็กซีมีรูปรางแตกตางกัน โดยระบบสุริยะอยูใน

กาแล็กซีทางชางเผือกซ่ึงเปนกาแล็กซีกงัหันแบบมีคาน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

สวางกับโชติมาตร

ของดาวฤกษ 

ความสัมพันธ

ระหวางสี อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของ

ดาวฤกษ วิวัฒนาการ

และการเปล่ียนแปลง

สมบัติบางประการ

ของดาวฤกษ 

กระบวนการเกิด

ระบบสุริยะ  

การแบงเขตบริวาร

ของดวงอาทิตย 

สวางกับโชติมาตร

ของดาวฤกษ 

ความสัมพันธ

ระหวางสี อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของ

ดาวฤกษ วิวัฒนาการ

และการเปล่ียนแปลง

สมบัติบางประการ

ของดาวฤกษ 

กระบวนการเกิด

ระบบสุริยะ  

การแบงเขตบริวาร

ของดวงอาทิตย 

มีโครงสราง คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล ดาวฤกษ

จํานวนมากอยูในบริเวณนิวเคลียสและจาน โดยมีระบบ

สุริยะอยูหางจากจุดศูนยกลางของกาแลกซีทาง

ชางเผือก ประมาณ 30,000 ปแสง ซ่ึงทางชางเผือก 

ที่สังเกตเห็นในทองฟาเปนบริเวณหนึ่งของกาแล็กซี 

ทางชางเผือกในมุมมองของคนบนโลก แถบฝา 

สีขาวจาง ๆ ของทางชางเผือก คือ ดาวฤกษ ที่อยู 

อยางหนาแนนในกาแล็กซีทางชางเผือก  

ม.6/4 อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ โดยแสดง 

การเปล่ียนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด  

จากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ  

• ดาวฤกษสวนใหญอยูรวมกันเปนระบบดาวฤกษ คือ 

ดาวฤกษที่อยูรวมกันต้ังแต 2 ดวงขึ้นไป ดาวฤกษเปน

กอนแกสรอนขนาดใหญ เกิดจากการยบุตัวของกลุม

สสารในเนบิวลาภายใตแรงโนมถวง ทาํใหบางสวนของ

เนบิวลามีขนาดเล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 

เกิดเปนดาวฤกษกอนเกิด เมื่ออุณหภูมทิี่แกนสูงขึ้น 

จนเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนวิเคลียร ดาวฤกษกอนเกิดจะ

กลายเปนดาวฤกษ ดาวฤกษอยูในสภาพสมดุลระหวาง
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ลักษณะของ 

ดาวเคราะห 

ที่เอื้อตอ 

การดํารงชีวิต 

การเกิดลมสุริยะ 

พายุสุริยะและผล

ที่มีตอโลก รวมทั้ง

การสํารวจอวกาศ

และการประยุกตใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

ลักษณะของ 

ดาวเคราะห 

ที่เอื้อตอ 

การดํารงชีวิต 

การเกิดลมสุริยะ 

พายุสุริยะและผล

ที่มีตอโลก รวมทั้ง

การสํารวจอวกาศ

และการประยุกตใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

แรงดันกับแรงโนมถวง ซ่ึงเรียกวา สมดุลอุทกสถิต  

จึงทําใหดาวฤกษมีเสถียรภาพและปลดปลอยพลังงาน

เปนเวลานาน ตลอดชวงชีวิตของดาวฤกษ 

• ปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร เปนปฏิกิริยาหลักของ

กระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษที่แกนของ 

ดาวฤกษ ทําใหเกิดการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจน

เปนนิวเคลียสฮีเลียมแลวกอใหเกิดพลังงาน 

อยางตอเนื่อง 

ม.6/5 ระบุปจจยัที่สงผลตอความสองสวางของ 

ดาวฤกษ และอธิบายความสัมพันธระหวาง

ความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ 

• ความสองสวางของดาวฤกษเปนพลังงานจากดาวฤกษ 

ที่ปลดปลอยออกมาในเวลา 1 วินาทีตอหนวยพื้นที่  

ณ ตําแหนงของผูสังเกต แตเนื่องจากตาของมนุษย 

ไมตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง ความสองสวางที่มี 

คานอย ๆ จึงกําหนดคาการเปรียบเทียบความสองสวาง

ของดาวฤกษดวยคาโชติมาตร ซ่ึงเปนการแสดงระดับ

ความสองสวางของดาวฤกษ ณ ตําแหนงของผูสังเกต 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  
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รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.6/6 อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมผิิว 

และสเปกตรัมของดาวฤกษ 

• สีของดาวฤกษสัมพันธกับอุณหภูมิผิว และสเปกตรัม

ของดาวฤกษ ซ่ึงนักดาราศาสตรใชสเปกตรัม 

ในการจําแนกชนิดของดาวฤกษ  

ม.6/7 อธิบายลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวล 

ต้ังตน และวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสมบัติ 

บางประการของดาวฤกษ 

• มวลของดาวฤกษขึ้นอยูกบัมวลของดาวฤกษกอนเกิด 

ดาวฤกษที่มีมวลมากจะผลิตและใชพลังงานมาก จึงมี

อายุส้ันกวาดาวฤกษที่มีมวลนอย  

• ดาวฤกษมีการววิัฒนาการที่แตกตางกัน การวิวัฒนาการ

และจุดจบของดาวฤกษขึ้นอยูกับมวลต้ังตนของดาวฤกษ 

สวนใหญเทียบกบัจํานวนเทาของมวลดวงอาทิตย  

ม.6/8 อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และ 

การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย และ

ลักษณะของดาวเคราะหที่เอื้อตอการดํารงชีวิต  

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมฝุนและ 

แกสที่เรียกวา เนบวิลาสุริยะ โดยฝุนและแกสประมาณ

รอยละ 99.8 ของมวล ไดรวมตัวเปนดวงอาทิตยซ่ึงเปน

กอนแกสรอน หรือพลาสมา สสารสวนที่เหลือรวมตัว

เปนดาวเคราะหและบริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย 

ดังนั้นจึงแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยตามลักษณะ
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การเกิดและองคประกอบ ไดแก ดาวเคราะหชั้นใน 

ดาวเคราะหนอย ดาวเคราะหชั้นนอก และดงดาวหาง             

• โลกเปนดาวเคราะหในระบบสุริยะที่มีส่ิงมีชีวิต เพราะ

โคจรรอบดวงอาทิตยในระยะทางที่เหมาะสม อยูในเขต

ที่เอื้อตอการมีส่ิงมีชีวิต มอีุณหภูมิเหมาะสมและ

สามารถเกิดน้ําทีย่ังคงสถานะเปนของเหลวได ปจจุบัน

มีการคนพบดาวเคราะหที่อยูนอกระบบสุริยะจํานวน

มาก และมีดาวเคราะหบางดวงที่อยูในเขตที่เอื้อตอ 

การมีส่ิงมีชีวิตคลายโลก 

ม.6/9 อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย การเกดิลม

สุริยะ พายุสุริยะ และสืบคนขอมูล วิเคราะห 

นําเสนอปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของ

กับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตอโลก

รวมทั้งประเทศไทย 

• ดวงอาทิตยมีโครงสรางภายในแบงเปนแกน  

เขตการแผรังสี และเขตการพาความรอน และม ี

ชั้นบรรยากาศอยูเหนือเขตพาความรอน ซ่ึงแบง  

เปน 3 ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟยร ชั้นโครโมสเฟยร และ

คอโรนา ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตยมี

ปรากฏการณสําคัญ เชน จุดมืดดวงอาทติย การลุกจา 

ที่ทําใหเกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ ซ่ึงสงผลตอโลก 
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• ลมสุริยะ เกิดจากการแพรกระจายของอนภุาคจากชั้น

คอโรนาออกสูอวกาศตลอดเวลา อนุภาคที่หลุดออกสู

อวกาศเปนอนุภาคที่มีประจุ ลมสุริยะสงผลทําใหเกิด

หางของดาวหางที่เรืองแสงและชี้ไปทางทิศตรงกันขาม

กับดวงอาทิตย และเกิดปรากฏการณแสงเหนือ แสงใต    

• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปลอยอนุภาคมีประจุ

พลังงานสูงจํานวนมหาศาล มักเกิดบอยคร้ังในชวงที่มี

การลุกจา และในชวงที่มีจุดมืดดวงอาทติยจํานวนมาก 

และในบางคร้ังมีการพนกอนมวลคอโรนา พายุสุริยะ

อาจสงผลตอสนามแมเหล็กโลก จึงอาจรบกวนระบบ

การสงกระแสไฟฟาและการส่ือสาร รวมทั้งอาจสงผล

ตอวงจรอิเล็กทรอนกิสของดาวเทียม นอกจากนัน้ มักทาํให

เกิดปรากฏการณแสงเหนือ แสงใต ที่สังเกตไดชัดเจน  

ม.6/10 สืบคนขอมูล อธบิายการสํารวจอวกาศ โดยใช

กลองโทรทรรศนในชวงความยาวคล่ืนตาง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานอีวกาศ และ

• มนุษยใชเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อขยาย

ขอบเขตความรูดานวิทยาศาสตร และในขณะเดียวกัน
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นําเสนอแนวคิดการนาํความรูทางดาน

เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันหรือในอนาคต  

มนุษยไดนําเทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนใน 

ดานตาง ๆ เชน วัสดุศาสตร อาหาร การแพทย  

• นักวิทยาศาสตรไดสรางกลองโทรทรรศน เพื่อศึกษา

แหลงกําเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศในชวง 

ความยาวคล่ืนตางๆ ไดแก คล่ืนวิทย ุไมโครเวฟ 

อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นาํมนุษยหรืออุปกรณ

ทางดาราศาสตรขึ้นไปสูอวกาศ เพื่อสํารวจหรือเดินทาง

ไปยังดาวดวงอื่น สวนสถานอีวกาศ คือ หองปฏิบัติการ

ลอยฟา ที่โคจรรอบโลก ใชในการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตรในสาขาตาง ๆ ในสภาพไรน้ําหนัก   

• ดาวเทียม คือ อุปกรณที่ใชในการสํารวจวัตถุทองฟา 

และนํามาประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน การส่ือสาร 

โทรคมนาคม การระบุตําแหนงบนโลก การสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียมมีหลายประเภท 

สามารถแบงไดตามเกณฑวงโคจรและการใชงาน  
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ว 3.2 เขาใจองคประกอบและ

ความสัมพันธของระบบโลก 

กระบวนการเปล่ียนแปลง

ภายในโลกและบนผิวโลก       

ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ

เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและ

ภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

• เขาใจการแบงชั้น

และสมบัติของ

โครงสรางโลก 

สาเหตุ และรูปแบบ

การเคล่ือนที ่

ของแผนธรณี 

ที่สัมพันธกับ 

การเกิดลักษณะ

ธรณีสัณฐาน สาเหตุ 

กระบวนการเกิด

แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

ระเบิด สึนามิ 

ผลกระทบ แนวทาง 

• เขาใจการแบงชั้น

และสมบัติของ

โครงสรางโลก 

สาเหตุ และรูปแบบ

การเคล่ือนที ่

ของแผนธรณี 

ที่สัมพันธกับ 

การเกิดลักษณะ

ธรณีสัณฐาน สาเหตุ 

กระบวนการเกิด

แผนดินไหว ภูเขาไฟ 

ระเบิด สึนามิ 

ผลกระทบ แนวทาง 

ม.6/1 อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก 

พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน  

14 • การศึกษาโครงสรางโลกใชขอมูลหลายดาน เชน 

องคประกอบทางเคมีของหินและแร องคประกอบ 

ทางเคมีของอุกกาบาต ขอมูลคล่ืนไหวสะเทือนที่

เคล่ือนที่ผานโลก จึงสามารถแบงชั้นโครงสรางโลก  

ได 2 แบบ คือ โครงสรางโลกตามองคประกอบทางเคมี 

แบงไดเปน 3 ชั้น ไดแก เปลือกโลก เนื้อโลก และ 

แกนโลก และโครงสรางโลกตามสมบัติเชิงกล แบงได

เปน 5 ชั้น ไดแก ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค 

แกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน  

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ) 

12.9 

ม.6/2 อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน 

การเคล่ือนที่ของแผนธรณี  

• แผนธรณีตาง ๆ เปนสวนประกอบของธรณีภาค  

การเปล่ียนแปลงขนาดและตําแหนงต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน การเคล่ือนที่ของแผนธรณีดังกลาวอธิบายได

ตามทฤษฎธีรณีแปรสัณฐาน ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎี

ทวีปเล่ือนและทฤษฎีการแผขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐาน 

ที่สนับสนุน ไดแก รูปรางของขอบทวีปที่สามารถเชื่อมตอ

กันได ความคลายคลึงกันของกลุมหินและแนวเทือกเขา 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

การเฝาระวัง และ

การปฏิบัติตนให

ปลอดภัย 

• เขาใจผลของแรง

เนื่องจาก 

ความแตกตางของ

ความกดอากาศ 

แรงคอริออลิส ที่มี 

ตอการหมุนเวยีน

ของอากาศ  

การหมุนเวยีน

ของอากาศตาม

เขตละติจูด และ

การเฝาระวัง และ

การปฏิบัติตนให

ปลอดภัย 

• เขาใจผลของแรง

เนื่องจาก 

ความแตกตางของ

ความกดอากาศ 

แรงคอริออลิส ที่มี 

ตอการหมุนเวยีน

ของอากาศ  

การหมุนเวยีน

ของอากาศตาม

เขตละติจูด และ

ซากดึกดําบรรพ รองรอยการเคล่ือนทีข่องตะกอนธารน้ําแข็ง 

ภาวะแมเหล็กโลกบรรพกาล อายหุินของพื้นมหาสมุทร 

รวมทั้งการคนพบสันเขากลางสมุทร และรองลึกกนสมุทร 

ม.6/3 ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยตอ 

ของแผนธรณีที่สัมพันธกบัการเคล่ือนทีข่อง

แผนธรณี พรอมยกตัวอยางหลักฐานทาง

ธรณีวิทยาทีพ่บ  

• การพาความรอนของแมกมาภายในโลก ทําใหเกิด 

การเคล่ือนที่ของแผนธรณี ตามทฤษฎธีรณีแปรสัณฐาน 

ซ่ึงนักวิทยาศาสตรไดสํารวจพบหลักฐานทางธรณีวิทยา 

ไดแก ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสราง ที่บริเวณแนวรอยตอ 

ของแผนธรณี เชน รองลึกกนสมุทร หมูเกาะภูเขาไฟ 

รูปโคง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุดและ 

สันเขากลางสมุทร รอยเล่ือน นอกจากนีย้ังพบการเกิด

ธรณีพิบัติภัยทีบ่ริเวณแนวรอยตอของแผนธรณี เชน 

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนาม ิซ่ึงหลักฐานดังกลาว

สัมพันธกับรูปแบบการเคล่ือนที่ของแผนธรณี นักวิทยาศาสตร 

จึงสรุปไดวาแนวรอยตอของแผนธรณีมี 3 รูปแบบ ไดแก 

แนวแผนธรณีแยกตัว แนวแผนธรณีเคล่ือนที่เขาหากัน 

แนวแผนธรณีเคล่ือนที่ผานกันในแนวราบ  
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ผลที่มีตอภูมิอากาศ 

ความสัมพันธของ

การหมุนเวยีน

ของอากาศ และ

การหมุนเวยีนของ

กระแสน้ําผิวหนา

ในมหาสมุทร และ

ผลตอลักษณะ 

ลมฟาอากาศ 

ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม ปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอ

การเปล่ียนแปลง 

ผลที่มีตอภูมิอากาศ 

ความสัมพันธของ

การหมุนเวยีน

ของอากาศ และ

การหมุนเวยีนของ

กระแสน้ําผิวหนา

ในมหาสมุทร และ

ผลตอลักษณะ 

ลมฟาอากาศ 

ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม ปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอ

การเปล่ียนแปลง 

ม.6/4 อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด 

รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เส่ียงภัย ออกแบบและ

นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติ

ตนใหปลอดภัย  

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมาขึ้นมา

ตามสวนเปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือกโลก มักพบ

หนาแนนบริเวณรอยตอระหวางแผนธรณี ทําใหบริเวณ

ดังกลาวเปนพื้นที่เส่ียงภยั ผลจากการระเบิดของ 

ภูเขาไฟมีทั้งประโยชนและโทษ จึงตองศึกษาแนวทาง

ในการเฝาระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

ม.6/5 อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ

ความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้ง

สืบคนขอมูลพื้นที่เส่ียงภัย ออกแบบและ

นําเสนอแนวทางการเฝาระวังและการปฏิบัติ

ตนใหปลอดภัย 

• แผนดินไหวเกิดจากการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไว

ของเปลือกโลกในรูปของคล่ืนไหวสะเทอืน แผนดินไหว

มีขนาดและความรุนแรงแตกตางกัน มกัเกิดขึ้นบริเวณ

รอยตอของแผนธรณี และพื้นทีภ่ายใตอทิธิพลของ 

การเคล่ือนของแผนธรณี ทําใหบริเวณดังกลาว 

เปนพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหว ซ่ึงสงผลใหส่ิงกอสราง

เสียหาย เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จึงตอง

ศึกษาแนวทางในการเฝาระวัง และการปฏิบัติตนให

ปลอดภัย  
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ภูมิอากาศโลก 

และแนวปฏิบัติ

เพื่อลดกิจกรรม

ของมนุษยที่สงผล

ตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 

รวมทั้งการแปล

ความหมาย

สัญลักษณ 

ลมฟาอากาศที่

สําคัญจากแผนที่

อากาศ และ

ขอมูลสารสนเทศ 

ภูมิอากาศโลก 

และแนวปฏิบัติ

เพื่อลดกิจกรรม

ของมนุษยที่สงผล

ตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 

รวมทั้งการแปล

ความหมาย

สัญลักษณ 

ลมฟาอากาศที่

สําคัญจากแผนที่

อากาศ และ

ขอมูลสารสนเทศ 

ม.6/6 อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจาก 

สึนามิ รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เส่ียงภยั 

ออกแบบและนําเสนอแนวทางการเฝาระวัง

และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

• สึนามิ คือ คล่ืนน้ําที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ําในปริมาณ

มหาศาล สวนมากจะเกิดในทะเลหรือมหาสมุทร โดยคล่ืน

มีลักษณะเฉพาะ คือ ความยาวคล่ืนมากและเคล่ือนที่

ดวยความเร็วสูง เมื่ออยูกลางมหาสมุทรจะมีความสูง

คล่ืนนอย และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อคล่ืน

เคล่ือนที่ผานบริเวณน้ําต้ืน จึงทําใหพื้นที่บริเวณชายฝง

บางบริเวณเปนพื้นที่เส่ียงภัยสึนาม ิกอใหเกิดอันตราย

แกมนุษยและส่ิงกอสรางในบริเวณชายหาดนั้น จึงตอง

ศึกษาแนวทางในการเฝาระวัง และการปฏิบติัตนใหปลอดภยั  

ม.6/7 อธิบายปจจัยสําคัญที่มีผลตอการไดรับพลังงาน

จากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณ 

ของโลก 

• พื้นผิวโลกแตละบริเวณไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย

ในปริมาณที่แตกตางกัน เนื่องจากปจจัยสําคัญ 

หลายประการ เชน สัณฐานและการเอยีงของแกนโลก 

ลักษณะของพื้นผิว ละอองลอย และเมฆ ทําใหแตละ

บริเวณบนโลกมีอุณหภูมิไมเทากัน สงผลใหม ี

ความกดอากาศแตกตางกัน และเกิดการถายโอน

พลังงานระหวางกัน 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.6/8 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เปนผล 

มาจากความแตกตางของความกดอากาศ 

• การหมุนเวยีนของอากาศเกิดขึ้นจากความกดอากาศ 

ที่แตกตางกันระหวางสองบริเวณ โดยอากาศเคล่ือนที่

จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มี 

ความกดอากาศตํ่า ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนในการเคล่ือนที่

ของอากาศในแนวราบ และเมื่อพจิารณาการเคล่ือนที่

ของอากาศในแนวด่ิงจะพบวาอากาศเหนือบริเวณ

ความกดอากาศตํ่าจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่อากาศ

เหนือบริเวณความกดอากาศสูงจะจมตัวลง โดย 

การเคล่ือนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวด่ิงนี้  

ทําใหเกิดเปนการหมุนเวยีนของอากาศ 

ม.6/9 อธิบายทิศทางการเคล่ือนที่ของอากาศ ที่เปน

ผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 

• การหมนุรอบตัวเองของโลกทําใหเกิดแรงคอริออลิส 

สงผลใหทิศทางการเคล่ือนที่ของอากาศเบนไป โดย

อากาศที่เคล่ือนที่ในบริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไป

ทางขวาจากทิศทางเดิม สวนบริเวณซีกโลกใต 

จะเบนไปทางซายจากทิศทางเดิม  
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.6/10 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต

ละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ 

• โลกมีความกดอากาศแตกตางกันในแตละบริเวณ 

รวมทั้งอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ทําให

อากาศในแตละซีกโลกเกิดการหมุนเวยีนของอากาศ

ตามเขตละติจูด แบงออกเปน 3 แถบ โดยแตละแถบ 

มีภูมิอากาศแตกตางกัน ไดแก การหมุนเวียนแถบ 

ขั้วโลกมภีูมิอากาศแบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบ

ละติจูดกลางมีภูมิอากาศแบบอบอุน และการหมุนเวยีน

แถบเขตรอนมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

• นอกจากนี้บริเวณรอยตอของการหมุนเวียนอากาศแต

ละแถบละติจูด จะมีลักษณะลมฟาอากาศที่แตกตางกัน 

เชน บริเวณใกลศูนยสูตรมีปริมาณหยาดน้ําฟาเฉล่ีย 

สูงกวาบริเวณอื่น บริเวณละติจูด 30 องศา มีอากาศ

แหงแลง สวนบริเวณละติจูด 60 องศา อากาศม ี

ความแปรปรวนสูง  
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1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 
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จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.6/11 อธิบายปจจัยที่ทาํใหเกิดการหมุนเวียน 

ของน้ําผิวหนาในมหาสมุทร และรูปแบบ 

การหมุนเวยีนของน้ําผิวหนาในมหาสมทุร 

• การหมุนเวยีนของกระแสน้าํผิวหนาในมหาสมุทร  

ไดรับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศในแตละ

แถบละติจูดเปนปจจัยหลักทําใหบริเวณซีกโลกเหนือมี

การหมุนเวยีนของกระแสน้าํผิวหนาในทศิทางตามเข็ม

นาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต ซ่ึงกระแสน้ํา

ผิวหนาในมหาสมุทรมีทั้งกระแสน้ําอุน และกระแสน้ําเย็น 

ม.6/12 อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศ  

และน้ําผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะ

ภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ ส่ิงมีชีวิต และ

ส่ิงแวดลอม  

• การหมุนเวยีนอากาศและน้าํในมหาสมทุร สงผลตอ

ภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม เชน 

กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม ที่ทําใหบางประเทศในทวีป

ยุโรปไมหนาวเย็นเกินไป และเมื่อการหมุนเวียนอากาศ

และน้ําในมหาสมุทรแปรปรวน ทาํใหเกดิผลกระทบตอ

สภาพลมฟาอากาศ เชน ปรากฏการณเอลนีโญและ

ลานีญา ซ่ึงเกิดจากความแปรปรวนของลมคาและสงผล

ตอประเทศที่อยูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก 

ม.6/13 อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศของโลก พรอมทั้งนําเสนอแนวทาง

• โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดยปริมาณพลังงาน

เฉล่ียที่โลกไดรับเทากับพลังงานเฉล่ียทีโ่ลกปลดปลอย
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2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 
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(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ปฎิบัติเพื่อลดกจิกรรมของมนุษย ที่สงผลตอ

การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศโลก  

กลับสูอวกาศ ทําใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก สงผล

ใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกในแตละปคอนขางคงที่และมี

ลักษณะภูมิอากาศที่ไมเปล่ียนแปลง หากสมดุลพลังงาน

ของโลกเกิดการเปล่ียนแปลงไปจะทําใหอุณหภูมิเฉล่ีย

ของโลกและภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนแปลงได เนื่องจาก

ปจจัยหลายประการทั้งปจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

และการกระทําของมนุษย เชน แกสเรือนกระจก 

ลักษณะผิวโลก และละอองลอย 

• มนุษยมีสวนชวยในการชะลอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลกไดโดยการลดกจิกรรมที่ทาํใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงสมดุลพลังงาน เชน ลดการปลดปลอย

แกสเรือนกระจกและละอองลอย 

ม.6/14 แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศ 

ที่สําคัญจากแผนทีอ่ากาศ และนาํขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ มาวางแผนการดําเนนิชีวิต 

ใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ 

• แผนที่อากาศผิวพื้นแสดงขอมูลการตรวจอากาศ  

ในรูปแบบสัญลักษณหรือตัวเลข เชน บริเวณ 

ความกดอากาศสูง หยอมความกดอากาศตํ่า พายุหมุน

เขตรอน รองความกดอากาศตํ่า การแปลความหมาย
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สัญลักษณลมฟาอากาศ ทาํใหทราบลักษณะ 

ลมฟาอากาศ ณ บริเวณหนึ่ง  

• การแปลความหมายสัญลักษณที่ปรากฏบนแผนที่

อากาศ รวมกับขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เชน โปรแกรม

ประยุกตเกีย่วกับการพยากรณอากาศ เรดารตรวจ

อากาศ ภาพถายดาวเทียม สามารถนํามาวางแผน 

การดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ 

เชน การเลือกชวงเวลาในการเพาะปลูกใหสอดคลองกับ

ฤดูกาล การเตรียมพรอมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

4 

เทคโนโลย ี

ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต 

ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว ใชความรูและ

ทักษะทางดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ  

เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน

วิเคราะหแนวคิด

หลักของเทคโนโลยี 

ไดแก ระบบทาง

เทคโนโลยีที่ซับซอน 

การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี 

วิเคราะหแนวคิด

หลักของเทคโนโลย ี

ไดแก ระบบทาง

เทคโนโลยีที่ซับซอน 

การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี 

ม.4/1 วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลย ี

ความสัมพันธกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร รวมทั้ง

ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอมนษุย สังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม เพือ่เปนแนวทาง 

ในการพัฒนาเทคโนโลย ี

6 • ระบบทางเทคโนโลยี เปนกลุมของสวนตาง ๆ ต้ังแต

สองสวนขึ้นไปประกอบเขาดวยกันและทํางานรวมกัน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยในการทํางานของระบบ

ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปดวย ตัวปอน (input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่

สัมพันธกัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมขีอมูล

ยอนกลับ (feedback) เพื่อใชปรับปรุงการทํางานได

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(2 ขอ) 

4.4 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

อยางมีความคิดสรางสรรค 

ดวยกระบวนการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม เลือกใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต 

สังคม และส่ิงแวดลอม 

ความสัมพันธ

ระหวางเทคโนโลยี

กับศาสตรอื่น 

โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตร 

วิเคราะห เปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเพื่อ

เลือกใชเทคโนโลยี 

โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอม 

ความสัมพันธ

ระหวางเทคโนโลยี

กับศาสตรอื่น 

โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตร 

วิเคราะห เปรียบเทยีบ 

และตัดสินใจเพื่อ

เลือกใชเทคโนโลยี 

โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอม 

ตามวัตถุประสงค โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมีระบบ

ยอยหลายระบบ (sub-systems) ที่ทาํงานสัมพันธกัน

อยู และหากระบบยอยใดทํางานผิดพลาดจะสงผลตอ

การทํางานของระบบอื่นดวย 

• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีสาเหตุหรือปจจยัมาจากหลายดาน 

เชน ปญหา ความตองการ ความกาวหนาของศาสตร

ตาง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม 

ม.4/2 ระบุปญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอ

สังคม รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิด 

ที่เกี่ยวของกับปญหาที่มีความซับซอน เพื่อ

สังเคราะหวิธีการ เทคนิคในการแกปญหา โดย

คํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา 

• ปญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอสังคม เชน 

ปญหาดานการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนสง 

สุขภาพและการแพทย การบริการ ซ่ึงแตละดานอาจมี

ไดหลากหลายปญหา 

• การวิเคราะหสถานการณปญหาโดยอาจใชเทคนิคหรือ

วิธีการวิเคราะหทีห่ลากหลาย ชวยใหเขาใจเง่ือนไขและ

กรอบของปญหาไดชัดเจน จากนั้นดําเนนิการสืบคน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ประยุกตใชความรู 

ทักษะ ทรัพยากร

เพื่อออกแบบสราง

หรือพัฒนาผลงาน 

สําหรับแกปญหา

ที่มีผลกระทบตอ

สังคม โดยใช

กระบวนการ

ออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม ใช

ซอฟตแวรชวยใน

การออกแบบและ

นําเสนอผลงาน 

ประยุกตใชความรู 

ทักษะ ทรัพยากร

เพื่อออกแบบสราง

หรือพัฒนาผลงาน 

สําหรับแกปญหา

ที่มีผลกระทบตอ

สังคม โดยใช

กระบวนการ

ออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม ใช

ซอฟตแวรชวยใน

การออกแบบและ

นําเสนอผลงาน 

รวบรวมขอมูล ความรูจากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อนําไปสูการออกแบบแนวทางการแกปญหา 

ม.4/3 ออกแบบวธิีการแกปญหา โดยวิเคราะห 

เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลทีจ่ําเปน

ภายใตเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู นาํเสนอ

แนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิค

หรือวิธกีารที่หลากหลาย โดยใชซอฟตแวร 

ชวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอน 

การทํางานและดําเนินการแกปญหา 

• การวิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูล 

ที่จําเปน โดยคํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา เง่ือนไขและ

ทรัพยากร  เชน งบประมาณ เวลา ขอมลูและ

สารสนเทศ วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ ชวยใหไดแนว

ทางการแกปญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแกปญหาทําไดหลากหลายวธิี 

เชน การรางภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน   

• ซอฟแวรชวยในการออกแบบและนําเสนอมีหลากหลาย

ชนิดจึงตองเลือกใชใหเหมาะกับงาน  

• การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางาน 

กอนดําเนินการแกปญหาจะชวยใหการทํางานสําเร็จได

ตามเปาหมาย และลดขอผิดพลาดของการทํางานที่

อาจเกิดขึ้น 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

เลือกใชวัสดุ 

อุปกรณ และ

เคร่ืองมือไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

ปลอดภัย รวมทั้ง

คํานึงถึงทรัพยสิน

ทางปญญา 

เลือกใชวัสดุ 

อุปกรณ และ

เคร่ืองมือไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสม 

ปลอดภัย รวมทั้ง

คํานึงถึงทรัพยสิน

ทางปญญา 

ม.4/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผล

ของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใต

กรอบเง่ือนไข หาแนวทางการปรับปรุงแกไข

และนําเสนอผลการแกปญหา พรอมทั้งเสนอ

แนวทางการพัฒนาตอยอด 

• การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบชิ้นงาน

หรือวิธกีารวาสามารถแกปญหาไดตามวตัถุประสงค

ภายใตกรอบของปญหา เพือ่หาขอบกพรอง และ

ดําเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซํ้าเพื่อใหสามารถ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพ 

• การนําเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิด เพื่อให

ผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือ

วิธีการที่ได ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธ ีเชน การทําแผน

นําเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนําเสนอผาน 

ส่ือออนไลน หรือการนําเสนอตอภาคธุรกิจ เพื่อ 

การพัฒนาตอยอดสูงานอาชีพ 

ม.4/5 ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ 

เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

เทคโนโลยีที่ซับซอนในการแกปญหาหรือพัฒนา

งานไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน ไม

สังเคราะห โลหะ จึงตองมีการวิเคราะหสมบัติ เพื่อ

เลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เร่ืองกลไก ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

เชน LDR sensor เฟอง รอก คาน วงจรสําเร็จรูป 
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จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

• อุปกรณและเคร่ืองมือในการสรางชิ้นงาน หรือพัฒนา

วิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใชใหถกูตอง 

เหมาะสม และปลอดภยั รวมทั้งรูจกัเกบ็รักษา 

ม.5/1 ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ 

รวมทั้งทรัพยากรในการทําโครงงานเพื่อ

แกปญหาหรือพัฒนางาน 

• การทําโครงงาน เปนการประยุกตใชความรูและทักษะ

จากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสรางหรือ

พัฒนาชิ้นงานหรือวธิีการ เพื่อแกปญหาหรือ 

อํานวยความสะดวกในการทํางาน 

• การทําโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถ

ดําเนินการได โดยเร่ิมจาก การสํารวจ สถานการณ

ปญหาที่สนใจ เพือ่กําหนดหัวขอโครงงาน แลวรวบรวม

ขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบ

แนวทางการแกปญหา วางแผน และดําเนินการ

แกปญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแกไขวิธกีาร

แกปญหาหรือชิ้นงาน และนําเสนอวิธกีารแกปญหา 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิด 

เชิงคํานวณในการแกปญหา 

ที่พบในชีวิตจริงอยางเปน

ขั้นตอนและเปนระบบ  

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารในการเรียนรู  

การทํางาน และการแกปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ใชความรูทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและ 

การส่ือสาร เพือ่

รวบรวมขอมูล 

ในชีวิตจริงจาก

แหลงตาง ๆ และ

ความรูจากศาสตรอื่น 

มาประยกุตใช 

สรางความรูใหม 

เขาใจการ

เปล่ียนแปลงของ

ใชความรูทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

ส่ือดิจิทัล เทคโนโลย ี

สารสนเทศและ 

การส่ือสาร เพือ่

รวบรวมขอมูล 

ในชีวิตจริงจาก

แหลงตาง ๆ และ

ความรูจากศาสตรอื่น 

มาประยกุตใช 

สรางความรูใหม 

เขาใจการ

เปล่ียนแปลงของ

ม.4/1 ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการพฒันา

โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น 

อยางสรางสรรคและเชื่อมโยงกับชวีิตจริง  

3 • การพัฒนาโครงงาน 

• การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกบั

ชีวิตประจําวัน เชน การจัดการพลังงาน อาหาร 

การเกษตร การตลาด การคาขาย การทาํธุรกรรม 

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

• ตัวอยางโครงงาน เชน ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ

อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเสนทาง 

การขนสงผลผลิต ระบบแนะนาํการใชงานหองสมุด 

ที่มีการโตตอบกับผูใชและเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

6.6 

ม.5/1 รวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความรู 

ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ส่ือดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาหรือ 

เพิ่มมูลคาใหกับบริการหรือผลิตภัณฑที่ใช 

ในชีวิตจริงอยางสรางสรรค  

• การนําความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร ส่ือดิจิทัล 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชแกปญหากับชวีิตจริง  

• การเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 

• การเก็บขอมูลและการจัดเตรียมขอมูลใหพรอมกับ 

การประมวลผล 

• การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

• การประมวลผลขอมูล และเคร่ืองมือ 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

เทคโนโลยีที่มีผล

ตอการดําเนินชีวิต 

อาชีพ สังคม 

วัฒนธรรม และ 

ใชอยางปลอดภยั 

มีจริยธรรม 

เทคโนโลยีที่มีผล

ตอการดําเนินชีวิต 

อาชีพ สังคม 

วัฒนธรรม และ 

ใชอยางปลอดภยั 

มีจริยธรรม 

• การทําขอมูลใหเปนภาพ (data visualization) เชน 

bar chart, scatter, histogram 

• การเลือกใชแหลงขอมูล เชน data.or.th, wolfram 

alpha, OECD.org, ตลาดหลักทรัพย, world 

economic forum 

• คุณคาของขอมูลและกรณีศึกษา 

• กรณีศึกษาและวิธีการแกปญหา 

• ตัวอยางปญหา เชน 

− รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ดึงดูดความสนใจและ 

ตรงตามความตองการผูใชในแตละประเภท 

− การกําหนดตําแหนงปายรถเมลเพื่อลดเวลาเดินทาง

และปญหาการจราจร 

− สํารวจความตองการรับประทานอาหารในชุมชน 

และเลือกขายอาหารที่จะไดกําไรสูงสุด 

− ออกแบบรายการอาหาร 7 วัน สําหรับผูปวย

เบาหวาน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนขอสอบ 42 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 38 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2.2 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 4.1 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

คุณภาพผูเรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560 

ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวน

ขอ) 

คะแนน 

ม.6/1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและ

แบงปนขอมูลอยางปลอดภยั มีจริยธรรม และ

วิเคราะหการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ

วัฒนธรรม  

• การนําเสนอและแบงปนขอมูล เชน การเขียนบล็อก 

อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟก 

• การนําเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย เชน 

ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมือ่มีการแบงปนขอมลูหรือ

เผยแพรขอมูล ไมสรางความเดือดรอนตอตนเองและผูอื่น 

• จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เทคโนโลยเีกิดใหม แนวโนมในอนาคต การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี 

• นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

• อาชีพเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการดําเนินชีวิต 

อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

รวม 102 - 42 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 120 นาท ี
 

หมายเหตุ  (1) การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 4 ;  (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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คุณภาพผูเรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 

• ระบุปญหา ตั้งคําถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสมัพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมตฐิานท่ีเปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก

ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเปนไปได 

• ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร ท่ีแสดงใหเหน็ถึงการใชความคิดระดับสูงท่ีสามารถสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา 

ไดอยางครอบคลุมและเช่ือถือได สรางสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งท่ีจะพบ เพ่ือนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสํารวจตรวจสอบตามสมมติฐาน 

ท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสมมีหลกัฐานเชิงประจักษ เลือกวัสดุ อุปกรณ รวมท้ังวิธีการในการสํารวจตรวจสอบอยางถูกตองท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสํารวจ 

ตรวจสอบอยางเปนระบบ 

• วิเคราะห แปลความหมายขอมลู และประเมินความสอดคลองของขอสรุปเพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ จัดกระทําขอมูล 

และนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม สื่อสารแนวคดิ ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ โดยมีหลักฐาน

อางอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 

• แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผดิชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในการสืบเสาะหาความรู โดยใชเครื่องมอืและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตอง เช่ือถือได มีเหตุผลและยอมรับไดวา ความรู 

ทางวิทยาศาสตรอาจมีการเปลีย่นแปลงได 

• แสดงถึงความพอใจและเห็นคณุคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาไดทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคดิเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตผุลประกอบ 

เก่ียวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

• เขาใจความสมัพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมผีลตอการพัฒนาเทคโนโลยปีระเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา  

ผลของเทคโนโลยตีอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

• ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นคณุคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจาํวัน ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ช้ินงานท่ีเปนผลมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  

ทําโครงงานหรือสรางช้ินงานตามความสนใจ 

• แสดงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแล 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 


