
รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

 

รายการ 

วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

1. รูปแบบข้อสอบ 

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ 32 80 40 100 16 80 23 87.40 

1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ         

1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ         

1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ         

1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คําตอบ         

1.6 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คําตอบ/ 
     เลือกตอบเชิงซ้อน 

- - - - - - 2 12.60 

1.7 เลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน         

1.8 ระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข - - - - 4 20 - - 

1.9 อัตนัย 2 20 - - - - - - 

รวมจํานวนขอ้สอบ 34 100 40 100 20 100 25 100 

2. จํานวนเวลาที่ใชส้อบ (นาที) 90 60 60 60 

 

 

 



1 
 

 
 

                จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
    จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 32 ข้อ  (ข้อละ 2.50 คะแนน) 

 

สาระ มาตรฐาน 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 

 
 

คะแนน 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด  
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

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

อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคําประโยค 
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจคําแนะนําคาํอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและ
นําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
 

ป.6/2 อธิบายความหมายของคํา ประโยค 
และข้อความที่เป็นโวหาร 

4 • การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น 
  โวหารต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  - คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา 

  - คําที่มีอักษรนํา 

  - คําที่มีตัวการันต์ 

  - คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

  - อักษรย่อและเครื่องหมาย 

   วรรคตอน 

  - วัน เดือน ปีแบบไทย 

  - ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

  - สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 

   และสุภาษิต 
• การอ่านทํานองเสนาะ            
  บทร้อยกรองที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
  (10 ข้อ) 

25 

ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน 

• การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น 

  - เรื่องสั้น 
  - บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - ประกาศทางการ 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 

    ในหนังสือเรียน 

  - บทเรียนจากกลุ่มสาระ 

   การเรียนรู้อื่น 

ป.6/5 อธิบายการนําความรู้และความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต 

ป.6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ  

• การอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่  
  แผนภูมิ และกราฟ 
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                                   จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563  
                                              จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 32 ข้อ (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ) 

 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

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

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

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

ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว 1 • การเขียนจดหมายส่วนตัว 
  ในชีวิตประจําวัน เช่น 

  - จดหมายขอโทษ 

  - จดหมายแสดงความขอบคุณ 

  - จดหมายแสดงความเห็นใจ 

  - จดหมายแสดงความยินดี 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 
คําตอบ  
(2 ข้อ) 

5 

3 
การฟัง 

การดู และ 
การพูด 

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

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

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

ป.6/2 ตั้งคําถาม และตอบคําถาม 
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 

2 • การพูดแสดงความรู้ 
  ความเข้าใจและวิเคราะห์ 
  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟัง 
  และดูจากสื่อต่าง ๆ 

   - นิทรรศการ 
   - สื่อสังคมออนไลน์ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก 
การฟังและดูสื่อโฆษณา  
อย่างมีเหตุผล 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
  จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้ 1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 32 ข้อ  (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

4 
หลักการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 

สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต 

รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคํา 

ในประโยค ชนิดของประโยค   

คําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์ และ 

คําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค 

แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  

กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 

 
 

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

ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา 
ในประโยค  

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

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(10 ข้อ) 

25 

ป.6/2 ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

• คําราชาศัพท์ 
• ระดับภาษา 

ป.6/3 รวบรวมและบอกความหมาย 
ของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ 
ในภาษาไทย 

• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค • การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
  ของประโยค 

  - ประโยคสามัญ 

  - ประโยครวม 

  - ประโยคซ้อน 

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

ที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต 
• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 
  และสุภาษิต 
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                            จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
                                              จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 32 ข้อละ 2.50 คะแนน)(ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

5 
วรรณคดี 

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและ 
แสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี  
และวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่า 
และนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น เล่านิทานพื้นบ้าน
ร้องเพลงพื้นบา้นของท้องถิ่น 
นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติจริง และท่องจาํ
บทอาขยานตามที่กําหนดได ้
 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น นําข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ  
 

ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการ 
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่สามารถนําไปใช ้ในชีวิตจริง 

3 • วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 

  - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น 

  - สารคดี 

  - บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

    ที่มีคุณค่า 

  - หนังสืออ่านนอกเวลา 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

• วรรณคดีและวรรณกรรม 

  - นิทานพื้นบ้านอาเซียน 

  - บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  - บทอาขยาน 
  - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคด ี 
และวรรณกรรมที่อ่านและนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      

รวม 16  32 80 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



5 
 

 
 

 
 

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2563 
2. รูปแบบอัตนัยเขียนตอบ จํานวน 2 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

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

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

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

ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และเหมาะสม 

3 • การเขียนสื่อสาร เช่น 
  - จดหมายกิจธุระ 
     ในชีวิตประจําวัน 
  - รายงานการศึกษาค้นคว้า 

2 20 

ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน • การเขียนย่อความจาก 
  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  ในหนังสือเรียนหรือสื่อต่าง ๆ 

ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

• การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
• การเขียนโน้มน้าวใจ 

รวม 3  2 20 
รวม 2 รูปแบบ 19  34 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจ 
และตีความเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภท
ต่าง ๆ  และแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง 
และคําแนะนําที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความ นิทาน และ 
บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน  
เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความตรงตามความหมาย 
ของสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน  
บอกใจความสําคัญ และ
ตอบคําถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา  
นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 

เลือก/ระบุประโยค 

และข้อความตรงตาม

ความหมายของสัญลักษณ์

หรือเครื่องหมายที่อ่าน  

บอกใจความสําคัญ และ

ตอบคําถามจากการฟัง 

และอ่านบทสนทนา  

นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 

ป.6/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  
ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

2 • ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  

  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

  โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  

  เวลาว่างและนนัทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  

  การซื้อ–ขาย และลมฟ้าอากาศ เป็นวงคาํศัพท์  

  สะสมประมาณ 1,050 – 1,200 คํา  

  (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

4 ตัวเลือก      

1 คําตอบ      

(8 ข้อ) 

20 

ป.6/4 บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  

•  ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า 
   คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เช่น   
   ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทําไม 
   - Yes/No Question เช่น   
     Is/Are/Can…?   Yes,…is/are/can./       

 No,…isn’t/aren’t/can’t.  
     Do/Does/Can/Is/Are...?       
     Yes/No… etc.   

- Wh-Question เช่น   
     Who is/are…?            
     He /She is…/They are… 
     What…?/Where…?   
     It is …/They are… 
     What...doing?  …is/am/are… etc.     
   - Or-Question เช่น   
     Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an…    
     Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.     
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสารทาง
ภาษาในการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และความ
คิดเห็นอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล  
ใช้คําสั่ง  คําขอร้อง และ 
ให้คําแนะนํา พูด/เขียน
แสดงความต้องการ  
ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือ 
ในสถานการณ์ง่าย ๆ   
พูดและเขียนเพื่อขอและ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ  พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ  ประกอบ 

เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง   

คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/

เขียนแสดงความต้องการ  

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/

เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม

ต่าง ๆ  พร้อมทัง้ให้เหตุผลสั้น ๆ  

ประกอบ 

ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 5 •  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา  
   ขอบคณุ ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรก 
   อย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนํา   
   ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสํานวน   
   การตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good morning/    
    Good afternoon/ Good evening/ 
   I am sorry.  / How are you?/  
   I’m fine./ Very well./ Thank you.  
   And you?/ Hello. I am…/Hello,…I am…  
   This is my sister. Her name is…    
   Hello,…/ Nice to see you.  Nice to  
   see you, too./ Goodbye./ Bye./  
   See you soon/later./ Great!/ Good./  
   Very good. Thank you./ Thank you  
   very much./ You’re welcome./ It’s     
   O.K./ That’s O.K./That’s all right./  
    Not at all./ Don’t worry./ Never mind./  
   Excuse me./  Excuse me, Sir./Miss./Madam.   
   etc. 

4 ตัวเลือก      
1 คําตอบ      
(10 ข้อ) 

25 

ป.6/2 ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และให้
คําแนะนํา 

•  คําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําที่มี 2-3  
   ขั้นตอน 

ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับ และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ  
ในสถานการณ์ง่าย ๆ  

• คําศัพท์ สํานวน และประโยคที่ใช ้
 บอกความต้องการ ขอความชว่ยเหลือ ตอบรับ 
  และปฏเิสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น  
  Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/  
  Can/Could…?/ Yes,.../No,…   etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสาร 
ทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล  
ใช้คําสั่ง  คําขอร้อง และ 
ให้คําแนะนําพูด/เขียน
แสดงความต้องการ ขอ
ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย 
 ๆพูดและเขียนเพื่อขอและ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัวพูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง  ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 

เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง   

คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/

เขียนแสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/ 

เขียนแสดงความรู้สึก

เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

กิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลสั้น ๆ  ประกอบ 

ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

 

• คําศัพท์  สํานวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ 
  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว    
  และเรื่องใกล้ตัว เชน่ 
  What do you do? I’m a/an…  
  What is she/he? She/He is a/an (อาชีพ) 
   How old/tall…? I am… 
   Is/Are/Can…or…?   …is/are/can… 
   Is/Are…going to…or…?  
   …is/are going to… etc. 

  

ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

•  คําและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  
   และการให้เหตุผลประกอบ เชน่ ชอบ/ไม่ชอบ   
   ดีใจ  เสียใจ มคีวามสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย  
   น่าเกลียด เสียงดัง  ดี ไม่ดี เชน่ 
   I’m…/He/She/It is…/ 
   You/We/They are… 
   I/You/We/They like…/ 
   He/She likes…because… 
   I/You/We/They love…/ 

   He/She loves…because… 

   I/You/We/They don’t  

   like/love/feel…because… 

   He/She doesn’t  

   like/love/feel…because… 

   I/You/We/They feel…because…etc. 



4 

 

 
 

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.3 นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ    
โดยการพูด และ
การเขยีน 

พูด/เขยีนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว เขยีนภาพ แผนผัง 
แผนภูมิและตารางแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ฟังและอ่าน 
พูด/เขยีนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว 

เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ

และตารางแสดงข้อมลูต่าง ๆ  

ที่ฟังและอ่าน /เขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

ต่าง ๆ  ใกล้ตัว 

ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

3 •  ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล 
   เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน  เพื่อน 
   สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  เชน่ ข้อมูลส่วนบคุคล 
   สิ่งต่าง ๆ จํานวน 1-1,000 ลําดับที่ วัน เดือน ปี 
   ฤดูกาล  เวลา  กิจกรรมที่ทํา  สี  ขนาด 
   รูปทรง  ตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  ทศิทางง่าย ๆ 
   สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก 
•  เครื่องหมายวรรคตอน 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

20 

ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง 
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

•  คํา กลุ่มคําและประโยคที่มคีวามหมาย   
   สัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง  
 

ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว 

•  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม
ของเจ้าของ
ภาษาและ
นําไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

ใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และ

กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม  

ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเทศกาล/วนัสําคัญ/

งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่

ของเจ้าของภาษาเขา้ร่วม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/

วันสําคัญ/งานฉลอง/ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา 

ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

1 •  ข้อมูลและความสําคัญของเทศกาล/วนัสําคัญ/ 
   งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ 
   ภาษา  เช่น วนัคริสต์มาส วันขึน้ปีใหม ่
   เครื่องแต่งกาย  ฤดูกาล  อาหาร  เครื่องดื่ม   

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(3 ข้อ) 

7.50 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษาและ

วัฒนธรรม 

ต 2.2 เข้าใจ   

ความเหมือน

และความ

แตกต่างระหว่าง

ภาษาและ

วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 

กับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

และนํามาใช้

อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

บอกความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยค 
ชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่องหมาย 
วรรคตอน และการลําดับคํา
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยเปรียบเทียบ
ความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

บอกความเหมือน/ 
ความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยค 
ชนิดต่าง ๆ  การใชเ้ครื่องหมาย 
วรรคตอน และการลําดับคํา
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยเปรียบเทียบ 
ความเหมือน/ความแตกต่าง

ระหว่างเทศกาลงานฉลอง

และประเพณีของเจ้าของ

ภาษากับของไทย 

ป.6/1 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน 
และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษา 
ต่างประเทศและภาษาไทย 

2 •  ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง 
   การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  
   ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
•  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคํา  
   ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
   และภาษาไทย 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/2 เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

•  การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง 

ระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณขีอง 
เจ้าของภาษากับของไทย 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2563 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 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 

ภาษากับ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน 

และโลก 

ต 4.1 ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

ในสถานการณ์

ต่าง  ๆ ทั้งใน

สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  

และสถานศึกษา 

ใช้ภาษาสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  

และสถานศึกษา 

ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา 

1 •  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศกึษา 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

15 

รวม 14  40 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 

 

หมายเหตุ สาระที่ 2 ,4 เป็นเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในมาตรฐาน ต 1.1 และ ต 1.3  
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 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 

อ่ำน เขียนตวัเลข ตัวหนังสือแสดง
จ ำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 
3 ต ำแหน่ง อัตรำสว่น และร้อยละ 
มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน มีทักษะ 
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร 
ประมำณผลลัพธ์ และน ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
จ ำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 
3 ต ำแหน่ง อัตรำสว่น และร้อยละ  
มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน มีทักษะ 
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร 
และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ป.4/10 หำผลลัพธก์ำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
ของจ ำนวนนับ และ 0 

8 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร 
จ ำนวนนับที่มำกกว่ำ 100,000 และ 0 
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำและกำรสร้ำง 

โจทย์ปัญหำ พร้อมทั้งหำค ำตอบ  

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(8 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(2 ข้อ) 

50 

ป.4/11 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ  
2 ขั้นตอนของจ ำนวนนับที่มำกกว่ำ 
100,000  และ 0 

ป.5/8 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ 
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร 
ทศนิยม 2 ขั้นตอน 

กำรคูณ กำรหำรทศนิยม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับทศนิยม 

ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงล ำดับเศษส่วนและ
จ ำนวนคละจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 

เศษส่วน 
 กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน

และจ ำนวนคละโดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น. 

ป.6/7 หำผลลัพธ์ของกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน 
ของเศษส่วนและจ ำนวนคละ 

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน 
 กำรบวก กำรลบเศษส่วนและจ ำนวนคละ 

โดยใช้ควำมรู้เรื่อง ค.ร.น. 
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน

และจ ำนวนคละ 
 กำรแก้โจทย์ปัญหำเศษส่วนและจ ำนวนคละ 

ป.6/8 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ 2 - 3 ขั้นตอน 
 
 
 
 



2 

จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 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 

ป.6/11 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
อัตรำส่วน 

อัตรำส่วนและร้อยละ 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำอัตรำส่วนและ 

มำตรำส่วน  
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำร้อยละ 

ป.6/12 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำร้อยละ 
2 - 3 ขั้นตอน 

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
ควำมสัมพันธ ์
ฟังก์ชัน  
ล ำดับและอนกุรม 
และน ำไปใช้ 

ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหำค ำตอบของปัญหำ
เกี่ยวกบัแบบรูป 

1 แบบรูป 
 กำรแก้ปญัหำเกีย่วกับแบบรูป 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(1 ข้อ) 

5 

2 
กำรวัด
และ

เรขำคณิต 
 

ค 2.1 เข้ำใจ
พื้นฐำนเกี่ยวกับ 
กำรวัด วัดและ
คำดคะเนขนำดของ
สิ่งที่ต้องกำรวัด 
และน ำไปใช้ 

อธิบำยลักษณะและสมบัติของ 
รูปเรขำคณิต หำควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปเรขำคณิต  
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
และวงกลม หำปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และ
น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ลักษณะและสมบัติของรูปเรขำคณิต 
ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ 
รูปเรขำคณิต ปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก และ
น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ป.4/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัเวลำ 

6 เวลำ  
 กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำท ีชั่วโมง 

วัน สัปดำห์ เดือน ป ี  
 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยเวลำ 
 กำรอ่ำนตำรำงเวลำ  
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับเวลำ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(4 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข  
(1 ข้อ) 

25 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 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 

ป.5/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัควำมยำวที่มีกำรเปลีย่นหน่วย
และเขียนในรูปทศนิยม 

   
 

ควำมยำว   
 ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยควำมยำว     

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม 

 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำว โดยใช้
ควำมรู้เร่ืองกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนยิม 

ป.5/2 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัน้ ำหนกัที่มีกำรเปลี่ยนหน่วย 
และเขียนในรูปทศนิยม 

น้ ำหนัก   
 ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยน้ ำหนกั  

กิโลกรัมกับกรัม โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับน้ ำหนัก โดยใช้

ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนยิม 

ป.6/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมติิ
ที่ประกอบดว้ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

ปริมำตรและควำมจ ุ
 ปริมำตรของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 

ที่ประกอบดว้ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับปริมำตรของ 

รูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วย 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 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 

ป.6/2 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ 
รูปหลำยเหลี่ยม 

รูปเรขำคณิตสองมิต ิ
 ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม 
 มุมภำยในของรูปหลำยเหลีย่ม 
 ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ 

รูปหลำยเหลี่ยม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม 
 ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป

และพื้นที่ของวงกลม 

ป.6/3 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์ปัญหำ
เกี่ยวกบัควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ
วงกลม 
 
 
 
 

ค 2.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห ์
รูปเรขำคณิต สมบัติ
ของรูปเรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รูปเรขำคณิต  
และทฤษฎบีททำง
เรขำคณิต  
และน ำไปใช้ 
 

ป.5/2 จ ำแนกรูปสี่เหลีย่มโดยพิจำรณำจำก 
สมบัติของรูป 

2 รูปเรขำคณิตสองมิติ  
 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   
 กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(2 ข้อ) 

10 

ป.6/4 ระบุรูปเรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบจำก 
รูปคลี ่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขำคณิต
สำมมิติ 

รูปเรขำคณิตสำมมติ ิ
 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
 รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 

พีระมิด 
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จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 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 

3 
สถิติและ
ควำม

น่ำจะเป็น 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำรทำง
สถิติ และใช้ควำมรู้
ทำงสถิติใน 
กำรแก้ปญัหำ 

น ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง 
ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง  
แผนภูมิรูปวงกลม ตำรำงสองทำง 
และกรำฟเส้นในกำรอธิบำย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และตัดสินใจ 

ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
รูปวงกลม ตำรำงสองทำง และ
กรำฟเส้นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ และตัดสินใจ 

ป.5/1 ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำรหำค ำตอบ
ของโจทย์ปัญหำ 

2 กำรน ำเสนอข้อมูล 
 กำรอ่ำนกรำฟเส้น 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(1 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข 
(1 ข้อ) 

10 

ป.6/1 ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลมในกำร 
หำค ำตอบของโจทยป์ัญหำ 

กำรน ำเสนอข้อมูล 
 กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม 

รวม 19 - 20 100 

จ ำนวนเวลำที่ใชส้อบ 60 นำท ี

หมำยเหตุ  ข้อสอบบำงข้อมีกำรบูรณำกำรตัวช้ีวัด 



1 
จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

1 
วิทยำศำสตร ์

ชีวภำพ 

ว 1.1 เข้าใจความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  
ในระบบนิเวศ การถา่ยทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ 
ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

เข้าใจโครงสร้าง 

ลักษณะเฉพาะของ

การปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง

ความสัมพันธ ์

ของสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งที่อยู่  

การท าหนา้ที่ของ

ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

และการท างานของ

ระบบย่อยอาหาร

ของมนุษย ์

เข้าใจโครงสร้าง 

ลักษณะเฉพาะของ

การปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิต รวมทั้ง

ความสัมพันธ ์

ของสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งที่อยู่  

การท าหนา้ที่ของ

ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

และการท างานของ

ระบบย่อยอาหาร

ของมนุษย ์

ป.5/1 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่   

4  สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่
เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้ใน
แต่ละแหล่งที่อยู ่เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ 
ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมี
รากค้ าจุนท าให้ล าต้นไม่ล้ม ปลามีครีบชว่ยในการ
เคลื่อนที่ในน้ า 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(1 ข้อ) 

 
 
 

3.8 

ป.5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบั
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชวีิต 

 ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกันและสัมพันธ์กบัสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธก์ันด้านการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยูอ่าศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูก
อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 

 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ 
ในรูปแบบของโซ่อาหาร ท าให้สามารถระบุบทบาท
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ป.5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหนา้ที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 

ป.5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสว่นร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 



2 
จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ว 1.2 เข้าใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 
ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรูไ้ป
ใช้ประโยชน ์
 

ป.4/1 บรรยายหนา้ที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของ
พืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

6  ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าทีแ่ตกต่างกัน 
 รากท าหนา้ที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยังล าต้น 
 ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยังส่วนตา่ง ๆ ของพืช 
 ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสรา้งขึ้น  

คือ น้ าตาล ซ่ึงจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
 ดอกท าหนา้ที่สืบพันธุ์ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 

ต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ 
เกสรเพศเมีย ซ่ึงส่วนประกอบแต่ละสว่นของดอก 
ท าหน้าที่แตกต่างกัน 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

 
เลือกตอบ
เชิงซ้อน 
(1 ข้อ) 

13.9 
 

ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

 สารอาหารทีอ่ยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วติามิน และน้ า 

 อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน 
อาหารบางอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารประเภทเดียว 
อาหารบางอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารมากกวา่หนึ่ง
ประเภท 

ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้
ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวยั รวมทั้งความปลอดภยัตอ่
สุขภาพ 
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สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
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พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
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ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.6/3 ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร  
โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  
เป็นสารอาหารที่ใหพ้ลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ 
วิตามิน และน้ า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 

 การรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต  
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย  
และมีสุขภาพดี จ าเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและให้ได้
สารอาหารครบถว้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ 
และวัย รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุ
เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ป.6/4 สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหนา้ที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดดูซึม
สารอาหาร 

 ระบบย่อยอาหารประกอบดว้ยอวัยวะตา่ง ๆ ได้แก่ 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก  
ล าไส้ใหญ่ ทวารหนกั ตับ และตับอ่อน ซ่ึงท าหน้าที่
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
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ป.6/5 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบยอ่ยอาหาร 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกต ิ

 ปากมีฟันชว่ยบดเค้ียวอาหารให้มีขนาดเล็กลง  
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย ในน้ าลายมี
เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล 

 หลอดอาหารท าหนา้ที่ล าเลียงอาหารจากปากไปยัง
กระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหารมีการย่อย
โปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร 

 ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง และ
จากตับออ่นที่ช่วยยอ่ยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ผ่าน
การย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้ 
รวมถึงน้ า เกลือแร ่และวิตามิน จะถกูดูดซึมที่ 
ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อล าเลียงไปยัง 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซ่ึงโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน จะถกูน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ สว่นน้ า เกลือแร่ และวิตามิน  
จะช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
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 ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว 
 ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร ่เป็นบริเวณที่มี

อาหารทีย่่อยไม่ได้หรือยอ่ยไม่หมดเป็นกากอาหาร  
ซ่ึงจะถูกก าจัดออกทางทวารหนกั 

 อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความส าคัญ  
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ท างานเป็นปกติ 

ว 1.3 เขา้ใจกระบวนการและ
ความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธกุรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

ป.4/1 จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมอืน  
และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว ์

6  สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช ้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ  
เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย
ตนเองไม่ได ้กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและ
เคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จุลินทรีย์ 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

 

7.6 

ป.4/2 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มดีอก 
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ขอ้มลูที่
รวบรวมได้ 

 การจ าแนกพืช สามารถใชก้ารมีดอกเปน็เกณฑ์ 
ในการจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไมม่ีดอก 
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ป.4/3 จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดกูสันหลงัและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใชก้ารมีกระดูก 
สันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 การจ าแนกสัตว ์สามารถใชก้ารมีกระดกูสันหลัง 
เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา  
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงแต่ละกลุ่ม 
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 

ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม และยกตวัอยา่ง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธกุรรมที่มีการถ่ายทอด
จากพอ่แม่สู่ลูก ของพืช สัตว์ และมนุษย ์

 สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนษุย์ เมื่อโตเต็มที่จะมี 
การสืบพันธุ์เพือ่เพิ่มจ านวนและด ารงพันธุ์ โดยลูกที่เกิด
มาจะได้รับการถา่ยทอดลกัษณะทางพันธุกรรมจากพ่อ
แม่ท าให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

 พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธกุรรม เช่น ลักษณะ
ของใบ สีดอก 

ป.5/2 แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถาม
ค าถามเกี่ยวกับลกัษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม ่
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 สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธกุรรม เช่น สีขน 
ลักษณะของขน ลักษณะของห ู

 มนุษย์มีการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น  
เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อลิ้น 
ลักษณะของติ่งหู 

2 
วิทยำศำสตร ์

กำยภำพ 

ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนภุาค 
หลักและธรรมชาติของ 
การเปลี่ยนแปลงสถานะ 
ของสสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เข้าใจสมบัติและ

การจ าแนกกลุ่ม

ของวัสดุ สถานะ

และการเปลี่ยน

สถานะของสสาร 

การละลาย  

การเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี  

เข้าใจสมบัติและ

การจ าแนกกลุ่ม

ของวัสดุ สถานะ

และการเปลี่ยน

สถานะของสสาร 

การละลาย  

การเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี  

ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดา้นความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และ 
การน าไฟฟา้ของวัสดุ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการทดลองและระบกุารน าสมบัติ
เร่ืองความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 

9  วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน  
วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วสัดุที่มี 
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมา
กระท าและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่น าความร้อนจะ
ร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน และวัสดทุี่น าไฟฟ้าได้ 
จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจน าสมบัติต่าง ๆ 
มาพิจารณาเพือ่ใช้ในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
เพื่อใช้ประโยชน ์ในชีวิตประจ าวัน 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(3 ข้อ) 

 
เลือกตอบ
เชิงซ้อน 
(1 ข้อ) 

17.7 

ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคิดกบัผู้อื่น โดยการอภิปราย
เกี่ยวกบัสมบัติทางกายภาพของวัสด ุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 
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การเปลี่ยนแปลง

ที่ผันกลับได้และ

ผันกลับไม่ได้ และ

การแยกสาร 

อย่างง่าย 

การเปลี่ยนแปลง

ที่ผันกลับได้และ

ผันกลับไม่ได้ และ

การแยกสาร 

อย่างง่าย 

ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ  
จากขอ้มูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการ
ที่อยู่ รูปร่าง และปริมาตรของสสาร 

 วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่ สสารมี
สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรอืแก๊ส ของแข็งมี
ปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมีปรมิาตรคงที่  
แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุ
ของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร และรูปร่างเปลี่ยนไป 
ตามภาชนะทีบ่รรจ ุ

ป.4/4 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสาร
ทั้ง 3 สถานะ 

ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อท าให้
สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใชห้ลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

 การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลีย่นแปลง 
ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่ง 
จะท าให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดบัหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น 
และถ้าลดความรอ้นต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง 
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เป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด 
ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 

ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์

 เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
กับน้ าทั่วทกุส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย  
เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

ป.5/3 วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสารเมื่อเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ 

 เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหมเ่กิดขึ้น  
ซ่ึงมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแลว้มีสารใหม่เกิดขึน้  
การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ซ่ึงสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ 
มีฟองแก๊ส หรอืมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมกีารเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงของอุณหภูม ิ

ป.5/4 วิเคราะห์และระบกุารเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว้ สารสามารถเปลี่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย  
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แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

แต่สารบางอยา่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
ผันกลับไม่ได ้เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม 

ป.6/1 อธิบายและเปรยีบเทียบการแยกสารผสม 
โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง และ 
การตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ 
รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั
เกี่ยวกบัการแยกสาร 

 สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน 
เช่น น้ ามันผสมน้ า ขา้วสารปนกรวดทราย วิธกีารที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กบัลักษณะและ
สมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสารผสม
เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกตา่งกัน 
อย่างชัดเจน อาจใช้วธิีการหยิบออก หรอืการร่อน 
ผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก 
อาจใช้วธิีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใชว้ิธีการรินออก 
การกรอง หรือการตกตะกอน ซ่ึงวิธีการแยกสาร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของ 
แรงในชีวิตประจ าวัน ผลของ
แรงที่กระท าต่อวัตถ ุลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

เข้าใจลักษณะ

ของแรงโน้มถ่วง

ของโลก แรงลัพธ ์

แรงเสียดทาน 

แรงไฟฟ้าและ 

ผลของแรงต่าง ๆ 

ผลที่เกิดจากแรง

กระท าต่อวัตถุ 

ความดัน 

หลักการที่มีต่อ

วัตถ ุ

เข้าใจลักษณะ

ของแรงโน้มถ่วง

ของโลก แรงลัพธ ์

แรงเสียดทาน 

แรงไฟฟ้าและ 

ผลของแรงต่าง ๆ 

ผลที่เกิดจากแรง

กระท าต่อวัตถุ 

ความดัน 

หลักการที่มีต่อ

วัตถ ุ

ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถจุากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

9  แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท าต่อวัตถุ 
มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส  
แรงดึงดูดที่โลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุตกลง 
สู่พื้นโลก และท าใหว้ัตถุมีน้ าหนกั วัดน้ าหนักของวัตถุ
ได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ าหนักของวัตถุขึน้กับมวลของ
วัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ าหนักมาก วัตถุที่มี 
มวลน้อยจะมีน้ าหนกัน้อย 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(3 ข้อ) 

11.4 

ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวตัถุ 

ป.4/3 บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

 มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกัน
เป็นวัตถุ ซ่ึงมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลนอ้ย ดังนั้น 
มวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ
นั้นแล้ว ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.5/1 อธิบายวธิีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 
ในแนวเดียวกันที่กระท าตอ่วัตถุในกรณทีี่วัตถุ
อยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ ์

 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดย 
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระท าตอ่วัตถเุดียวกัน  
จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสอง
อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกนั ส าหรับวัตถุ
ที่อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ทีก่ระท าต่อวัตถุมีค่าเปน็ศูนย์  

 การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวตัถุ สามารถ
เขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถ ุ

ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่
ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ทีก่ระท าตอ่วัตถุ 

ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถ ุ

ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผวิสัมผัสของ
วัตถุ เพื่อตา้นการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระท าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่  
แรงเสียดทานจากพื้นผวินั้นกจ็ะต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แต่ถา้วัตถกุ าลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะท าให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

ป.5/5 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่
ในแนวเดียวกันที่กระท าตอ่วัตถ ุ

ป.6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซ่ึงเกิดจาก
วัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

 วัตถุ 2 ชนิด ที่ผา่นการขัดถูแล้ว เมื่อน าเข้าใกล้กัน 
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า  
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1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ซ่ึงเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่างวัตถทุี่มีประจุไฟฟ้า 
ซ่ึงประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟา้บวกและประจุ
ไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟา้ชนิดเดียวกนัผลักกัน  
ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 

ว 2.3 เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสสาร 
และพลังงาน พลังงาน 
ในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

เข้าใจวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย 

ปรากฏการณ์

เบื้องต้นของเสียง 

และแสง 

เข้าใจวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย 

ปรากฏการณ์

เบื้องต้นของเสียง 

และแสง 

ป.4/1 จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่ง
แสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์

14  เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุตา่งชนิดกันมากั้นแสง  
จะท าให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชดัเจนต่างกัน 
จึงจ าแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น ตัวกลางโปร่งใส  
ซ่ึงท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสง
ท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสง
ท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(3 ข้อ) 

11.4 

ป.5/1 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

  การได้ยินเสียงต้องอาศัยตวักลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตวักลางมายังหู 

ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

 เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่
ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมือ่แหล่งก าเนิด
เสียงสั่นด้วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ า แต่ถ้าสั่นด้วย
ความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับ

ป.5/3 ออกแบบการทดลองและอธิบายลกัษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
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O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง พลังงานการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง 
แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 

 เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.5/5 ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง 
โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและ 
ลดมลพิษทางเสียง 

ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของ 
แต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลกัฐานเชิงประจักษ ์

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบดว้ย แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออปุกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรอื แบตเตอรี่  
ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟา้ สายไฟฟ้าเปน็ตัวน าไฟฟ้า 
ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหวา่งแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟา้มีหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น 

ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธ ี
ที่เหมาะสมในการอธิบายวธิีการและผลของ 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม 

 เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขัว้ลบของ 
อีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนกุรม ท าให้มีพลังงาน
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ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธ ี
ที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน 

 การต่อหลอดไฟฟา้แบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด 
ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟา้ทีเ่หลือก็ยังสว่าง
ได้ การต่อหลอดไฟฟา้แต่ละแบบสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟา้หลายดวงในบ้าน
จึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้หลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 

ป.6/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ 
การต่อหลอดไฟฟา้แบบอนุกรมและแบบขนาน  
โดยบอกประโยชน์ ขอ้จ ากัด และ 
การประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ป.6/7 อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

 เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสง 
ที่อยู่ด้านหลังวัตถ ุโดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ท าให้ 
เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก 
ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด 
เงามืดเงามัว 
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สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
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3 
วิทยำศำสตร ์

โลก และ
อวกำศ 

ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ 
ลักษณะ กระบวนการเกิด  
และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ 
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

เข้าใจปรากฏการณ์

การขึ้นและตก 

รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลง

รูปร่างปรากฏ 

ของดวงจันทร์ 

องค์ประกอบ 

ของระบบสุริยะ 

คาบการโคจร 

ของดาวเคราะห์ 

ความแตกต่าง

ของดาวเคราะห์

และดาวฤกษ์  

เข้าใจปรากฏการณ์

การขึ้นและตก 

รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลง

รูปร่างปรากฏ 

ของดวงจันทร์ 

องค์ประกอบ 

ของระบบสุริยะ 

คาบการโคจร 

ของดาวเคราะห์ 

ความแตกต่างของ

ดาวเคราะห์และ

ดาวฤกษ์  

ป.4/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก 
ของดวงจันทร์ โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

7  ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจนัทร์หมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเอง
ด้วยเช่นกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
เมื่อมองจากขัว้โลกเหนอื ท าให้มองเห็นดวงจันทร์
ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศ
ตะวันตกหมุนเวยีนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(2 ข้อ) 

7.6 

ป.4/2 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 

 ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่างของ 
ดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
บนท้องฟ้าแตกตา่งกันไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวัน
ดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวทีม่ีขนาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของ 
ดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลงอยา่งต่อเนื่อง 
จนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปรา่งปรากฏของ 
ดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญข่ึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง  
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ ากนัทุกเดือน 
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ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

การขึ้นและตก

ของกลุ่มดาวฤกษ์ 

การใช้แผนที่ดาว 

การเกิดอุปราคา 

พัฒนาการและ

ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศ 

การขึ้นและตก

ของกลุ่มดาวฤกษ์ 

การใช้แผนที่ดาว 

การเกิดอุปราคา 

พัฒนาการและ

ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศ 

ป.4/3 สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของ 
ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบ 
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ  
จากแบบจ าลอง 

 ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เปน็ศูนย์กลาง 
และมีบริวารประกอบดว้ย ดาวเคราะหแ์ปดดวงและ
บริวาร ซึ่งดาวเคราะหแ์ต่ละดวงมีขนาดและระยะห่าง
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย  
ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์นอ้ย ดาวหาง และ 
วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์  
วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเขา้มาในชั้นบรรยากาศ
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกท าให้เกิดเป็นดาวตก 
หรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 

ป.5/1 เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์ 
และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง 

 ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซ่ึงเป็นบริเวณ 
ที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และ 
ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง  
แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทาง 
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก 
ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟา้ในรอบปี 

 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปรา่งต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ตา่ง ๆ ที่ปรากฏ
ในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่
ต าแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทาง
เดิมทุกคืน ซ่ึงจะปรากฏต าแหน่งเดิม การสังเกต
ต าแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่ม 
ดาวฤกษ์สามารถท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซ่ึงระบุมุมทิศ
และมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือ
ในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

ป.6/1 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 

 เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกบัดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม  
ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย ์เงาของดวงจันทร์ 
ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็น 
ดวงอาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์สุริยปุราคา  
ซ่ึงมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน  
และสุริยุปราคาวงแหวน 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
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คุณภำพผู้เรียน 
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พ.ศ. 2560 
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ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

 หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกบัดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงา
ของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิดปรากฏการณ์
จันทรุปราคาซ่ึงมีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง และ
จันทรุปราคาบางส่วน 

ป.6/2 อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยอีวกาศ  
และยกตวัอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศ 
มาใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

 เทคโนโลยีอวกาศเร่ิมจากความต้องการของมนุษย์ 
ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า กล้อง
โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพื่อส ารวจ
อวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ และยังคง
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ปัจจุบันมกีารน าเทคโนโลยีอวกาศ
บางประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  
การใช้ดาวเทียมเพือ่การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ 
หรือการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์ 
วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวกนริภัย ชุดกีฬา 
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1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 
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พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผวิโลก       
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เข้าใจลักษณะ

ของแหล่งน้ า  

วัฏจกัรน้ า 

กระบวนการเกิด

เมฆ หมอก น้ าค้าง 

น้ าค้างแข็ง  

หยาดน้ าฟ้า 

กระบวนการเกิด

หิน วฏัจักรหิน 

การใช้ประโยชน์

หินและแร่  

การเกิด 

เข้าใจลักษณะ

ของแหล่งน้ า  

วัฏจกัรน้ า 

กระบวนการเกิด

เมฆ หมอก น้ าค้าง 

น้ าค้างแข็ง  

หยาดน้ าฟ้า 

กระบวนการเกิด

หิน วฏัจักรหิน 

การใช้ประโยชน์

หินและแร่  

การเกิด 

ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง และ 
ระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จากขอ้มูลที่รวบรวมได ้

14  โลกมีทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มซ่ึงอยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ  
ที่มีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ า 
และแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน และน้ าบาดาล  
น้ าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็มประมาณร้อยละ 97.5 
ซ่ึงอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ าอื่น ๆ และที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 2.5 เป็นน้ าจืด ถา้เรียงล าดับปริมาณ
น้ าจืดจากมากไปนอ้ยจะอยู่ที ่ธารน้ าแขง็ และ 
พืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ าแข็ง
ใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชืน้ในบรรยากาศ 
บึง แม่น้ า และน้ าในส่ิงมีชีวิต 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(4 ข้อ) 

15.2 

ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษน์้ า 

 น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้
น้ าอยา่งประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ า 

ป.5/3 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ า
ในวัฏจักรน้ า 

  วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าทีม่ีแบบรูปซ้ าเดิม 
และต่อเนื่องระหวา่งน้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน และ 
น้ าใต้ดิน โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน้ า 
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ซากดึกด าบรรพ์

การเกิดลมบก  

ลมทะเล มรสุม 

ลักษณะและ

ผลกระทบของ 

ภัยธรรมชาต ิ

ธรณีพิบัติภัย 

การเกิดและ

ผลกระทบของ

ปรากฏการณ์

เรือนกระจก 

ซากดึกด าบรรพ์

การเกิดลมบก  

ลมทะเล มรสุม 

ลักษณะและ

ผลกระทบของ 

ภัยธรรมชาต ิ

ธรณีพิบัติภัย 

การเกิดและ

ผลกระทบของ

ปรากฏการณ์

เรือนกระจก 

ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง 

 ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ  
โดยมีละอองลอย เช่น เกลอื ฝุ่นละออง ละอองเรณู
ของดอกไม้เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ า 
จ านวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมาก 
เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ าที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้
พื้นดิน เรียกวา่ หมอก ส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็น 
ละอองน้ าเกาะอยูบ่นพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกวา่ 
น้ าค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ ากวา่จุดเยือกแข็ง 
น้ าค้างก็จะกลายเป็นน้ าค้างแข็ง 

ป.5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได ้

 ฝน หิมะ ลกูเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซ่ึงเป็นน้ าที่มีสถานะ
ต่าง ๆ ที่ตกจากฟา้ถึงพื้นดิน ฝนเกิดจากละอองน้ า 
ในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้ 
จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศระเหิดกลับเป็น
ผลึกน้ าแข็ง รวมตวักันจนมีน้ าหนกัมากขึ้นจนเกินกวา่
อากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ าที่
เปลี่ยนสถานะเป็นน้ าแข็ง แลว้ถูกพายพุดัวนซ้ าไปซ้ ามา
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ในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูง
จนเป็นก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หนิ
ตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจกัรหิน
จากแบบจ าลอง 

 หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบดว้ย 
แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี  
หินตะกอน และหินแปร 

 หินอัคนีเกิดจากการเย็นตวัของแมกมา เนื้อหินมี
ลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญแ่ละขนาดเล็ก  
บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรอืมีรูพรุน 

 หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน 
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน  
เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน  
มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนดิเป็นเนื้อผลึก 
ที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ า
โดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ  
จึงเรียกอีกชื่อว่า หินชั้น 
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 หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซ่ึงอาจเป็น
หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระท าของ
ความร้อน ความดัน และปฏกิิริยาเคมี เนื้อหินของ 
หินแปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ  
บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่มี
ความแข็งมาก 

 หินในธรรมชาติทั้ง 3 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ 
โดยมีแบบรปูการเปลีย่นแปลงคงทีแ่ละต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

ป.6/2 บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ 
ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน จากขอ้มูล 
ที่รวบรวมได้ 

 หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบตัิแตกต่างกัน 
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจ าวันในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง ยาสีฟัน 
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์และน าหินมาใช้
ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
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ป.6/3 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อม
ในอดีตของซากดึกด าบรรพ ์

 ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรอืการประทับรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทย
พบซากดึกด าบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง 
หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์และรอยตีนสัตว์ 

 ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง 
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต 
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด าบรรพ ์
ของหอยน้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนัน้อาจเคยเป็น
แหล่งน้ าจืดมากอ่น และหากพบซากดึกด าบรรพ์ 
ของพืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็น 
ป่ามากอ่น นอกจากนี้ซากดกึด าบรรพ์ยงัสามารถใช้
ระบุอายขุองหิน และเป็นข้อมูลในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
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ป.6/4 เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบจ าลอง 

 ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดินและพื้นน้ า
ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าใหอุ้ณหภูมิอากาศเหนือ
พื้นดินและพื้นน้ าแตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง 

 ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นที่พบบริเวณ
ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ท าให้มีลมพัด
จากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน 
ท าให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 

ป.6/5 อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดขูอง 
ประเทศไทย จากขอ้มูลที่รวบรวมได ้

 มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของโลก  
ซ่ึงเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้รับ 
ผลจากมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้เกิด 
ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมท าให้เกิดฤดูฝน ส่วนชว่งประมาณกลางเดือน
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กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยน
มรสุมและประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สตูร แสงอาทิตย์
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลาเท่ียงวัน  
ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อยา่งเต็มที่ 
อากาศจึงร้อนอบอ้าวท าให้เกิดฤดูร้อน 

ป.6/6 บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนาม ิ

 น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผน่ดินไหว และ 
สึนามิ มีผลกระทบต่อชวีิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 

 มนุษย์ควรเรียนรู้วิธปีฏิบัติตนให้ปลอดภยั เช่น ติดตาม
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้
ตลอดเวลา และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยน าเสนอแนวทางในการ 
เฝ้าระวังและปฏบิัติตนให้ปลอดภยัจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัตภิัยทีอ่าจเกิดในท้องถิ่น 

ป.6/8 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 

 ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจก 
ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความรอ้น 
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ป.6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ 
เรือนกระจก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

แล้วคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้อากาศ
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 

 หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น  
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษยจ์ึง
ควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

4 
เทคโนโลยี 

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิด 
เชิงค านวณในการแก้ปัญหา 
ที่พบในชีวิตจริงอยา่งเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้  
การท างาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ค้นหาข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพ

และประเมิน

ความน่าเช่ือถือ 

ตัดสินใจเลือก

ข้อมูล ใช้เหตุผล

เชิงตรรกะใน 

ค้นหาข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพ

และประเมิน

ความน่าเช่ือถือ 

ตัดสินใจเลือก

ข้อมูล ใช้เหตุผล

เชิงตรรกะใน 

ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
การอธบิาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

14  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขที่ครอบคลมุทุกกรณีมาใช้พจิารณาในการแก้ปญัหา 
การอธบิายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 

 สถานะเร่ิมต้นของการท างานทีแ่ตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

 ตัวอยา่งปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มีการค านวณ 
โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานที่
แตกต่างหรือมีการสื่อสารระหว่างกัน การเดินทางไป
โรงเรียนโดยวิธกีารต่าง ๆ 

4 ตัวเลือก  
1 ค าตอบ 
(3 ข้อ) 

11.4 
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การแก้ปญัหา  

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารใน 

การท างาน

ร่วมกัน เข้าใจ

สิทธิและหนา้ที่

ของตน เคารพ

สิทธิของผู้อื่น 

การแก้ปญัหา  

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารใน 

การท างาน

ร่วมกัน เข้าใจ

สิทธิและหนา้ที่

ของตน เคารพ

สิทธิของผู้อื่น 

ป.4/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอลักอริทึม 

 การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ตาม 
ความต้องการ หากมขี้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าใหผ้ลลัพธ์ 
ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกวา่จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

 ตัวอยา่งโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทานที่มี 
การโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคลื่อนไหว 

 การฝึกตรวจหาขอ้ผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะ
ช่วยพัฒนาทกัษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
Logo 

ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมนิ 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้ได้ผลลัพธ์
ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
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(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

 การประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมูล เช่น พิจารณา
ประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ ส านักข่าว 
องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง 

 เมื่อได้รับข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง 
น าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แลว้เลือกข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธก์ัน 

 การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะต้องน าข้อมูล
มาเรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและวิธกีารน าเสนอ (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) 

ป.4/4 รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย  
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหวัข้อที่ต้องการ 
เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 

 การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ การหาผลรวม 

 วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้  
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
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ขั้นพื้นฐำน 
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 การน าเสนอข้อมูลที่ท าได้หลายลกัษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ 

 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้าง
แบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างานเพื่อประมวลผลขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหารส าหรับ 
5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการส ารวจรายการ
อาหารที่เป็นทางเลือกและข้อมูลดา้นโภชนาการ 

ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั เข้าใจ
สิทธิและหนา้ที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเมื่อพบข้อมูลหรอืบุคคล 
ที่ไม่เหมาะสม   

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เขา้ใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อืน่ เช่น ไม่สร้าง
ข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อน 
ต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปมข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
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ข้อมูลส่วนตัวหรอืการบา้นของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบญัชีของผู้อื่น 

 การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
 การปกปอ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ 

เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลขประจ าตัว
ประชาชน 

ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา  
การอธบิาย การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาใน 
การแก้ปญัหา การอธิบายการท างาน หรือ 
การคาดการณ์ผลลัพธ ์

 สถานะเร่ิมต้นของการท างานทีแ่ตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

 ตัวอยา่งปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมท านาย
ตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า 
การจัดล าดับการท างานบา้นในช่วงวันหยุด  
จัดวางของในครัว 
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ป.5/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 

 การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียนเป็น
ข้อความหรือผังงาน 

 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ
เง่ือนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ตามความต้องการ 

 หากมีขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไข
จนกวา่จะได้ผลลัพธ์ที่ถกูต้อง 

 การฝึกตรวจหาขอ้ผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น  
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญัหาได้ดียิ่งขึ้น 

 ตัวอยา่งโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ 
โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผล
ความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมส่ังให้ตัวละคร 
ท าตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
Logo 
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ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและ
ท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาผล
การค้นหา 

 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก 
โปรแกรมสนทนา 

 การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
 การใช้อินเทร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างาน

ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียนภายใต้การดูแลของครู 

 การประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจาก
หลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกดา้น เช่น ข้อดีและ
ข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 
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พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.5/4 รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล น าเสนอ จะชว่ยให้การแก้ปญัหาท าได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย า 

 ตัวอยา่งปัญหา เช่น ถ่ายภาพและส ารวจแผนที่ใน
ท้องถิ่นเพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่ว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์ท าแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ 
และวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอขอู้ลโดยการใช้ blog หรือ 
web page 

ป.5/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั  
มีมารยาท เขา้ใจสิทธแิละหน้าทีข่องตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกีย่วขอ้งเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต 

 มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  
(บูรณาการกับวิชาที่เกีย่วขอ้ง) 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค ำตอบ  จ ำนวน 23 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ 52 นำที (ข้อละ 3.8 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
 

สำระ มำตรฐำน 

คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560  

ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551  

คุณภำพผู้เรียน 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปญัหาทีพ่บในชีวิตประจ าวัน  

 การแก้ปญัหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เง่ือนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาใน 
การแก้ปญัหา 

 แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ าและเง่ือนไข 
 การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการท างานแบบ 

วนซ้ าหรือเง่ือนไขเป็นวิธกีารที่จะชว่ยใหอ้อกแบบ
วิธีการแก้ปญัหาเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

 ตัวอยา่งปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการให้ 
เร็วที่สุด  การทายเลข 1-1,000,000 โดยตอบให ้
ถูกภายใน 20 ค าถาม  การค านวณเวลาในการเดินทาง 
โดยค านึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก 

ป.6/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอยา่งง่าย  
เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 

 การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียนเป็น
ข้อความหรือผังงาน 
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2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน              จ ำนวน  2 ข้อ  เวลำในกำรท ำข้อสอบ   8 นำที (ข้อละ 6.3 คะแนน)  
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คุณภำพผู้เรียน 

ฉบับปรบัปรุง  
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ขั้นพื้นฐำน 
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ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
ตำมหลักสตูร 

แกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551  
ที่ใช้ในกำรสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 
(จ ำนวน

ข้อ) 

คะแนน 

 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร  
การวนซ้ า การตรวจสอบเง่ือนไข 

 หากมีขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข
จนกวา่จะได้ผลลัพธ์ที่ถกูต้อง 

 การฝึกตรวจหาขอ้ผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น 
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญัหาได้ดียิ่งขึ้น 

 ตัวอยา่งโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
Logo 

ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 การค้นหาอย่างมีประสิทธภิาพเป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้
ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 

 การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัวด าเนินการ 
การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์ 
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 การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรมค้นหา 
 การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับวิชา

ภาษาไทย) 

ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน 
อย่างปลอดภัย เขา้ใจสิทธแิละหน้าทีข่องตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการปอ้งกัน 

 วิธีก าหนดรหัสผ่าน 
 การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
 แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
 อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยูบ่นอินเทอร์เน็ต 

รวม 83 - 25 100 

จ ำนวนเวลำที่ใชส้อบ 60 นำท ี

 
หมำยเหตุ  (1) การวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีแทรกอยู่ในสาระที่ 1 – 4 ;  (2) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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คุณภำพผู้เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะเรยีนรู้ตามที่ก าหนดใหห้รือตามความสนใจ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจ

ตรวจสอบ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทั้งเชงิปริมาณและคณุภาพ 

 วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตผุลและ
หลักฐานอ้างอิง 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรยีนรู้ มีความคิดสร้างสรรคเ์กีย่วกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง  
และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

 แสดงความรับผดิชอบด้วยการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์

 ตระหนักในคณุค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์นการด ารงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 
และศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม ท าโครงงานหรือช้ินงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกีย่วกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรูคุ้ณค่า 


