รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชา
รายการ
1. รูปแบบข้อสอบ
1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
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
1.7 เลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
1.8 ระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
1.9 อัตนัย
รวมจํานวนข้อสอบ
2. จํานวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที)

ภาษาไทย
จํานวนข้อ
คะแนน

ภาษาอังกฤษ
จํานวนข้อ
คะแนน

คณิตศาสตร์
จํานวนข้อ
คะแนน

วิทยาศาสตร์
จํานวนข้อ
คะแนน
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1

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

1
จำนวน
และกำร
ดำเนินกำร

ค 1.1 เข้ำใจถึง
ควำมหลำกหลำย
ของกำรแสดง
จำนวนและกำรใช้
จำนวนในชีวิตจริง
ค 1.2 เข้ำใจถึงผล
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินกำรของ
จำนวนและ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ
และสำมำรถใช้ใน
กำรดำเนินกำรใน
กำรแก้ปญ
ั หำ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สกึ
เชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับและ
ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่ง ร้อยละ กำรดำเนินกำร
ของจำนวน สมบัติเกี่ยวกับจำนวน
สำมำรถแก้ปัญหำเกีย่ วกับกำรบวก
กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจำนวน
นับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำม
ตำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
คำตอบที่ได้ สำมำรถหำค่ำประมำณ
ของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่งได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สกึ
เชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับและ
ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่ง ร้อยละ กำรดำเนินกำร
ของจำนวน สมบัติเกี่ยวกับจำนวน
สำมำรถแก้ปัญหำเกีย่ วกับกำรบวก
กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจำนวน
นับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำม
ตำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
คำตอบที่ได้ สำมำรถหำค่ำประมำณ
ของจำนวนนับและทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่งได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ป.6/2

เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ
ทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง

1



หลัก ค่ำประจำหลัก และค่ำของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยมสำมตำแหน่ง
 กำรเขียนทศนิยมในรูปกระจำย
 กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ไม่เกินสำมตำแหน่ง
 กำรเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

ป.6/1

บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำร
ระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของคำตอบ

2



รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน 4 ตัวเลือก
 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
1 คำตอบ
จำนวนคละ
(3 ข้อ)
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน
ระบำยตัวเลข
และจำนวนคละ
(1 ข้อ)
 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่ง
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของ
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่ง

คะแนน
5

20

2

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/2

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำคำตอบของ
โจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของ
จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้ำงโจทย์
ปัญหำเกีย่ วกับจำนวนนับได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของจำนวนนับ
 กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ
กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ
หำรระคนของจำนวนนับ
 โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วน
 โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของทศนิยม
 กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรคูณ กำรหำร
และกำรคูณ หำรระคนของทศนิยม
 โจทย์ปัญหำร้อยละในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหำร้อยละเกีย่ วกับกำร
หำกำไร ขำดทุน กำรลดรำคำ กำรหำ
รำคำขำย กำรหำรำคำทุน และดอกเบี้ย


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

3

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ค 1.3 ใช้กำร
ประมำณค่ำในกำร
คำนวณและ
แก้ปัญหำ

ป.6/1

บอกค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลัก
ต่ำง ๆ ของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้

ป.6/2

บอกค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน
สำมตำแหน่ง

ค 1.4 เข้ำใจระบบ
จำนวนและนำ
สมบัติเกี่ยวกับ
จำนวนไปใช้

ป.6/2

หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

1

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง


ค่ำประมำณใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มหมืน่
เต็มแสน และเต็มล้ำน



ค่ำประมำณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
และสองตำแหน่ง

ตัวประกอบ จำนวนเฉพำะ และ
ตัวประกอบเฉพำะ
 กำรหำ ห.ร.ม.
 กำรหำ ค.ร.น.


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

4

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ
2
กำรวัด

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
มำตรฐำน
ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
ค 2.1 เข้ำใจ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับควำมยำว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับควำมยำว ป.5/5
พื้นฐำนเกี่ยวกับ
ระยะทำง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมำตร
ระยะทำง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมำตร
กำรวัด วัดและ
ควำมจุ เวลำ เงิน ทิศ แผนผัง และ
ควำมจุ เวลำ เงิน ทิศ แผนผัง และ
คำดคะเนขนำด
ขนำดของมุม สำมำรถวัดได้อย่ำง
ขนำดของมุม สำมำรถวัดได้อย่ำง
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด ถูกต้องและเหมำะสม และนำควำมรู้ ถูกต้องและเหมำะสม และนำควำมรู้
ป.6/1
เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้แก้ปัญหำใน
เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

รำยละเอียดตัวชี้วัด
หำปริมำตรหรือควำมจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
กำรหำปริมำตรเป็นลูกบำศก์หน่วย
ลูกบำศก์เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร
 กำรหำปริมำตรหรือควำมจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำกโดยใช้สูตร


อธิบำยเส้นทำงหรือบอกตำแหน่งของสิ่ง
ต่ำง ๆ โดยระบุทิศทำง และระยะทำงจริง
จำกรูปภำพ แผนที่ และแผนผัง



ทิศ
 กำรบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
 มำตรำส่วน
 กำรอ่ำนแผนผัง

ป.6/2

หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม



ป.6/3

หำควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปวงกลม



กำรหำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้
ควำมยำวของด้ำน
 กำรหำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้
สมบัติของเส้นทแยงมุม
กำรหำควำมยำวรอบรูปวงกลมหรือ
ควำมยำวรอบวง
 กำรหำพื้นที่ของรูปวงกลม

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)

คะแนน
10

5

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน
ค 2.2 แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัด

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ป.4/1

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว
กำรชั่ง กำรตวง เงิน และเวลำ

โจทย์ปัญหำเกีย่ วกับกำรวัดควำมยำว
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับกำรชั่ง
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับกำรตวง
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับเงิน
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับเวลำ

ป.5/1

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูปสำมเหลีย่ ม



ป.6/1

แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม



ป.6/2

แก้ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก





โจทย์ปัญหำเกีย่ วกับพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก และรูปสำมเหลี่ยม
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ
รูปสำมเหลี่ยม
กำรคำดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปวงกลม
โจทย์ปัญหำเกีย่ วกับปริมำตรหรือ
ควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)
ระบำยตัวเลข
(1 ข้อ)

คะแนน
15

6

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

3
ค 3.1 อธิบำยและ
เรขำคณิต วิเครำะห์รูป
เรขำคณิตสองมิติ
และสำมมิติ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับลักษณะ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับลักษณะ
ป.4/1
และสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
และสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม ป.5/2
และเส้นขนำน
และเส้นขนำน
คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

รำยละเอียดตัวชี้วัด
บอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบ
ของมุม และเขียนสัญลักษณ์
บอกลักษณะ ควำมสัมพันธ์และจำแนก
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ

ป.5/3

บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ควำมสัมพันธ์
และจำแนกรูปสำมเหลีย่ มชนิดต่ำง ๆ

ป.6/1

บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิติที่เป็น
ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ

ป.6/2

บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของ
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ
บอกได้ว่ำเส้นตรงคู่ใดขนำนกัน

ป.6/3

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
6

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
ส่วนประกอบของมุม
 กำรเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม
 ชนิดของมุม (มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน)
 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยม
ด้ำนขนำน รูปสี่เหลีย่ มคำงหมู
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว
 รูปสำมเหลี่ยมแบ่งตำมลักษณะของด้ำน
 รูปสำมเหลี่ยมแบ่งตำมลักษณะของมุม
 ส่วนประกอบของรูปสำมเหลี่ยม
 มุมภำยในของรูปสำมเหลี่ยม
 ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด)
 สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม


กำรพิจำรณำเส้นขนำนโดยอำศัยมุมแย้ง
 กำรพิจำรณำเส้นขนำนโดยอำศัยผลบวก
ของขนำดของมุมภำยในที่อยู่บนข้ำง
เดียวกันของเส้นตัดเป็น 180 องศำ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)

คะแนน
10

7

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน
ค 3.2 ใช้กำรนึกภำพ
(visualization)
ใช้เหตุผลเกี่ยวกับ
ปริภูมิ (spatial
reasoning) และ
ใช้แบบจำลอง
ทำงเรขำคณิต
(geometric
model) ในกำร
แก้ปัญหำ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/1

ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก
กรวย ปริซึม และพีระมิดจำกรูปคลี่หรือ
รูปเรขำคณิตสองมิติที่กำหนดให้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
1

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด)
 กำรประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

คะแนน
5

8

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

4
พีชคณิต

ค 4.1 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป
(pattern)
ควำมสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน
ค 4.2 ใช้นิพจน์
สมกำร อสมกำร
กรำฟ และตัวแบบ
เชิงคณิตศำสตร์
(mathematical
model) อื่น ๆ
แทนสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ตลอดจน
แปลควำมหมำย
และนำไปใช้
แก้ปัญหำ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบรูป
และอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ พร้อมทั้งเขียน
ให้อยู่ในรูปของสมกำรเชิงเส้นที่มีตัว
ไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัวและแก้สมกำรนั้นได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบรูป
และอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ พร้อมทั้งเขียน
ให้อยู่ในรูปของสมกำรเชิงเส้นที่มีตัว
ไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัวและแก้สมกำรนั้นได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ป.6/1

แก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป

1



ป.6/1

เขียนสมกำรจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ
และแก้สมกำรพร้อมทั้งตรวจคำตอบ

1



ปัญหำเกีย่ วกับแบบรูป

สมกำรเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัว
 กำรแก้สมกำรโดยใช้สมบัติของ
กำรเท่ำกันเกีย่ วกับกำรบวก กำรลบ
กำรคูณ หรือกำรหำร
 กำรแก้โจทย์ปัญหำด้วยสมกำร

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

ระบำยตัวเลข
(1 ข้อ)

5

9

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
จำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 12 นำที (ข้อละ 5 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

5
กำร
วิเครำะห์
ข้อมูล
และควำม
น่ำจะเป็น

ค 5.1 เข้ำใจและ
ใช้วิธีกำรทำงสถิติ
ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล
ค 5.2 ใช้วิธีกำร
ทำงสถิติและ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็นใน
กำรคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผล

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
รวบรวมข้อมูล อภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ
จำกแผนภูมิรูปภำพ แผนภูมแิ ท่ง
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม
กรำฟเส้น และตำรำง และนำเสนอ
ข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภำพ
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
และกรำฟเส้น ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำม
น่ำจะเป็นเบื้องต้นในกำรคำดคะเนกำร
เกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
อภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ จำกแผนภูมิ
รูปภำพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม
กรำฟเส้น และตำรำง ใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น
ในกำรคำดคะเนกำรเกิดขึ้นของ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ป.5/2

อ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ป.6/1

อ่ำนข้อมูลจำกกรำฟเส้น และแผนภูมิ
รูปวงกลม

ป.6/1

อธิบำยเหตุกำรณ์โดยใช้คำที่มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับคำว่ำ เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน
อำจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่ำง
แน่นอน

รวม
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ

หมำยเหตุ 1. กำรวัด สำระที่ 6 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ มีแทรกอยู่ในสำระที่ 1 – 5
2. ข้อสอบบำงข้อมีกำรบูรณำกำรตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

1

26

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง


กำรอ่ำนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ



กำรอ่ำนกรำฟเส้น และแผนภูมิ
รูปวงกลม



กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ

60 นำที

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)
ระบำยตัวเลข
(1 ข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

10

20

100

5

1

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อ (ข้อละ 2.50 คะแนน)

สาระ
1
การอ่าน

มาตรฐาน
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้
ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยของคําประโยค
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน
เข้าใจคําแนะนําคําอธิบายในคู่มือต่าง ๆ
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและ
นําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและ
เห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคําประโยค
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน
เข้าใจคําแนะนําคําอธิบายในคู่มือต่าง ๆ
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนํา
ความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/2

อธิบายความหมายของคํา ประโยค
และข้อความที่เป็นโวหาร

ป.6/4

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน

ป.6/5

อธิบายการนําความรู้และความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต

ป.6/7

อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
และกราฟ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
4

สาะการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น
โวหารต่างๆประกอบด้วย
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมาย
วรรคตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ
- สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย
และสุภาษิต
• การอ่านทํานองเสนาะ
บทร้อยกรองที่เป็นโวหารต่าง ๆ
• การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
- เรื่องสั้น
- บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศทางการ
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียน
- บทเรียนจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น
• การอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่
แผนภูมิ และกราฟ

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(10 ข้อ)

25

2

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อ (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

2
การเขียน

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

3
การฟัง
การดู และ
การพูด

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

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา
แต่งประโยคและเขียนข้อความ
แต่งประโยคและเขียนข้อความ
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความ
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง คิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน
สร้างสรรค์
พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่อง สรุปจากเรื่องที่ฟังและดูตั้งคําถามตอบ
ที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่อง คําถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้ง
ที่ฟังและดู ตั้งคําถามตอบคําถามจากเรื่อง ประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟัง
ที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือ และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับ
จากการฟัง และดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล ขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูด
พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่าง รายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง
ชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้า การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้
จากการฟัง การดู การสนทนา และพูด อย่างมีเหตุผล
โน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

ป.6/6

เขียนจดหมายส่วนตัว

1

• การเขียนจดหมายส่วนตัว
ในชีวิตประจําวัน เช่น
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
คําตอบ
(2 ข้อ)

5

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

3

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อ (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

4
ท 4.1 เข้าใจ
หลักการใช้ ธรรมชาติของภาษา
ภาษาไทย และหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา
สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา
สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต
สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต
รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคําใน
รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคํา
ประโยค ชนิดของประโยค
ในประโยค ชนิดของประโยค
คําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศใน และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์ และคําสุภาพ ใช้คําราชาศัพท์ และคําสุภาพได้อย่าง
เหมาะสม แต่งประโยค
ได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบท
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอน
ร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ
สุภาพ และกาพย์ยานี 11
และกาพย์ยานี 11

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/1

วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา
ในประโยค

ป.6/2

ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล

ป.6/3

รวบรวมและบอกความหมาย
ของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย
ระบุลักษณะของประโยค

ป.6/4

ป.6/5
ป.6/6

แต่งบทร้อยกรอง
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสํานวน
ที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
6

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ชนิดและหน้าที่ของคํา
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ์
- คําบุพบท
- คําเชื่อม
- คําอุทาน
• คําราชาศัพท์
• ระดับภาษา
• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
• การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของประโยค
- ประโยคสามัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
• กลอนสุภาพ
• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย
และสุภาษิต

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(10 ข้อ)

คะแนน
25

4

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อละ 2.50 คะแนน)(ต่อ)

สาระ
5
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม

มาตรฐาน
ท 5.1 เข้าใจและ
แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า
และนํามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่ น เล่านิทานพื้นบ้าน
ร้องเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น
นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง และท่องจํา
บทอาขยานตามทีก่ ําหนดได้

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่ น นําข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง

รวม

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.5/2

ระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง

ป.6/1

แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี
หรือวรรณกรรมทีอ่ ่าน

ป.6/3

อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมทีอ่ ่านและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น
- สารคดี
- บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่า
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรี ยน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(5 ข้อ)

12.50

32

80

• วรรณคดีและวรรณกรรม
- นิทานพื้นบ้านอาเซียน
- บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยาน
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน

16

5

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
2. รูปแบบอัตนัยเขียนตอบ จํานวน 2 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน)
สาระ

มาตรฐาน

2
การเขียน

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

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา บรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา
แต่งประโยคและเขียนข้อความ
แต่งประโยคและเขียนข้อความ
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคํา
ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง ชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่อง
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางานเขียน
และแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางาน
เขียน เขียนเรียงความ ย่อความ
เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย
จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ ส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่าง
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน

รวม
รวม 2 รูปแบบ
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.6/2

เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม

ป.6/5

เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

• การเขียนย่อความจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
ในหนังสือเรียนหรือสื่อต่าง ๆ

ป.6/8

เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์

• การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
• การเขียนโน้มน้าวใจ

• การเขียนสื่อสาร เช่น
- จดหมายกิจธุระ
ในชีวิตประจําวัน
- รายงานการศึกษาค้นคว้า

3
19
90 นาที

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

2

20

2
34

20
100

1

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน

สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจ
และตีความเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง
และคําแนะนําที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียงประโยค
ข้อความ นิทาน และ
บทกลอนสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน เลือก/
ระบุประโยคและข้อความ
ตรงตามความหมายของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ที่อ่าน บอกใจความสําคัญ
และตอบคําถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่าย ๆ และเรื่องเล่า

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เลือก/ระบุประโยค
และข้อความตรงตาม
ความหมายของสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายที่อ่าน
บอกใจความสําคัญ และ
ตอบคําถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา
นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/3

เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ป.6/4

บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย
และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ–ขาย และลมฟ้าอากาศ เป็นวงคําศัพท์
สะสมประมาณ 1,050 – 1,200 คํา
(คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)
• 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.

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(8 ข้อ)

20

2

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสารทาง
ภาษาในการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรู้สึก
และความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้
คําสั่ง คําขอร้อง และให้
คําแนะนํา พูด/เขียนแสดง
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง
คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/
เขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/
เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทัง้ ให้เหตุผลสั้น ๆ
ประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/1

พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ป.6/2

ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และให้
คําแนะนํา
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ
ตอบรับ และปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ

ป.6/3

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา
ขอบคุณ 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.
• คําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําที่มี 2-3
ขั้นตอน
• คําศัพท์ สํานวน และประโยคที่ใช้
บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น
Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/
Can/Could…?/ Yes,.../No,… etc.

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(10 ข้อ)

25

3

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรู้สึก
และความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้
คําสั่ง คําขอร้อง และให้
คําแนะนําพูด/เขียนแสดง
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
พูด/เขียนแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง
คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/
เขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
/เขียนแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/4

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ป.6/5

พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• คําศัพท์ สํานวนภาษา และประโยคที่ใช้ขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
แลเรื่องใกล้ตัวเช่น
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.
• คําและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ ดีใจ
เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย
น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี เช่น
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.

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)

4

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.3 นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูด และ
การเขียน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง
เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
แผนภูมิและตารางแสดง
และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน
ที่ฟังและอ่าน /เขียนแสดง
พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ต่าง ๆ ใกล้ตัว
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.6/1

พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ป.6/2

เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

• คํา กลุ่มคําและประโยคที่มคี วามหมาย
สัมพันธ์กับภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตาราง

ป.6/3

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งต่าง ๆ
ใกล้ตัว

• ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น

3

• ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน เพื่อน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งต่าง ๆ จํานวน 1-1,000 ลําดับที่ วัน เดือน ปี
ฤดูกาล เวลา กิจกรรมที่ทํา สี ขนาด
รูปทรง ตําแหน่งของสิง่ ต่าง ๆ ทิศทางง่าย ๆ
สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สกึ
• เครื่องหมายวรรคตอน

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(8 ข้อ)

20

5

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม
ของเจ้าของ
ภาษาและ
นําไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/
งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/
วันสําคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/2

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ข้อมูลและความสําคัญของเทศกาล/วันสําคัญ/
งานฉลองและชีวิตความเป็นอยูข่ องเจ้าของ
ภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึน้ ปีใหม่
เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครือ่ งดื่ม

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(3 ข้อ)

7.50

6

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ต 2.2 เข้าใจ
บอกความเหมือน/
บอกความเหมือน/
ความแตกต่
า
งระหว่
า
งการ
ความแตกต่
างระหว่างการ
ความเหมือน
ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
และความ
แตกต่างระหว่าง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการลําดับคําตาม
และการลําดับคําตาม
ภาษาและ
โครงสร้
า
งประโยคของ
โครงสร้างประโยคของ
วัฒนธรรมของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาต่างประเทศและ
เจ้าของภาษา
ภาษาไทยเปรียบเทียบ
ภาษาไทยเปรียบเทียบ
กับภาษาและ
ความเหมือน/ความ
ความเหมือน/ความแตกต่าง
วัฒนธรรมไทย แตกต่างระหว่างเทศกาล
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง
และนํามาใช้
งานฉลองและประเพณีของ
และประเพณีของเจ้าของ
อย่างถูกต้อง
เจ้าของภาษากับของไทย
ภาษากั
บของไทย
และเหมาะสม
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/1

บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ป.6/2

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับ
คําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย
• การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(5 ข้อ)

12.50

7

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ)

สาระ

มาตรฐาน

4
ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับชุมชน
และโลก

ต 4.1 ใช้ภาษา
ต่างประเทศ
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ใช้ภาษาสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา

รวม
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ
หมายเหตุ สาระที่ 2 ,4 เป็นเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในมาตรฐาน ต 1.1 และ ต 1.3

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ป.6/1

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

14
60 นาที

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(6 ข้อ)

15

40

100

1
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

1
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดํารงชีวิต

ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางาน
สัมพันธกัน มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต

เขาใจโครงสรางและ
การทํางานของระบบ
ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
เขาใจโครงสรางและ ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลําเลียง
การทํางานของระบบ
และปากใบของพืช
ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ป.4/2 อธิบาย น้าํ แกสคารบอนไดออกไซด แสง
และคลอโรฟลลเปนปจจัยที่จําเปน
บางประการตอการเจริญเติบโต และ
การสังเคราะหดวยแสงของพืช
ป.4/3 ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของพืช
ตอแสง เสียง และการสัมผัส
ป.4/4

อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
แสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนําความรูไป
ใชประโยชน

ป.5/1

สังเกตและระบุสวนประกอบของดอกและ
โครงสรางที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุข องพืชดอก

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

12

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง เพื่อลําเลียงน้ํา
และอาหาร และในใบมีปากใบทําหนาที่คายน้ํา
• ปจจัยที่สาํ คัญตอการเจริญเติบโต และ
การสังเคราะหดวยแสงของพืช ไดแก น้าํ
แกสคารบอนไดออกไซด แสง และคลอโรฟลล
•

•

พืชมีการตอบสนองตอแสง เสียง และการสัมผัส
ซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอก

พฤติกรรมของสัตวเปนการแสดงออกของสัตว
ในลักษณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา
เชน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส
• นําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวไปใช
ประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
• ดอกโดยทัว่ ไปประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบดอก
เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย
• สวนประกอบของดอกที่ทาํ หนาที่เกีย
่ วของกับ
•

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(6 ขอ)

18

2
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.5/2

อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช
และนําความรูไปใชประโยชน

ป.5/3

อธิบายวัฎจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

ป.5/4

อธิบายการสืบพันธุแ ละการขยายพันธุ
ของสัตว

ป.5/5

อภิปรายวัฎจักรชีวิตของสัตวบางชนิด
และนําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

การสืบพันธุ ไดแก เกสรเพศเมีย ประกอบดวย รังไข
ออวุล และเกสรเพศผู ประกอบดวย อับเรณู
และละอองเรณู
• พืชดอกมีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและ
การสืบพันธุแ บบไมอาศัยเพศ
• การขยายพันธุพืชเพือ
่ เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของพืชทําไดหลายวิธี โดยการเพาะเมล็ด
การปกชํา การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง
การเสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
• พืชดอกเมือ
่ เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะออกดอก ดอกไดรับ
การผสมพันธุก ลายเปนผล ผลมีเมล็ด ซึ่งสามารถงอก
เปนตนพืชตนใหมหมุนเวียนเปนวัฏจักร
• สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ
• การขยายพันธุสัตวโดยวิธีการคัดเลือกพันธุและ
การผสมเทียมทําใหมนุษยไดสัตวที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามที่ตอ งการ
• สัตวบางชนิด เชน ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไขไดรับ
การผสมพันธุจะเจริญเปนตัวออน และตัวออน

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

3
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ป.6/1
ป.6/2

ป.6/3

รายละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจาก
วัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ
อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบ
ยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย

วิเคราะหสารอาหารและอภิปราย
ความจําเปนที่รา งกายตองไดรับสารอาหาร
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุได หมุนเวียนเปนวัฏจักร
• มนุษยนําความรูเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว
มาใชประโยชนมากมาย ทั้งทางดานการเกษตร
การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
• มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปลีย
่ นแปลง
ทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ
• ระบบยอยอาหาร ทําหนาทีย
่ อยอาหารใหเปน
สารอาหารขนาดเล็กแลวจะถูกดูดซึมเขาสู
ระบบหมุนเวียนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจาก
ระบบหายใจจะทําใหสารอาหารเกิดการเปลีย่ นแปลง
จนกลายเปนพลังงานที่รางกายนําไปใชได
• สารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
แรธาตุ วิตามิน และน้ํา มีความจําเปนตอ
รางกายมนุษยจําเปนตองไดรับสารอาหาร
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย เพือ่ การ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิต

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

4
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ว 1.2 เขาใจกระบวนการและ
ความสําคัญของการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.5/1 สํารวจ เปรียบเทียบ และระบุลกั ษณะ
ของตนเองกับคนในครอบครัว
ป.5/2 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน

ป.5/3
ป.5/4

ป.5/5

จําแนกพืชออกเปน พืชดอก และ
พืชไมมีดอก
ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
จําแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใชลักษณะ
ภายในบางลักษณะ และลักษณะภายนอก
เปนเกณฑ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

5

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

ลักษณะของตนเองจะคลายคลึงกับคนในครอบครัว

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนการถายทอด
ลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน
ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพอหรือเหมือนแม หรือ
อาจมีลักษณะเหมือน ปู ยา ตา ยาย
• พืชแบงออกเปนสองประเภท คือ พืชดอกกับ
พืชไมมีดอก
• พืชดอกแบงออกเปน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับ
พืชใบเลี้ยงคู โดยสังเกตจาก ราก ลําตน และใบ
•

การจําแนกสัตวเปนกลุม โดยใชลักษณะภายนอก
และลักษณะภายในบางลักษณะเปนเกณฑ
แบงออกไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง
• สัตวมีกระดูกสันหลังแบงเปนกลุมปลา สัตวครึ่งน้ํา
ครึ่งบก สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานม
•

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(3 ขอ)
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5
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

2
ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม

ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

ว 2.2 เขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก
นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน

เขาใจความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตที่
หลากหลาย
ในสิ่งแวดลอม
ที่แตกตางกัน

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
เขาใจความสัมพันธ ป.6/1 สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของ
ของสิ่งมีชีวิตที่
กลุม สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
หลากหลาย
ในสิ่งแวดลอม
ที่แตกตางกัน
ป.6/2 อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร
ป.6/3

สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น

ป.6/1

สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น
ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
วิเคราะหผลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ป.6/2

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

3

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

กลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ มีความสัมพันธ
กัน และมีความสัมพันธกับแหลงที่อยูในลักษณะ
ของแหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุ
และแหลงเลี้ยงดูลูกออน

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของ
โซอาหาร และสายใยอาหาร ทําใหเกิดการ
ถายทอดพลังงานจากผูผลิตสูผูบริโภค
• สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแตละแหลงที่อยูจ
 ะมีโครงสราง
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น
และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
เพื่อหาอาหารและมีชีวิตอยูรอด
• ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในแตละทองถิ่น
มีประโยชนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวติ

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

เลือกตอบเชิงซอน
(1 ขอ)

5

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

3

•

4

•

การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยทําให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชมากขึ้น เปนผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง และสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป

6
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

3
สาร
และสมบัติ
ของสาร

ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร
ความสัมพันธระหวางสมบัติ
ของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน

เขาใจสมบัติและ
การจําแนกกลุมของ
วัสดุ สถานะของสาร
สมบัติของสารและ
การทําใหสารเกิด
การเปลี่ยนแปลง
สารในชีวิตประจําวัน
การแยกสารอยางงาย

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สรุป
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
จํานวน
พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วดั
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.6/3 อภิปรายผลตอสิ่งมีชวี ิต จากการเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดลอม ทั้งโดยธรรมชาติและโดย
มนุษย
ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เขาใจสมบัติและ
การจําแนกกลุมของ
วัสดุ สถานะของสาร
สมบัติของสารและ
การทําใหสารเกิด
การเปลี่ยนแปลง
สารในชีวิตประจําวัน
การแยกสารอยางงาย

ป.5/1

ป.5/2
ป.6/1

ป.6/2

ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด
ตาง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุน ความแข็ง
ความเหนียว การนําความรอน
การนําไฟฟา และความหนาแนน
สืบคนขอมูลและอภิปรายการนําวัสดุไปใช
ในชีวิตประจําวัน
ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแกส
จําแนกสารเปนกลุมโดยใชสถานะหรือ
เกณฑอื่นที่กําหนดเอง

7

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ภัยพิบัตจิ ากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย
ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เปนผลทําใหพืชและ
สัตวปาบางชนิดสูญพันธุ
• การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ เฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกตนไมเพิ่มขึ้น
เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ความยืดหยุน ความแข็ง ความเหนียว
การนําความรอน การนําไฟฟา และความหนาแนน
เปนสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ ซึ่งวัสดุตางชนิดกัน
จะมีสมบัติบางประการแตกตางกัน
• ในชีวิตประจําวันมีการนําวัสดุตาง ๆ มาใช
ทําสิ่งของเครื่องใชตามสมบัติของวัสดุนั้น ๆ
• สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลว
หรือ แกส สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบางประการ
เหมือนกันและบางประการแตกตางกัน
• การจําแนกสารอาจจําแนกโดยใชสถานะ
การนําไฟฟา การนําความรอน หรือสมบัติอื่น
เปนเกณฑได

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

•

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(4 ขอ)
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7
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ว 3.2 เขาใจหลักการและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิด
ที่ผสมกัน โดยการรอน การตกตะกอน
การกรอง การระเหิด การระเหยแหง

ป.6/4

สํารวจและจําแนกประเภทของสารตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสมบัติและ
การใชประโยชนของสารเปนเกณฑ

ป.6/5

อภิปรายการเลือกใชสารแตละประเภท
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย

ป.6/1

ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสาร
เกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ

ป.6/2

วิเคราะหและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่
ทําใหเกิดสารใหมและมีสมบัติเปลีย่ นแปลงไป

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน
ตองใชวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําไดโดย
การรอน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด
การระเหยแหง ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับสมบัติของสารที่เปน
สวนผสมในสารผสมนั้น ๆ
• จําแนกประเภทของสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน
ตามการใชประโยชนแบงไดเปน สารปรุงรสอาหาร
สารแตงสีอาหาร สารทําความสะอาด สารกําจัด
แมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแตละประเภทมีความเปน
กรด - เบสแตกตางกัน
• การใชสารตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ตองเลือกใช
ใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการใชงาน
ปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสารละลายหรือ
เปลี่ยนสถานะ สารแตละชนิดยังคงแสดงสมบัติ
ของสารเดิม
• การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัตขิ องสารจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

•

3

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(2 ขอ)
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8
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน
4
แรง
และ
การเคลื่อนที่

ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของ
แรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง
และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางถูกตองและ
มีคุณธรรม

ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

เขาใจผลที่เกิดจาก
การออกแรงกระทํา
กับวัตถุ
• เขาใจความดัน และ
หลักการเบื้องตน
ของแรงลอยตัว
•

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.6/3 อภิปรายการเปลีย่ นแปลงของสาร
ที่กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
เขาใจผลที่เกิดจาก
การออกแรงกระทํา
กับวัตถุ
• เขาใจความดัน และ
หลักการเบื้องตน
ของแรงลอยตัว
•

ป.5/1

ป.5/2

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรง
สองแรง ซึ่งอยูในแนวเดียวกันทีก่ ระทําตอ
วัตถุ
ทดลองและอธิบายความดันอากาศ

ป.5/3

ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว

ป.5/4

ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว
การลอยตัว และการจมของวัตถุ

ป.5/1

ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและ
นําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

การเปลี่ยนแปลงของสาร ทั้งการละลาย
การเปลี่ยนสถานะและการเกิดสารใหมตางก็มีผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
• แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุ
โดยแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวม
ของแรงทั้งสองนั้น
• อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงที่อากาศกระทํา
ตั้งฉากตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวาความดันอากาศ
• ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทาง แรงที่
ของเหลวกระทําตั้งฉากตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวา
ความดันของของเหลว ซึ่งมีความสัมพันธกับความลึก
• ของเหลวมีแรงพยุงกระทําตอวัตถุที่ลอยหรือจม
ในของเหลว การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยู
กับน้ําหนักของวัตถุ และแรงพยุงของของเหลวนั้น
• แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แรงเสียดทานมีประโยชน เชน ในการเดินตองอาศัย
แรงเสียดทาน

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

•

4

1

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(3 ขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

5
พลังงาน

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธ
ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
พลังงาน ผลของการใชพลังงาน
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน

เขาใจสมบัติและ
ปรากฏการณ
เบื้องตนของ
แสง เสียง และ
วงจรไฟฟา

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
เขาใจสมบัติและ
ป.4/1
ปรากฏการณ
เบื้องตนของ
ป.4/2
แสง เสียง และ
วงจรไฟฟา
ป.4/3

รายละเอียดตัวชี้วัด

ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหลงกําเนิด
ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง
ที่ตกกระทบวัตถุ
ทดลองและจําแนกวัตถุตามลักษณะ
การมองเห็นจากแหลงกําเนิดแสง

ป.4/4

ทดลองและอธิบายการหักเหของแสง
เมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด

ป.4/5

ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเปน
พลังงานไฟฟาและนําความรูไปใชประโยชน

ป.4/6

ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดวย
แสงสีตาง ๆ และนําความรูไปใชประโยชน

ป.5/1

ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและ
การเคลื่อนที่ของเสียง

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

15

สาระการเรียนรูแกนกลาง

แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง และ
เคลื่อนที่เปนแนวตรง
• แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนของแสง
โดยมีมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน
• เมื่อแสงกระทบวัตถุตางกัน จะผานวัตถุแตละชนิด
ไดตางกัน ทําใหจําแนกวัตถุออกเปนตัวกลาง
โปรงใส ตัวกลางโปรงแสงและวัตถุทบึ แสง
• เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานตัวกลางที่ตางชนิดกัน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเห
ของแสง
• เซลลสุริยะเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟาหลายชนิดมีเซลล
สุริยะเปนสวนประกอบ เชน เครื่องคิดเลข
• แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายของแสง
เปนแสงสีตาง ๆ นําไปใชอธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติ เชน การเกิดสีรุง
• เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงและ
เสียงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง
โดยอาศัยตัวกลาง
•

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(5 ขอ)

15

10
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา
ป.5/3

ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงคอย

ป.5/4

สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้น
เมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ
ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย
ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา
ทดลองและอธิบายการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน

ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ต่ําจะเกิดเสียงต่ํา
แตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง
• แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะทําใหเกิด
เสียงดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงาน
นอยจะเกิดเสียงคอย
• เสียงดังมาก ๆ จะเปนอันตรายตอการไดยิน และเสียง
ที่กอใหเกิดความรําคาญ เรียกวา มลพิษทางเสียง
• วงจรไฟฟาอยางงาย ประกอบดวย แหลงกําเนิดไฟฟา
อุปกรณไฟฟา
• วัสดุที่กระแสไฟฟาผานไดเปนตัวนําไฟฟา
ถากระแสไฟฟาผานไมไดเปนฉนวนไฟฟา
• เซลลไฟฟาหลายเซลลตอเรียงกัน โดยขัว้ บวกของ
เซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับขั้วลบของอีกเซลลหนึ่ง
เปนการตอแบบอนุกรม ทําใหมีกระแสไฟฟาผาน
อุปกรณไฟฟาในวงจรเพิ่มขึ้น
• การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การตอเซลลไฟฟา
ในไฟฉาย
•

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟา
ทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู
ไปใชประโยชน

ป.6/5

6
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก

ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน

เขาใจลักษณะ
องคประกอบ
สมบัติของผิวโลก
และบรรยากาศ

เขาใจลักษณะ
องคประกอบ
สมบัติของผิวโลก
และบรรยากาศ

ป.4/1
ป.4/2

ป.5/1

ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็ก
รอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน
และนําความรูไปใชประโยชน
สํารวจและอธิบายการเกิดดิน
ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืช
ในทองถิ่น

สํารวจ ทดลองและอธิบายการเกิด เมฆ
หมอก น้าํ คาง ฝน และลูกเห็บ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมจะมีกระแสไฟฟา
ปริมาณเดียวกันผานหลอดไฟฟาแตละหลอด
• การตอหลอดไฟฟาแบบขนาน กระแสไฟฟาจะแยก
ผานหลอดไฟฟาแตละหลอด สามารถนําไปใช
ประโยชน เชน การตอหลอดไฟฟาหลายดวงในบาน
• สายไฟที่มีกระแสไฟฟาผานจะเกิดสนามแมเหล็ก
รอบสายไฟ สามารถนําไปใชประโยชน เชน
การทําแมเหล็กไฟฟา
• ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว
• ดินมีสวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ น้ํา
และอากาศในสัดสวนที่แตกตางกันทําใหเกิดดิน
หลายชนิด พืชแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในดินที่
แตกตางกัน ดังนั้นการปลูกพืชจึงควรเลือกใชดิน
ใหเหมาะสม
• ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ
ทําใหเกิดหมอกและเมฆ ละอองน้ําเล็ก ๆ ที่
รวมกันเปนหยดน้าํ จะทําใหเกิดน้ําคางและฝน
• หยดน้ําที่กลายเปนน้ําแข็งแลวถูกพายุพัดวนในเมฆ
ระดับสูงจนเปนกอนน้ําแข็งขนาดใหญขนึ้ แลว

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

•

9

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(3 ขอ)
เลือกตอบเชิงซอน
(1 ขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.5/2

ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้าํ

ป.5/3

ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงาย
ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และ
ความกดอากาศ
ทดลองและอธิบายการเกิดลม และ
นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ป.5/4

ป.6/1

อธิบาย จําแนกประเภทของหิน โดยใช
ลักษณะของหิน สมบัติของหินเปนเกณฑ
และนําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตกลงมาทําใหเกิดลูกเห็บ
• วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนอยางตอเนื่อง
ระหวางน้ําบริเวณผิวโลกกับน้ําในบรรยากาศ
อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใช
เครื่องมืออยางงายได
• การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ
ตามแนวพื้นราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
มวลอากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สวนอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา มวลอากาศจะจมตัวลงและ
เคลื่อนที่ไปแทนที่
• พลังงานจากลมนําไปใชประโยชนไดมากมาย
ในดานการผลิตกระแสไฟฟาและการทํากังหันลม
• หินแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน จําแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑ เชน สี เนื้อหิน
ความแข็ง ความหนาแนน
• นักธรณีวิทยาจําแนกหินตามลักษณะการเกิดได
สามประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร
•

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกตางกัน
นํามาใชใหเหมาะกับงานทั้งในดานกอสราง
ดานอุตสาหกรรมและอื่น ๆ
• การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุพัง
อยูกับที่ การกรอน ทําใหหินมีขนาดเล็กลงจนเปน
สวนประกอบของดิน
• มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจาก
ธรณีพิบัติภัยทีอ่ าจเกิดขึ้นในทองถิ่น ไดแก
น้ําปาไหลหลาก น้าํ ทวม แผนดินถลม แผนดินไหว
สึนามิ และอื่น ๆ
• ระบบสุรย
ิ ะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
และมีบริวารโคจรอยูโ ดยรอบ คือ ดาวเคราะหแปดดวง
ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ สวนดาวตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต
อาจเกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะหนอย หรือวัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ
• การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทําใหเกิดการกําหนดทิศ
โดยโลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจาก
ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจาก

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

•

7
ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของ
ดาราศาสตร ระบบสุริยะ กาแล็กซี และ
และอวกาศ เอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิต
บนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน

เขาใจความสัมพันธ
ของดวงอาทิตย โลก
และดวงจันทร
ที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณ
ธรรมชาติ

เขาใจความสัมพันธ
ของดวงอาทิตย โลก
และดวงจันทร
ที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณ
ธรรมชาติ

ป.6/2

สํารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน

ป.6/3

สืบคนและอธิบายธรณีพิบัติภยั ที่มีผลตอ
มนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น

ป.4/1

สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของ
ระบบสุริยะ

ป.5/1

สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและ
ปรากฏการณการขึ้น-ตกของดวงดาว
โดยใชแผนที่ดาว

3

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(2 ขอ)

6
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ป.6/1

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู
ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา
และนําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ขั้วเหนือ จึงปรากฏใหเห็นดวงอาทิตยและดวงดาวตาง ๆ
ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก
• แผนที่ดาวชวยในการสังเกตตําแหนงดาวบน
ทองฟา
• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา 1 ป ในลักษณะที่
แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทําให
บริเวณสวนตางๆ ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตย
แตกตางกัน เปนผลใหเกิดฤดูตาง ๆ
• ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เห็นเกิดจาก
แสงอาทิตยตกกระทบดวงจันทรแลวสะทอนมายังโลก การที่
ดวงจันทรโคจรรอบโลกขณะทีโ่ ลกโคจรรอบดวงอาทิตย
ดวงจันทรจึงเปลี่ยนตําแหนงไปทําใหมองเห็นแสงสะทอนจาก
ดวงจันทรแตกตางกันในแตละคืน ซึ่งเรียกวา ขางขึ้น ขางแรม
และนํามาใชจัดปฏิทินในระบบจันทรคติ
• การที่โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันทําใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย เรียกวา
เกิดสุริยุปราคา และเมื่อดวงจันทรเคลื่อนที่เขาไปอยูใน
เงาของโลก เรียกวา เกิดจันทรุปราคา

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 32 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 56 นาที (ขอละ 3 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน
จํานวน 2 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 4 นาที (ขอละ 5 คะแนน)
คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
สาระ

มาตรฐาน

แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ว 7.2 เขาใจความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช
ในการสํารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
การเกษตร และการสื่อสาร
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางมีคุณธรรม
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม

คุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั
รายละเอียดตัวชี้วัด
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ป.6/1 สืบคน อภิปรายความกาวหนาและ
ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ

รวม
จํานวนเวลาที่ใชสอบ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

1

สาระการเรียนรูแกนกลาง

รูปแบบขอสอบ
คะแนน
(จํานวนขอ)

ความกาวหนาของ จรวด ดาวเทียม และ
ยานอวกาศ
• ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ ไดนํามาใช
ในการสํารวจขอมูลของวัตถุทองฟา ทําใหไดเรียนรู
เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสุริยะ
เพิ่มขึ้นอีกมากมายและยังมีประโยชนในการพัฒนา
เทคโนโลยีในดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
การสื่อสาร การสํารวจสภาพอากาศ ดานการแพทย
และดานอื่น ๆ อีกมากมาย

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

-

32

•

67

หมายเหตุ (1) การวัด สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแทรกอยูในสาระที่ 1 – 7; (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวชี้วัด

60 นาที

3

100

