รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 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 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 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
และสำมำรถใช้กำร
ดำเนินกำรในกำร
แก้ปัญหำ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมคิดรวบยอดเกีย่ วกับจำนวน
จริง มีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับอัตรำส่วน
สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนเต็ม รำกที่สองและ
รำกที่สำมของจำนวนจริง สำมำรถ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง
รำกที่สองและรำกที่สำมของ
จำนวนจริง ใช้กำรประมำณค่ำ
ในกำรดำเนินกำรและแก้ปัญหำ
และนำควำมรู้เกีย่ วกับจำนวนไปใช้
ในชีวิตจริงได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
มีควำมคิดรวบยอดเกีย่ วกับจำนวน
จริง มีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับอัตรำส่วน
สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนเต็ม รำกที่สองและ
รำกที่สำมของจำนวนจริง สำมำรถ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับจำนวนเต็ม
เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง
รำกที่สองและรำกที่สำมของ
จำนวนจริง ใช้กำรประมำณค่ำ
ในกำรดำเนินกำรและแก้ปัญหำ
และนำควำมรู้เกีย่ วกับจำนวนไปใช้
ในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/1

ระบุหรือยกตัวอย่ำง และเปรียบเทียบ
จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์
เศษส่วน และทศนิยม

ม.1/2

เข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวน
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยำศำสตร์
(scientific notation)
ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละในกำรแก้โจทย์ปัญหำ
บวก ลบ คูณ หำรจำนวนเต็ม
และนำไปใช้แก้ปัญหำ ตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบำยผลที่
เกิดขึ้นจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ
กำรหำร และบอกควำมสัมพันธ์ของ
กำรบวกกับกำรลบ กำรคูณกับกำรหำร
ของจำนวนเต็ม

ม.2/4
ม.1/1

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
3

4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์
เศษส่วน และทศนิยม
 กำรเปรียบเทียบจำนวนเต็ม เศษส่วน
และทศนิยม
 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 กำรเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์
วิทยำศำสตร์ (A  10n เมื่อ
1  A  10 และ n เป็นจำนวนเต็ม)
 อัตรำส่วน สัดส่วน ร้อยละ และ
กำรนำไปใช้
 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร
จำนวนเต็ม
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับจำนวนเต็ม


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)

8

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

12

2

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/2

บวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนและทศนิยม
และนำไปใช้แก้ปัญหำ ตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบำยผลที่
เกิดขึ้นจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ
กำรหำร และบอกควำมสัมพันธ์ของ
กำรบวกกับกำรลบ กำรคูณกับกำรหำร
ของเศษส่วนและทศนิยม
คูณและหำรเลขยกกำลังที่มีฐำนเดียวกัน
และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
หำรำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวนเต็ม
โดยกำรแยกตัวประกอบและนำไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ
นำควำมรู้และสมบัติเกีย่ วกับจำนวนเต็ม
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ

ม.1/4
ม.2/1

ค 1.4 เข้ำใจระบบ
จำนวนและนำ
สมบัติเกี่ยวกับ
จำนวนไปใช้

ม.1/1

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร
เศษส่วนและทศนิยม
 โจทย์ปัญหำเกีย
่ วกับเศษส่วนและ
ทศนิยม


กำรคูณและกำรหำรเลขยกกำลังที่มีฐำน
เดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 กำรหำรำกที่สองและรำกที่สำมของ
จำนวนเต็มโดยกำรแยกตัวประกอบ
และนำไปใช้


1

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
และกำรนำไปใช้
 กำรนำควำมรู้และสมบัติเกี่ยวกับ
จำนวนเต็มไปใช้


4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

4

3

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

2
กำรวัด

ค 2.1 เข้ำใจ
พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรวัด วัดและ
คำดคะเนขนำด
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด
ค 2.2 แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับกำรวัด

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมำตร
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด
กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วย
กำรวัดในระบบต่ำง ๆ เกีย่ วกับ
ควำมยำว พื้นที่ และปริมำตรได้อย่ำง
เหมำะสม พร้อมทั้งสำมำรถนำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมำตร
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด
กรวย และทรงกลม พร้อมทั้งสำมำรถ
นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้ในชีวิต
จริงได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

หำพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

ม.3/2

หำปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม

ม.2/1

ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำวและพื้นที่
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และ
ปริมำตรในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ

ม.3/1

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

2

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง


พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก



ปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม

กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำวและ
พื้นที่ในกำรแก้ปัญหำ
 กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว
และปริมำตรในกำรแก้ปัญหำ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

4

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

8

4

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

3
ค 3.1 อธิบำยและ
เรขำคณิต วิเครำะห์รูป
เรขำคณิตสองมิติ
และสำมมิติ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

- สำมำรถสร้ำงและอธิบำยขั้นตอน
กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้
วงเวียนและสันตรง อธิบำยลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
ซึ่งได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย และทรงกลมได้
- มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของ
ควำมเท่ำกันทุกประกำรและ
ค 3.2 ใช้กำรนึกภำพ ควำมคล้ำยของรูปสำมเหลี่ยม
เส้นขนำน ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและ
(visualization)
ใช้เหตุผลเกี่ยวกับ บทกลับ และสำมำรถนำสมบัติ
เหล่ำนั้นไปใช้ในกำรให้เหตุผลและ
ปริภูมิ (spatial
แก้ปัญหำได้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
reasoning)
และใช้แบบจำลอง กำรแปลงทำงเรขำคณิต (geometric
transformation) ในเรื่อง
ทำงเรขำคณิต
กำรเลื่อนขนำน (translation)
(geometric
กำรสะท้อน (reflection) และ
model) ในกำร
กำรหมุน (rotation) และนำไปใช้ได้
แก้ปัญหำ
- สำมำรถนึกภำพและอธิบำยลักษณะ
ของรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
- อธิบำยลักษณะและสมบัติของ
รูปเรขำคณิตสำมมิติ ซึ่งได้แก่ ปริซึม
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย
และทรงกลมได้
- มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของ
ควำมเท่ำกันทุกประกำรและ
ควำมคล้ำยของรูปสำมเหลี่ยม
เส้นขนำน ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและ
บทกลับ และสำมำรถนำสมบัติ
เหล่ำนั้นไปใช้ในกำรให้เหตุผลและ
แก้ปัญหำได้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรแปลงทำงเรขำคณิต (geometric
transformation) ในเรื่อง
กำรเลื่อนขนำน (translation)
กำรสะท้อน (reflection) และ
กำรหมุน (rotation) และนำไปใช้ได้
- สำมำรถนึกภำพและอธิบำยลักษณะ
ของรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/5

ระบุภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ
(front view) ด้ำนข้ำง (side view) หรือ
ด้ำนบน (top view) ของรูปเรขำคณิต
สำมมิติที่กำหนดให้
วำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติ
ที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์ เมื่อกำหนด
ภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ
ด้ำนข้ำง และด้ำนบนให้
ใช้สมบัติเกี่ยวกับควำมเท่ำกันทุกประกำร
ของรูปสำมเหลี่ยมและสมบัติของ
เส้นขนำนในกำรให้เหตุผลและแก้ปัญหำ

ม.1/6

ม.2/1

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ (front
view) ด้ำนข้ำง (side view) และ
ด้ำนบน (top view) ของรูปเรขำคณิต
สำมมิติ
 กำรวำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิต
สำมมิติที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์
เมื่อกำหนดภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมอง
ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนบนให้
 ด้ำนและมุมคู่ที่มีขนำดเท่ำกันของรูป
สำมเหลี่ยมสองรูปที่เท่ำกันทุกประกำร
 รูปสำมเหลี่ยมสองรูปที่มีควำมสัมพันธ์
กันแบบด้ำน– มุม– ด้ำน
มุม– ด้ำน– มุม ด้ำน – ด้ำน – ด้ำน
และมุม– มุม– ด้ำน
 สมบัติของเส้นขนำน
 กำรใช้สมบัติเกี่ยวกับควำมเท่ำกัน
ทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมและ
สมบัติของเส้นขนำนในกำรให้เหตุผล
และกำรแก้ปัญหำ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)

8

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

12

5

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

ใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับในกำร
ให้เหตุผลและแก้ปัญหำ
บอกภำพที่เกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนขนำน
กำรสะท้อน และกำรหมุนรูปต้นแบบ
และอธิบำยวิธกี ำรที่จะได้ภำพที่ปรำกฏ
เมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภำพนั้นให้
ใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมคล้ำย
ในกำรให้เหตุผลและกำรแก้ปัญหำ

ม.2/4

ม.3/1

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
และกำรนำไปใช้
 กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน กำรหมุน
และกำรนำไปใช้




สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมคล้ำยและ
กำรนำไปใช้

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 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
สำมำรถวิเครำะห์และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ และสำมำรถ
ใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ
กรำฟในกำรแก้ปัญหำได้

คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
สำมำรถวิเครำะห์และอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ และสำมำรถ
ใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ
กรำฟในกำรแก้ปัญหำได้

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ม.1/1

วิเครำะห์และอธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
แบบรูปที่กำหนดให้

1



ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป

ม.2/1

แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ
หำพิกัดของจุด และอธิบำยลักษณะของ
รูปเรขำคณิตที่เกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนขนำน
กำรสะท้อน และกำรหมุนบนระนำบใน
ระบบพิกัดฉำก
ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอสมกำรเชิงเส้นตัวแปร
เดียวในกำรแก้ปัญหำ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ
เขียนกรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
อ่ำนและแปลควำมหมำยกรำฟของระบบ
สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และกรำฟอื่น ๆ
แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และ
นำไปใช้แก้ปัญหำ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ

6



โจทย์ปัญหำเกีย่ วกับสมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว



กำรเลื่อนขนำน กำรสะท้อน
และกำรหมุนรูปเรขำคณิตบนระนำบ
ในระบบพิกัดฉำก



อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
กำรนำไปใช้

ม.2/2

ม.3/1

ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

กรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กรำฟของระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กรำฟอื่น ๆ
 ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และ
กำรนำไปใช้


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

4

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

20

7

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
สำระ
มำตรฐำน
ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
5
ค 5.1 เข้ำใจและ
- สำมำรถกำหนดประเด็น เขียนข้อ
- เข้ำใจค่ำกลำงของข้อมูลในเรื่อง
ม.3/2
กำร
ใช้วิธีกำรทำงสถิติ คำถำมเกี่ยวกับปัญหำหรือ
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และ
วิเครำะห์ ในกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ กำหนดวิธกี ำรศึกษำ
ฐำนนิยมของข้อมูลทีย่ ังไม่ได้แจกแจง
ข้อมูล ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ควำมถี่ และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม ม.3/4
และควำม
โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลมหรือรูปแบบ รวมทั้งใช้ควำมรู้ในกำรพิจำรณำข้อมูล
น่ำจะเป็น ค 5.2 ใช้วิธีกำร
อื่นที่เหมำะสมได้
ข่ำวสำรทำงสถิติ
ม.3/1
- เข้ำใจค่ำกลำงของข้อมูลในเรื่อง
- เข้ำใจเกีย่ วกับกำรทดลองสุ่ม
ทำงสถิติและ
ค่ำเฉลีย่ เลขคณิต มัธยฐำน และ
เหตุกำรณ์ และควำมน่ำจะเป็นของ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ฐำนนิยมของข้อมูลทีย่ ังไม่ได้แจกแจง เหตุกำรณ์ สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็น
ในกำรคำดกำรณ์ได้ ควำมถี่ และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์และ
อย่ำงสมเหตุสมผล รวมทั้งใช้ควำมรู้ในกำรพิจำรณำข้อมูล ประกอบกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์
ข่ำวสำรทำงสถิติ
ต่ำง ๆ ได้
- เข้ำใจเกีย่ วกับกำรทดลองสุ่ม
เหตุกำรณ์ และควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์ สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์และ
ประกอบกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้
รวม
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ
คุณภำพผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

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

รำยละเอียดตัวชี้วัด
หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และ
ฐำนนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงควำมถี่
และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
อ่ำน แปลควำมหมำย และวิเครำะห์ข้อมูล
ที่ได้จำกกำรนำเสนอ
หำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์จำก
กำรทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกำส
เกิดขึ้นเท่ำ ๆ กัน และใช้ควำมรู้เกีย่ วกับ
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผล

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

1
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สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง


ค่ำกลำงของข้อมูลและกำรนำไปใช้



กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกำรนำเสนอ

กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์
 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์
 กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็น
ในกำรคำดกำรณ์


90 นำที

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

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

12

25

100

8

1

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
สาระ
1
การอ่าน

มาตรฐาน
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ
ได้ถูกต้องเข้าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย
จับใจความสําคัญและรายละเอียด
ของสิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความ
สําคัญ และรายละเอียดของ
สิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน
ได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด
ม.1/3
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8

ม.3/9

รายละเอียดตัวชี้วดั
ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย
ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น
ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

9

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• การอ่านจับใจความจากวรรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ

• การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสืออ่านตามความสนใจ
และตามวัยของนักเรียน
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันกําหนด

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(12 ข้อ)
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2

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ)
สาระ
2
การเขียน

มาตรฐาน
ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ
ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่าย
ชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์
สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ
จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล ตลอดจน เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษา เขียนคําขวัญ คําคม
คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา
คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ
เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระแบบ
กรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจน
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
เขียนโครงงาน

ตัวชี้วัด
ม.1/2

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.2/2

เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
เขียนบรรยายและพรรณนา

ม.2/3

เขียนเรียงความ

ม.2/6

เขียนจดหมายกิจธุระ

ม.3/4

เขียนย่อความ

ม.3/6

เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ม.3/7

เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่าง ๆ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
7

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• การเขียนแนะนําตนเอง หรือ
สถานที่สําคัญ
• การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย
โวหาร และพรรณาโวหาร
• การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย
โวหาร และพรรณาโวหาร
• การเขียนจดหมายกิจธุระ
ในชีวิตประจําวัน
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอบคุณวิทยากร
• การเขียนย่อความจากวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
หรือสื่อต่าง ๆ
• การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง
ความคิดเห็น และโต้แย้งใน
เรื่องต่าง ๆ
• การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
และแสดงความรู้ ความคิดเห็น
หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น
- บทโฆษณา
- บทความทางวิชาการ

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(8 ข้อ)
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3

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

3
การฟัง
การดู
และ
การพูด

มาตรฐาน

ท 3.1 สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟัง วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการดู
และดู นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันพูดรายงานเรื่อง
ชีวิตประจําวัน พูดในโอกาสต่าง ๆ
หรือประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูด
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะใน โน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
การพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.2/2

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

ม.3/2

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู
เพื่อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิต
พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ม.3/4
ม.3/5

พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐาน
ตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และ
น่าเชื่อถือ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์
และวิจารณ์ พูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
• การพูดแสดงความคิดเห็น
พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
ค่าจากเรื่องที่ฟังและดู
• การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การอภิปราย
- การพูดโน้มน้าวใจ

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(8 ข้อ)

16

4

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

4
หลักการ
ใช้
ภาษาไทย

มาตรฐาน

ท 4.1 เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์
คําบาลีสันสกฤต คําภาษาถิ่น
คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน
โครงสร้างของประโยครวม ประโยค
ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ
กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์
คําบาลีสันสกฤต คําภาษาถิ่น
คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน
โครงสร้างของประโยครวม ประโยค
ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ
กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
และแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.1/3

วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค

ม.1/6

จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย
และสุภาษิต
สร้างคําในภาษาไทย

ม.2/1
ม.2/2

วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน

ม.3/1
ม.3/3

จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย
วิเคราะห์ระดับภาษา

ม.3/4

ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

ม.3/6

แต่งบทร้อยกรอง

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

8

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• ชนิดและหน้าที่ของคํา
• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย
และสุภาษิต
• สร้างคําสมาส
• ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
- ประโยคสามัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ
การสร้างคําสมาส
• ระดับภาษา
• คําทับศัพท์
• คําศัพท์บัญญัติ
• คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
• หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(5 ข้อ)
5 ตัวเลือก
2 คําตอบ
(10 ข้อ)
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5

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

5
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม

มาตรฐาน

ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นํามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตวั ละคร
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
ในชีวิตจริง
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด

ม.2/2

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

ม.3/1

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
ยากยิ่งขึ้น
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ม.3/2
ม.3/3

รวม
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ

รายละเอียดตัวชี้วดั

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จํานวนข้อ)

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีประเภทกลอน รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการยอพระเกียรติ
- วรรณกรรมท้องถิ่นอื่น
- เรื่องสั้น
- สารคดี

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(7 ข้อ)

14

50

100

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภาพ
รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
- คําสอนและประวัติศาสตร์
- วรรณกรรมอาเซียน
- เรื่องสั้น
- สารคดี

32
90 นาที

1

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา ระบุ/เขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียง
คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยค
และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ และข้อความที่ฟัง
ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อย
หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
กรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการ ใจความสําคัญรายละเอียด
อ่าน ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ สนับสนุน และแสดงความ
เรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
ประโยคและข้อความที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ใจความสําคัญรายละเอียด
ยกตัวอย่างประกอบ
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบ

ตัวชี้วัด

ม.3/1

รายละเอียดตัวชี้วดั

ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา
คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง
และอ่าน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง และ
คําอธิบาย ในการประดิษฐ์ การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง
ประโยคง่าย ๆ เช่น is/are + past
participle
- คําสันธาน (conjunction) เช่น and/
but/or/before/after/because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น
First,…Second,…Third,… Fourth,…
Next,… Then,… Finally,… etc.

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

36

2

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตัวชี้วัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา ระบุ/เขียนสื่อทีไ่ ม่ใช่ความเรียง
ม.3/3
คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยค
และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ และข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/
ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ
ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อย
กรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการ รายละเอียด สนับสนุน และ
อ่าน ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง
ประโยคและข้อความที่ฟัง
ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ยกตัวอย่างประกอบ
ใจความสําคัญรายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบ

รายละเอียดตัวชี้วดั

ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ประโยค ข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา
และอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว
การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นวงคําศัพท์สะสม
ประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)
• การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง
ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ
โดยใช้ Comparison of adjectives/
adverbs/Contrast : but, although
/Quantity words เช่น many/
much/ a lot of/lots of/some/
any/a few/ few/a little/little etc.

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)

3

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ปฏิบัติตามคําขอร้อง
คําแนะนํา คําชี้แจง และ
คําอธิบายที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรอง
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความที่ฟัง
หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
ใจความสําคัญรายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
ใจความสําคัญรายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.3/4

เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การจับใจความสําคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง
ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์
เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
• คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เช่น
ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทําไม
ใช่หรือไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question etc.
• ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้
เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I think…/
I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/
I don’t believe…/I have no idea…
- if clauses
- so…that/such…that
- คําสันธาน (conjunctions)and/but/or/
because/so/before/after etc.
- Infinitive pronouns: some, any,
someone, anyone, everyone, one,
ones etc.
- Tenses: present simple/present
continuous/ present perfect/ past
simple/ future tense etc.
- Simple sentence/ Compound
sentence/ Complex sentence

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จํานวนข้อ)

4

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร

ต 1.2 มีทักษะการ
สื่อสารทางภาษาใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่อง สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้
คําขอร้อง คําชี้แจงและคําอธิบาย
เหมาะสม ใช้คําขอร้อง
ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม
คําชี้แจงและคําอธิบาย
เขียนแสดงความต้องการ เสนอ
ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
พูดและเขียนแสดงความ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ต้องการ เสนอและให้ความ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ
การให้ความช่วยเหลือ พูดและ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ เขียนบรรยายความรู้สึกและ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
ประสบการณ์ และข่าว/
เหมาะสม พูดและเขียน
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
บรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่อง ประกอบอย่างเหมาะสม
ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

• ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจําวัน

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(13 ข้อ)

26

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.3/1

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/2

ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชี้แจง
และคําอธิบายอย่างเหมาะสม

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

ม.3/3

พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ
เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/
I need…/ May/Can/ Could…?/
Yes,../ Please do./Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right
ahead./Need some help? /
What can I do to help?/
Would you like any help?/
I’m afraid…/I’m sorry, but…/
Sorry,but… etc.

5

5

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ต 1.2 มีทักษะการ
ภาษาเพื่อ สื่อสารทางภาษาใน
การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่อง สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้
คําขอร้อง คําชี้แจงและคําอธิบาย
เหมาะสม ใช้คําขอร้อง
ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม
คําชี้แจงและคําอธิบาย
เขียนแสดงความต้องการ เสนอ
ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
พูดและเขียนแสดงความ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ต้องการ เสนอและให้ความ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ
การให้ความช่วยเหลือ พูดและ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ เขียนบรรยายความรู้สึกและ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม
เหมาะสม พูดและเขียน
ประสบการณ์ และข่าว/
บรรยายความรู้สึกและความ
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
คิดเห็นของตนเองเกีย่ วกับเรื่อง ประกอบอย่างเหมาะสม
ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.3/4

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม
พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ม.3/5

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• คําศัพท์ สํานวน ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก
ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข
เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด
เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์
สถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน เช่น
Nice./Very nice./ Well done!/
Congratulations on... /I like…
because…/I love… because… /
I feel… because…I think…/
I believe…/I agree/ disagree…/
I’m afraid …/ I don’t like…/
I don’t believe…/I have no
idea…/Oh no! etc

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

6

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ต 1.3 นําเสนอข้อมูล
ภาษาเพื่อ ข่าวสาร ความคิดรวบ
การสื่อสาร ยอด และความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ โดยการ
พูด และการเขียน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม พูดและเขียน
สรุปใจความสําคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่
ในความสนใจ พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/
เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม เขียนสรุป
ใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจ เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์
พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร
การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง
การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ม.3/1

พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ
ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม

ม.3/2

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม

• การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ภาพยนตร์ กีฬา
ดนตรี เพลง

ม.3/3

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ

• การแสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์

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

คะแนน

26

7

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
และนําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษา และวัฒนธรรม
ตามความสนใจ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เลือกใช้ภาษา เหมาะกับบุคคล
และโอกาสตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.3/1

เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

ม.3/2

อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การเลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยา
ท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
ขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ
การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ
/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ
• ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา

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

คะแนน

4

8

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

ต 2.2 เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย
และนํามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เปรียบเทียบ และอธิบาย
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
และการลําดับคํา
ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา กับของ
ไทย และนําไปใช้
อย่างเหมาะสม

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เปรียบเทียบ และอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ และการลําดับคํา
ตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิต ความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา กับของไทย และ
นําไปใช้
อย่างเหมาะสม

รวม

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วดั

ม.3/1

เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
และการลําดับคําตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย

ม.3/2

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
และนําไปใช้อย่างเหมาะสม

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วัด
2

มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 2.2
มาตรฐาน ต 2.2

ตัวชี้วัด ม.3/1
ตัวชี้วัด ม.3/2
ตัวชี้วัด ม.3/1
ตัวชี้วัด ม.3/2

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(4 ข้อ)

8

50

100

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การนําวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้

15

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ
หมายเหตุ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4 และ 5
เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตัวชี้วัด 4
เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4 และ 5 และมาตรฐาน ต 1.3 ตัวชี้วัด 1 2 และ 3
เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตัวชี้วัด 4

90 นาที

1
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระ
มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
1
ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของ
เขาใจลักษณะและ
เขาใจลักษณะและ
สิ่งมีชีวติ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ
องคประกอบที่สาํ คัญ องคประกอบที่สาํ คัญ
กับ
โครงสราง และหนาที่ของระบบ
ของเซลลสิ่งมีชวี ิต
ของเซลลสิ่งมีชีวิต
กระบวนการ ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางาน
ความสัมพันธของ
ความสัมพันธของ
ดํารงชีวติ
สัมพันธกัน มีกระบวนการ
การทํางานของระบบ
การทํางานของระบบ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่
ตาง ๆ ลักษณะ
ตาง ๆ ลักษณะ
เรียนรูและนําความรูไปใชใน
การถายทอดลักษณะ การถายทอดลักษณะ
การดํารงชีวิตของตนเองและดูแล ทางพันธุกรรม
ทางพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิต
เทคโนโลยีชวี ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ความหลากหลายของ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
และการตอบสนองตอ และการตอบสนองตอ
สิ่งเราของสิ่งมีชีวิต
สิ่งเราของสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/1

สังเกตและอธิบายรูปราง ลักษณะของเซลล
ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและเซลลของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล
สังเกตและเปรียบเทียบสวนประกอบสําคัญ
ของเซลลพืชและเซลลสัตว

ม.1/2

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
18

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.1/3

ทดลองและอธิบายหนาที่ของสวนประกอบ
ที่สําคัญของเซลลพืชและเซลลสัตว

•

•

ม.1/4

ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร
ผานเซลล โดยการแพรและออสโมซิส

•

•

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

เซลลของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว และเซลลของสิ่งมีชีวิต
4 ตัวเลือก
หลายเซลล เชน เซลลพืช และเซลลสัตวมีรูปราง
1 คําตอบ
ลักษณะแตกตางกัน
(8 ขอ)
นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุมเซลล
เปนสวนประกอบสําคัญของเซลลที่เหมือนกันของเซลลพืช เลือกตอบ
เชิงซอน
และเซลลสัตว
ผนังเซลลและคลอโรพลาสต เปนสวนประกอบ ที่พบไดในเซลลพืช (1 ขอ)
นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล แวคิวโอล
เปนสวนประกอบที่สาํ คัญของเซลลสัตว มีหนาที่แตกตางกัน
นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล แวคิวโอล ผนังเซลล
และคลอโรพลาสต เปนสวนประกอบที่สาํ คัญของเซลลพืช มี
หนาทีแ่ ตกตางกัน
การแพรเปนการเคลื่อนที่ของสาร จากบริเวณที่มี
ความเขมขนสูงไปสูบริเวณที่มีความเขมขนต่ํา
ออสโมซิสเปนการเคลื่อนที่ของน้ําผานเขาและออก
จากเซลล จากบริเวณที่มีความเขมขนของสารละลาย
ต่ําไปสูบริเวณที่มีความเขมขนของสารละลายสูง
โดยผานเยื่อเลือกผาน
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2
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/5

ทดลองหาปจจัยบางประการที่จําเปนตอ
การสังเคราะหดวยแสงของพืชและอธิบายวา
แสง คลอโรฟลล แกสคารบอนไดออกไซด
น้ํา เปนปจจัยที่จาํ เปนตองใชใน
การสังเคราะหดวยแสง
ทดลองและอธิบายผลที่ไดจาก
การสังเคราะหดวยแสงของพืช
อธิบายความสําคัญของกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม

•

แสง คลอโรฟลล แกสคารบอนไดออกไซด และน้ํา
เปนปจจัยที่จาํ เปนตอกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
ของพืช

•

ม.1/8

ทดลองและอธิบายกลุมเซลลที่เกี่ยวของกับ
การลําเลียงน้ําของพืช

•

ม.1/9

สังเกตและอธิบายโครงสรางที่เกี่ยวกับ
ระบบลําเลียงน้ําและอาหารของพืช

•

น้ําตาล แกสออกซิเจนและน้ํา เปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและตอสิ่งแวดลอมในดาน
อาหาร การหมุนเวียนของแกสออกซิเจนและ
แกสคารบอนไดออกไซด
เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเปนกลุมเซลลเฉพาะเรียงตอเนื่องกัน
ตั้งแตราก ลําตน จนถึงใบ ทําหนาที่ในการลําเลียงน้ํา
และธาตุอาหาร
เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารเปน
กลุมเซลลที่อยูคูขนานกันเปนทอลําเลียง จากราก
ลําตนถึงใบ ซึ่งการจัดเรียงตัวของทอลําเลียงใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูจะแตกตางกัน

ม.1/6
ม.1/7

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

3
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสรางของดอก
ที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพืช
ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ของพืชดอกและการสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศของพืช โดยใชสวนตาง ๆ ของพืชเพื่อ
ชวยในการขยายพันธุ

•

•

•

•

ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืช
ตอแสง น้ํา และการสัมผัส

•

เนื้อเยื่อลําเลียงน้ํา ทําหนาที่ในการลําเลียงน้ําและ
ธาตุอาหารจากรากสูใบ สวนเนื้อเยื่อลําเลียงอาหาร
ทําหนาที่ลําเลียงอาหารจากใบสูสว นตาง ๆ ของพืช
การคายน้าํ มีสวนชวยในการลําเลียงน้ําของพืช
เกสรเพศผูและเกสรเพศเมียเปนโครงสรางที่ใชใน
การสืบพันธุข องพืชดอก
กระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกเปน
การปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลไขใน
ออวุล
การแตกหนอ การเกิดไหล เปนการสืบพันธุของพืช
แบบไมอาศัยเพศ โดยไมมีการปฏิสนธิ
ราก ลําตน ใบ และกิ่งของพืชสามารถนําไปใช
ขยายพันธุพ ืชได
พืชตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก โดยสังเกตไดจาก
การเคลื่อนไหวของสวนประกอบของพืช ที่มีตอแสง
น้ํา และการสัมผัส

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

4
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ
ปรับปรุงพันธุ เพิ่มผลผลิตของพืชและ
นําความรูไปใชประโยชน

•

ม.2/1

อธิบายโครงสรางและการทํางานของระบบ
ยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุข อง
มนุษยและสัตว รวมทั้งระบบประสาทของ
มนุษย

•

อธิบายความสัมพันธของระบบตาง ๆ ของ
มนุษยและนําความรูไปใชประโยชน

•

ม.2/2

•

•

เทคโนโลยีชีวภาพ เปนการใชเทคโนโลยีเพื่อทําให
สิ่งมีชีวิตหรือองคประกอบของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติ
ตามตองการ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม เปน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ
และเพิ่มผลผลิตของพืช
ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ และระบบประสาท
ของมนุษยในแตละระบบ ประกอบดวย อวัยวะหลาย
ชนิดที่ทํางานอยางเปนระบบ
ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุของสัตว ประกอบดวย
อวัยวะหลายชนิดที่ทํางานอยางเปนระบบ
ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุของมนุษยในแตละระบบมีการ
ทํางานที่สัมพันธกนั ทําใหมนุษยดาํ รงชีวิตอยูไดอยางปกติ
ถาระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติยอมสงผลกระทบตอ
ระบบอืน่ ๆ ดังนั้นจึงตองมีการดูแลรักษาสุขภาพ

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

5
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.2/3

สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย
และสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก
และภายใน

•

ม.2/4

อธิบายหลักการและผลของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ
ปรับปรุงพันธุ และเพิ่มผลผลิตของสัตว
และนําความรูไปใชประโยชน

•

ทดลอง วิเคราะห และอธิบายสารอาหาร
ในอาหาร มีปริมาณพลังงานและสัดสวนที่
เหมาะกับเพศและวัย

•

ม.2/5

•

•

แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเปนสิ่งเราภายนอก
สวนการเปลี่ยนแปลงระดับสารในรางกาย เชน
ฮอรโมน จัดเปนสิ่งเราภายใน ซึ่งทั้งสิ่งเราภายนอก
และสิ่งเราภายในมีผลตอมนุษยและสัตว ทําใหแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ออกมา
เทคโนโลยีชีวภาพเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อทําให
สิ่งมีชีวิตหรือองคประกอบของสิ่งมีชีวิต มีสมบัติตาม
ตองการ
การผสมเทียม การถายฝากตัวออน การโคลน เปน
การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ
และเพิ่มผลผลิตของสัตว
แปง น้ําตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เปนสารอาหาร
และสามารถทดสอบได
การบริโภคอาหาร จําเปนตองใหไดสารอาหารที่
ครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
และไดรับปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

6
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

ว 1.2 เขาใจกระบวนการและ
ความสําคัญของ
การถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มีผลกระทบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่
มีหนวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
6

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•
•

ม.3/2

ม.3/3

อธิบายความสําคัญของสารพันธุกรรมหรือ
ดีเอ็นเอ และกระบวนการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

•

อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจาก
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม และ
นําความรูไปใชประโยชน

•

•

•

•

เมื่อมองเซลลผานกลองจุลทรรศนจะเห็นเสนใยเล็ก ๆ
พันกันอยูในนิวเคลียส เมื่อเกิดการแบงเซลล เสนใย
เหลานี้จะขดสั้นเขาจนมีลกั ษณะเปนทอนสั้น เรียกวา
โครโมโซม
โครโมโซม ประกอบดวย ดีเอ็นเอและโปรตีน
ยีนหรือหนวยพันธุกรรมเปนสวนหนึ่งที่อยูบนดีเอ็นเอ
เซลลหรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่
ควบคุมลักษณะของการแสดงออก
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมดวยยีนจากพอและ
แมสามารถถายทอดสูลูกผานทางเซลลสืบพันธุและ
การปฏิสนธิ
โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เปนโรคทางพันธุกรรม
ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
กลุมอาการดาวนเปนความผิดปกติของรางกาย
ซึ่งเกิดจากการที่มีจาํ นวนโครโมโซมเกินมา
ความรูเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถนําไปใชใน
การปองกันโรค ดูแลผูปวยและวางแผนครอบครัว

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

2

7
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.3/4

สํารวจและอธิบายความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถิ่นที่ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิต
อยูไดอยางสมดุล

•

ม.3/5

อธิบายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีตอมนุษย สัตว พืช และ
สิ่งแวดลอม

•

•

ม.3/6

อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม

•

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ทาํ ใหสิ่งมีชีวิตอยูอยาง
สมดุล ขึ้นอยูกบั ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสงผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว พืช และ
สิ่งแวดลอม
การใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชและสัตว สงผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพืช ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชนตอ มนุษย
ทั้งดานการแพทย การเกษตรและอุตสาหกรรม

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

8
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

2
ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอม
ชีวิตกับ ในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สือ่ สารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

ว 2.2 เขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
เขาใจความสัมพันธ
เขาใจความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตใน
ระหวางสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วดั

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3

รายละเอียดตัวชี้วัด

สํารวจระบบนิเวศตาง ๆ ในทองถิ่น และ
อธิบายความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในระบบนิเวศ
วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของ
การถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
4

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และ
ความสําคัญที่มีตอระบบนิเวศ

•

•

ม.3/4

อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

ม.3/1

วิเคราะหสภาพปญหาสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น และเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหา

•

6

•

•

ระบบนิเวศในแตละทองถิ่น ประกอบดวย
องคประกอบทางกายภาพและองคประกอบทาง
ชีวภาพเฉพาะถิ่น ซึ่งมีความเกีย่ วของสัมพันธกัน
สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยมี
การถายทอดพลังงานในรูปของโซอาหาร
และสายใยอาหาร
น้ําและคารบอนเปนองคประกอบในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิต
น้ําและคารบอนจะมีการหมุนเวียนเปนวัฏจักรใน
ระบบนิเวศ ทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนําไปใช
ประโยชนได
อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเขา
และอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
สภาพปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น เกิดจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย
ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและปองกัน

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

6

เลือกตอบ
เชิงซอน
(1 ขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

2

9
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

ม.3/2

รายละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.3/3

อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน

•

ม.3/4

วิเคราะหและอธิบายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

•

ม.3/5

อภิปรายปญหาสิ่งแวดลอมและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหา

•

•

ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมีการควบคุมจํานวน
ผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรีย ใหมปี ริมาณ
สัดสวน และการกระจายที่เหมาะสม
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและการดูแล
รักษาสภาพแวดลอม เปนการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคาดวย
การใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม ลดการใชผลิตภัณฑ
ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม ซอมแซมสิ่งของเครื่องใช
เปนวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน
การใชทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การเตรียมตัวใหพรอมทีจ่ ะรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ปญหาสิ่งแวดลอม อาจเกิดจากมลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน
แนวทางการแกปญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษา

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

10
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

ม.3/6

รายละเอียดตัวชี้วัด

อภิปรายและมีสว นรวมในการดูแลและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

แหลงที่มาของปญหา เสาะหากระบวนการใน
การแกปญ
 หา และทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อ
แกปญหานั้น
การดูแลและอนุรกั ษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหยั่งยืน
ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายและตองเปน
ความรับผิดชอบของทุกคน

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

3
สารและ
สมบัติ
ของสาร

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร
เขาใจองคประกอบ
เขาใจองคประกอบ
ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร และสมบัติของ
และสมบัติของ
กับโครงสราง และแรงยึดเหนี่ยว
สารละลาย
สารละลาย
ระหวางอนุภาค
สารบริสุทธิ์
สารบริสุทธิ์
การเปลี่ยนแปลงของ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู การเปลี่ยนแปลงของ
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่ สารในรูปแบบของ
สารในรูปแบบของ
การเปลี่ยนสถานะ
เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน การเปลี่ยนสถานะ
การเกิดสารละลาย
การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยา และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
เคมี

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/1

ทดลองและจําแนกสารเปนกลุมโดยใช
เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเปนเกณฑ และ
อธิบายสมบัติของสารในแตละกลุม

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
7

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.1/2

อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของ
สาร โดยใชแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาค
ของสาร

•

•

ม.1/3

ทดลองและอธิบายสมบัติความเปนกรด-เบส
ของสารละลาย

•

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

เมื่อใชเนื้อสารเปนเกณฑ จําแนกสารไดเปน
4 ตัวเลือก
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม ซึ่งสารแตละกลุมจะมี
1 คําตอบ
สมบัติแตกตางกัน
(4 ขอ)
เมื่อใชขนาดอนุภาคของสารเปนเกณฑจําแนกสารเปน
เลือกตอบ
สารแขวนลอย คอลลอยดและสารละลาย ซึ่งสาร
เชิงซอน
แตละกลุมจะมีสมบัตแิ ตกตางกัน
(1 ขอ)
สี รูปราง ขนาด ความแข็ง ความหนาแนน จุดเดือด
จุดหลอมเหลว เปนสมบัติทางกายภาพของสาร
ความเปนกรด - เบส ความสามารถในการรวมตัวกับ
สารอื่น ๆ การแยกสลายของสารและการเผาไหม เปน
สมบัติทางเคมี
สารในสถานะตาง ๆ มีลกั ษณะการจัดเรียงอนุภาค ระยะหาง
ระหวางอนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคแตกตางกัน
ซึ่งสามารถใชแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสารอธิบาย
สมบัติบางประการของสารได
สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย อาจจะมีสมบัติ
เปนกรด กลาง หรือเบส ซึ่งสามารถทดสอบไดดวย
กระดาษลิตมัส หรืออินดิเคเตอร

12
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

ม.1/4

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตรวจสอบคา pH ของสารละลายและ
นําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.2/1

สํารวจและอธิบายองคประกอบ สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ

•

•

ม.2/2

สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติของ
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และ
ธาตุกัมมันตรังสีและนําความรูไปใช
ประโยชน

•

•

ความเปนกรด - เบสของสารละลายระบุเปนคา pH
ซึ่งตรวจสอบไดดวยเครื่องมือวัดคา pH หรือ
ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร
ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันอาจมีความเปนกรด
เบสแตกตางกัน จึงควรเลือกใชใหถกู ตองปลอดภัยตอ
ตนเองและสิ่งแวดลอม
ธาตุเปนสารบริสุทธิ์ทปี่ ระกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกันและ
ไมสามารถแยกสลายเปนสารอื่นไดอกี โดยวิธีการทางเคมี
สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยธาตุ
ตั้งแตสองธาตุขึ้นไป รวมตัวกันดวยอัตราสวนโดยมวล
คงที่ และมีสมบัติแตกตางจากสมบัติเดิมของธาตุที่เปน
องคประกอบ
ธาตุแตละชนิดมีสมบัติบางประการที่คลายกันและแตกตางกัน
จึงสามารถจําแนกกลุมธาตุตามสมบัติของธาตุเปนธาตุโลหะ
กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี
ในชีวิตประจําวันมีวัสดุ อุปกรณและผลิตภัณฑตาง ๆ
ที่ผลิตมาจากธาตุและสารประกอบ จึงควรเลือกใชให
ถูกตอง เหมาะสมปลอดภัย และยั่งยืน

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

ว 3.2 เขาใจหลักการและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/3

ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารดวย
วิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด
การกลั่น และโครมาโทกราฟ และ
นําความรูไปใชประโยชน
ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มี
ความเขมขนเปนรอยละ และอภิปราย
การนําความรูเกี่ยวกับสารละลายไปใช
ประโยชน

ม.1/1

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

7

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

การกรอง การตกผลึก การสกัด การกลัน่ และ
โครมาโทกราฟ เปนวิธีการแยกสารที่มีหลักการ
แตกตางกัน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

•

สารละลายประกอบดวยตัวละลายและตัวทําละลาย
สารละลายที่ระบุความเขมขนเปนรอยละหมายถึง
สารละลายทีม่ ีอัตราสวนของปริมาณตัวละลาย
ละลายอยูในสารละลายรอยสวน
ในชีวิตประจําวัน ไดมีการนําความรูเรื่องสารละลาย
ไปใชประโยชนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร การแพทย และดานอื่น ๆ
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย
มวลของสารจะไมเปลี่ยนแปลงแตสมบัติทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการถายโอนพลังงานระหวาง
ระบบกับสิ่งแวดลอม
อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมีผลตอการเปลี่ยน
สถานะ และการละลายของสาร

•

ม.1/2

ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยน
สถานะและเกิดการละลาย

•

ม.1/3

ทดลองและอธิบายปจจัยที่มีผลตอ
การเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร

•

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(4 ขอ)

8
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/1

ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้งอธิบายปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาของสารตาง ๆ และนําความรูไป
ใชประโยชน

ม.2/2

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

•

•

ม.2/3
ม.2/4

สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของสารเคมี
ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
สืบคนขอมูลและอธิบายการใชสารเคมี
อยางถูกตอง ปลอดภัย วิธีปอ งกันและ
แกไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี

•

•

•

เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเขามาเกี่ยวของ ซึ่งอาจ
เปนการดูดพลังงานความรอนหรือคายพลังงานความรอน
อุณหภูมิ ความเขมขน ธรรมชาติของสารและตัวเรง
ปฏิกิริยา มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร
สมการเคมีใชเขียนแสดงการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีของสาร
ซึ่งมีทั้งสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ
ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้าํ
โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคารบอเนตเปน
ปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป
การเลือกใชวัสดุและสารรอบตัวในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยโดยคํานึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้งประโยชนและโทษตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
การใชสารเคมีตองมีความระมัดระวัง ปองกันไมใหเกิดอันตราย
ตอตนเองและผูอนื่ โดยใชใหถกู ตอง ปลอดภัยและคุมคา
ผูใชสารเคมีควรรูจักสัญลักษณเตือนภัยบนฉลาก และ
รูวิธีการแกไข และการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อไดรับ
อันตรายจากสารเคมี

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

15
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

4
แรงและ
การ
เคลื่อนที่

ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรง
แมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และ
แรงนิวเคลียร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางถูกตองและ
มีคุณธรรม

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
- เขาใจการเคลื่อนที่ - เขาใจการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ใน
แบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
- เขาใจแรงเสียดทาน - เขาใจแรงเสียดทาน
โมเมนตของแรง
โมเมนตของแรง

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

ม.1/1

สืบคนขอมูลและอธิบายปริมาณสเกลาร
ปริมาณเวกเตอร

ม.1/2

ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ

•

ม.2/1

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรง
หลายแรงในระนาบเดียวกันทีก่ ระทําตอ
วัตถุ
อธิบายแรงลัพธทกี่ ระทําตอวัตถุที่หยุดนิง่
หรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว

•

ม.2/2

7

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ปริมาณทางกายภาพแบงเปนปริมาณสเกลารและ
ปริมาณเวกเตอร ปริมาณสเกลารเปนปริมาณ
ที่มีแตขนาด ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มี
ทั้งขนาดและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวของกับระยะทาง
การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง คือ
ความยาวที่วัดตามแนวทางการเคลื่อนทีข่ องวัตถุจาก
ตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทาย การกระจัด
คือ เวกเตอรที่ชี้ตําแหนงสุดทายของวัตถุเทียบกับ
ตําแหนงเริ่มตน อัตราเร็ว คือ ระยะทางที่วัตถุ
เคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา ความเร็ว คือ การกระจัด
ของวัตถุในหนึ่งหนวยเวลา
แรงเปนปริมาณเวกเตอร เมื่อมีแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันกระทําตอวัตถุเดียวกัน สามารถหา
แรงลัพธไดโดยใชหลักการรวมเวกเตอร
เมื่อแรงลัพธมีคา เปนศูนยกระทําตอวัตถุทหี่ ยุดนิ่ง
วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป แตถา วัตถุเคลื่อนที่ดว ย
ความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวตลอดไป

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(4 ขอ)

8
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

อธิบายความเรงและผลของแรงลัพธที่ทาํ
ตอวัตถุ

•

ม.3/2

ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหวางวัตถุ และนําความรูไปใช
ประโยชน

•

ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่
กระทําตอวัตถุ

•

ม.3/3

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•
•

ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่
แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

ม.3/1

ทดลองและอธิบายความแตกตางระหวาง
แรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน
และนําความรูไปใชประโยชน

3

•

•
•

วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง
เปนการเคลื่อนที่ดวยความเรง เมื่อแรงลัพธมีคา
ไมเทากับศูนยกระทําตอวัตถุวัตถุจะเคลือ่ นที่
ดวยความเรงซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ
ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโตตอบดวยขนาดของ
แรงเทากัน แตมีทิศทางตรงขาม
การนําความรูเรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไปใช
อธิบาย เชน การชักเยอ การจุดบั้งไฟ
แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทําตอวัตถุมีคาเทากับ
น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับสวนที่จมของวัตถุ
ของเหลวที่มีความหนาแนนมากจะมีแรงพยุงมาก
วัตถุที่ลอยไดในของเหลวจะมีความหนาแนนนอยกวา
ความหนาแนนของของเหลว
แรงเสียดทานสถิตเปนแรงเสียดทานที่กระทําตอวัตถุ
ขณะหยุดนิ่ง สวนแรงเสียดทานจลนเปนแรงเสียด
ทานที่กระทําตอวัตถุขณะเคลื่อนที่
การเพิ่มแรงเสียดทาน เชน การออกแบบพื้นรองเทาเพือ่ กันลืน่
การลดแรงเสียดทาน เชน การใชนา้ํ มันหลอลื่นที่จุดหมุน

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(2 ขอ)

4
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/2

ทดลองและวิเคราะหโมเมนตของแรง และ
นําความรูไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

5
พลังงาน

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวาง
พลังงานกับการดํารงชีวิต
การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
พลังงาน ผลของการใชพลังงาน
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน

- เขาใจการถายโอน
พลังงานและสมดุล
ความรอน
- เขาใจการสะทอน
การหักเหและ
ความเขมของแสง
- เขาใจกฎการอนุรักษ
พลังงาน
- เขาใจความสัมพันธ
ระหวางปริมาณทาง

- เขาใจการถายโอน
พลังงานและสมดุล
ความรอน
- เขาใจการสะทอน
การหักเหและ
ความเขมของแสง
- เขาใจกฎการอนุรักษ
พลังงาน
- เขาใจความสัมพันธ
ระหวางปริมาณทาง

ม.3/3

สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่
เปนแนวตรงและแนวโคง

ม.1/1

ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัด
อุณหภูมิ
สังเกตและอธิบายการถายโอนความรอน
และนําความรูไปใชประโยชน

ม.1/2

•
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•

•

•

•

•

เมื่อมีแรงที่กระทําตอวัตถุ แลวทําใหเกิดโมเมนตของ
แรงรอบจุดหมุน วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการหมุน
การวิเคราะหโมเมนตของแรงในสถานการณตาง ๆ
การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวตรง
เชน การตกแบบเสรี และการเคลื่อนที่ในแนวโคง
เชน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลของ
ลูกบาสเกตบอลในอากาศ การเคลื่อนทีแ่ บบวงกลม
ของวัตถุที่ผูกเชือกแลวแกวง เปนตน
การวัดอุณหภูมิเปนการวัดระดับความรอนของสาร
สามารถวัดดวยเทอรมอมิเตอร
การถายโอนความรอนมีสามวิธี คือ การนําความรอน
การพาความรอนและการแผรังสีความรอน
การนําความรอน เปนการถายโอนความรอนโดย
การสั่นของโมเลกุล
การพาความรอน เปนการถายโอนความรอนโดย
โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปดวย
การแผรังสีความรอน เปนการถายโอนความรอนจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟา

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(7 ขอ)
เลือกตอบ
เชิงซอน
(1 ขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
ไฟฟา หลักการตอ
ไฟฟา หลักการตอ
วงจรไฟฟาในบาน
วงจรไฟฟาในบาน
พลังงานไฟฟาและ
พลังงานไฟฟาและ
หลักการเบื้องตนของ หลักการเบื้องตนของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกส

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

ม.1/3

อธิบายการดูดกลืน การคายความรอน โดย
การแผรังสี และนําความรูไปใชประโยชน

•

•

ม.1/4

อธิบายสมดุลความรอนและผลของ
ความรอนตอการขยายตัวของสาร และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

•

•

•

ม.2/1

ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง
การหักเหของแสง และนําความรูไปใช
ประโยชน

•

•

การนําความรูเรื่องการถายโอนความรอนไปใช
ประโยชน
วัตถุทแี่ ตกตางกันมีสมบัติในการดูดกลืนความรอนและ
คายความรอนไดตางกัน
การนําความรูเรื่องการดูดกลืนความรอนและการคาย
ความรอนไปใชประโยชน
เมื่อวัตถุสองสิ่งอยูในสมดุลความรอน วัตถุทั้งสองมี
อุณหภูมิเทากัน
การขยายตัวของวัตถุเปนผลจากความรอนที่วัตถุไดรับ
เพิ่มขึ้น
การนําความรูเรื่องการขยายตัวของวัตถุเมื่อไดรับ
ความรอนไปใชประโยชน
เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลางอีกตัวกลางหนึ่ง
แสงจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดย
การสะทอนของแสง หรือการหักเหของแสง
การนําความรูเกี่ยวกับการสะทอนของแสง และ
การหักเหของแสงไปใชอธิบายแวนตา ทัศนอุปกรณ
กระจก เสนใยนําแสง

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

อธิบายผลของความสวางที่มีตอมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.2/3

ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี
การมองเห็นสีของวัตถุ และนําความรูไปใช
ประโยชน

•

•

นัยนตาของคนเราเปนอวัยวะใชมองดูสิ่งตาง ๆ
นัยนตามีองคประกอบสําคัญหลายอยาง
ความสวางมีผลตอนัยนตามนุษย จึงมีการนําความรู
เกี่ยวกับความสวางมาชวยในการจัดความสวาง
ใหเหมาะสมกับการทํางาน
ออกแบบวิธีการตรวจสอบวาความสวางมีผลตอสิ่งมีชีวิตอื่น
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางสีไว
และสะทอนแสงสีที่เหลือออกมาทําใหเรามองเห็นวัตถุ
เปนสีตาง ๆ
การนําความรูเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสีการมองเห็นสี
ของวัตถุไปใชประโยชนในการถายรูปและในการแสดง

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

20
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

อธิบายพลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง
กฎการอนุรักษพลังงาน และความสัมพันธ
ระหวางปริมาณเหลานี้ รวมทั้งนําความรู
ไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.3/2

ม.3/3

ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความตางศักย กระแสไฟฟา ความตานทาน
และนําความรูไปใชประโยชน
คํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา
และนําความรูไปใชประโยชน

•

•
•

การใหงานแกวัตถุเปนการถายโอนพลังงานใหวัตถุ
พลังงานนี้เปนพลังงานกลซึ่งประกอบดวยพลังงาน
ศักยและพลังงานจลน พลังงานจลนเปนพลังงานของ
วัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ สวนพลังงานศักยโนมถวงของ
วัตถุเปนพลังงานของวัตถุที่อยูสูงจากพืน้ โลก
กฎการอนุรักษพลังงานกลาววา พลังงานรวมของวัตถุ
ไมสูญหาย แตสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึง่ ไปเปนอีก
รูปหนึ่งได
การนํากฎการอนุรักษพลังงานไปใชประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณ เชน พลังงานน้ําเหนือเขื่อน
เปลี่ยนรูปจากพลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน,
ปนจั่นตอกเสาเข็ม
ความตางศักย กระแสไฟฟาและความตานทานมี
ความสัมพันธกันตามกฎของโอหม
การนํากฎของโอหมไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟาอยางงาย
การคํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาเปนสวน
หนึ่งของการคิดคาไฟฟาและเปนแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในบาน

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

21
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

6
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก

มาตรฐาน

ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

เขาใจกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก แหลง
ทรัพยากรธรณี
ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

เขาใจกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก แหลง
ทรัพยากรธรณี
ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/4

สังเกตและอภิปรายการตอวงจรไฟฟาใน
บานอยางถูกตองปลอดภัย และประหยัด

ม.1/1

สืบคนและอธิบายองคประกอบและ
การแบงชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

16

•

•

ม.1/2

ม.1/3
ม.1/4

ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ
ที่มีผลตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ
สังเกต วิเคราะห และอภิปรายการเกิด
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มีผลตอมนุษย
สืบคน วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
จากการพยากรณอากาศ

•

•

•

การตอวงจรไฟฟาในบานตองออกแบบวงจร ติดตั้ง
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง โดยการตอ
สวิตชแบบอนุกรม ตอเตารับแบบขนาน และเพื่อ
ความปลอดภัยตองตอสายดินและฟวส รวมทั้งตอง
คํานึงถึงการใชไฟฟาอยางประหยัด
บรรยากาศของโลกประกอบดวยสวนผสมของแกส
ตาง ๆ ที่อยูรอบโลกสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลาย
กิโลเมตร
บรรยากาศแบงเปนชั้นตามอุณหภูมแิ ละ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ มีผลตอ
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิดเมฆ
ฝน พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุมฯลฯ
การพยากรณอากาศอาศัยขอมูลเกีย่ วกับอุณหภูมิ
ความกดอากาศ ความชื้น ปริมาณเมฆ ปริมาณน้ําฝน
และนํามาแปลความหมายเพือ่ ใชในการทํานายสภาพอากาศ

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(5 ขอ)
เลือกตอบ
เชิงซอน
(1 ขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/5

สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟา
อากาศตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
สืบคน วิเคราะห และอธิบายปจจัยทาง
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
รูโหวโอโซน และฝนกรด

ม.1/6

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.1/7

สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะ
โลกรอน รูโหวโอโซน และฝนกรด ที่มีตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

•

•

สภาพลมฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกทําใหเกิด
พายุ ปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา ซึ่งสงผลตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย และสิ่งแวดลอม
ปจจัยทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย เชน
ภูเขาไฟระเบิด การตัดไมทําลายปา การเผาไหมของ
เครื่องยนตและการปลอยแกสเรือนกระจก มีผลทําให
เกิดภาวะโลกรอน รูโหวของชั้นโอโซน และฝนกรด
ภาวะโลกรอนคือปรากฏการณที่อุณหภูมิเฉลีย่ ของโลกสูงขึน้
ภาวะโลกรอนทําใหเกิดการละลายของธารน้ําแข็ง
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น
น้ําทวม ไฟปา สงผลใหสิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุและ
ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
รูโหวโอโซน และฝนกรดมีผลตอการเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/1

สํารวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะของชั้น
หนาตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.2/2

สํารวจ วิเคราะหและอธิบายการใช
ประโยชนและการปรับปรุงคุณภาพของดิน

•

•

ม.2/3

ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการ
เกิดและลักษณะองคประกอบของหิน

•

ม.2/4

ทดสอบและสังเกตองคประกอบและสมบัติ
ของหิน เพื่อจําแนกประเภทของหิน และ
นําความรูไปใชประโยชน

•

ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกันตามวัตถุตนกําเนิดดิน
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ
สิ่งมีชีวิต และระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบสมบัติ
บางประการของดิน
ชั้นหนาตัดดินแตละชั้นและแตละพืน้ ที่มีลกั ษณะ สมบัติ
และองคประกอบแตกตางกัน
ดินในแตละทองถิ่นมีลักษณะและสมบัตติ างกันตาม
สภาพของดิน จึงนําไปใชประโยชนตา งกัน
การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยูกับสภาพของดินเพื่อ
ทําใหดินมีความเหมาะสมตอการใชประโยชน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทั้งบนและ
ใตพื้นผิวโลก ทําใหเกิดหินที่มีลักษณะองคประกอบ
แตกตางกันทั้งทางดานกายภาพ และทางเคมี
หินแบงเปน หินอัคนี หินแปรและหินตะกอนหินแตละ
ประเภทมีความสัมพันธกัน และนําไปใชประโยชน
ในทางอุตสาหกรรมการกอสรางและอื่น ๆ

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

24
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/5

ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทาง
กายภาพของแร และการนําไปใชประโยชน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

ม.2/6

สืบคนและอธิบายกระบวนการเกิด
ลักษณะและสมบัติของปโตรเลียม ถานหิน
หินน้ํามัน และการนําไปใชประโยชน

•

ม.2/7

สํารวจและอธิบายลักษณะแหลงน้ํา
ธรรมชาติ การใชประโยชนและการอนุรักษ
แหลงน้ําในทองถิ่น

•

•

เมื่อสภาวะแวดลอมธรรมชาติที่อยูภายใตอุณหภูมิ
และความดันที่เหมาะสม ธาตุและสารประกอบจะ
ตกผลึกเปนแรที่มีลักษณะและสมบัติตางกัน ซึ่งตอง
ใชวิธีตรวจสอบสมบัติแตละอยางแตกตางกันไป
แรที่สํารวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด แตละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพไดจากรูปผลึก ความ
ถวงจําเพาะ ความแข็ง ความวาว แนวแตกเรียบ สีและ
สีผงของแรและนําไปใชประโยชนตางกัน เชน ใชทํา
เครื่องประดับ ใชในดานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม ถานหิน หินน้าํ มัน เปนเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
ซึ่งแตละชนิดจะมีลักษณะ สมบัติและวิธกี ารนําไปใช
ประโยชนแตกตางกัน
แหลงน้ําบนโลก มีทั้งน้ําจืด น้าํ เค็ม โดยแหลงน้ําจืด
มีอยูทั้งบนดิน ใตดิน และในบรรยากาศ
การใชประโยชนของแหลงน้ํา ตองมีการวางแผน
การใช การอนุรักษ การปองกัน การแกไข และ
ผลกระทบ ดวยวิธีการที่เหมาะสม

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

25
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)
คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ตัวชี้วดั

ม.2/8

รายละเอียดตัวชี้วัด

ทดลองเลียนแบบและอธิบาย การเกิด
แหลงน้ําบนดิน แหลงน้ําใตดิน

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.2/9

ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพัง
อยูกับที่ การกรอน การพัดพา การทับถม
การตกผลึก และผลของกระบวนการดังกลาว

•

แหลงน้ําบนดินมีหลายลักษณะขึ้นอยูก บั ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ํา และความเร็วของ
กระแสน้ํา ในแตละฤดูกาล
น้ําบนดินบางสวนจะไหลซึมสูใตผิวดิน ถูกกักเก็บไวใน
ชั้นดินและหิน เกิดเปนน้ําใตดิน ซึ่งสวนหนึ่งจะซึม
อยูตามชองวางระหวางเม็ดตะกอน เรียกวา น้ําในดิน
อีกสวนหนึ่งจะไหลซึมลึกลงไป จนถูกกักเก็บไวตาม
ชองวางระหวางเม็ดตะกอน ตามรูพรุน หรือตามรอย
แตกของหิน หรือชั้นหิน เรียกวา น้าํ บาดาล
สมบัติของน้ําบาดาลขึ้นอยูก ับชนิดของดิน แหลงแร
และหินที่เปนแหลงกักเก็บน้ําบาดาล และชั้นหินอุมน้ํา
การผุพังอยูก ับที่การกรอน การพัดพา การทับถม
และการตกผลึก เปนกระบวนการสําคัญที่ทําให
พื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตาง ๆ
โดยมีลม น้ํา ธารน้ําแข็ง คลื่นและแรงโนมถวงของ
โลกเปนตัวการสําคัญ

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)

26
จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

7

มาตรฐาน

ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของ
ดาราศาสตร ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ
และอวกาศ การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร การสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
คุณภาพผูเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET
เขาใจปฏิสัมพันธ
เขาใจปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะ
ภายในระบบสุริยะ
และผลที่มีตอสิ่งตาง ๆ และผลที่มีตอสิ่งตาง ๆ
บนโลก ความสําคัญ
บนโลก ความสําคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ ของเทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

สืบคนและอธิบายความสัมพันธระหวาง
ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร และดาวเคราะห
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม และ
สิ่งมีชีวิตบนโลก

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
3

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

•

•

ม.3/2

สืบคนและอธิบายองคประกอบของ
เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ

•

ม.3/3

ระบุตําแหนงของกลุมดาว และนําความรู
ไปใชประโยชน

•

ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรอยูเปนระบบได
ภายใตแรงโนมถวง
แรงโนมถวงระหวางโลกกับดวงจันทร ทําใหดวงจันทร
โคจรรอบโลก แรงโนมถวงระหวางดวงอาทิตยกับ
บริวาร ทําใหบริวารเคลื่อนรอบดวงอาทิตยกลายเปน
ระบบสุริยะ
แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทําตอโลก
ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้น น้ําลง ซึ่งสงผลตอ
สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
เอกภพ ประกอบดวย กาแล็กซีมากมายนับแสนลานแหง
แตละกาแล็กซีประกอบดวยดาวฤกษจาํ นวนมากทีอ่ ยู
เปนระบบดวยแรงโนมถวง กาแล็กซีทางชางเผือก
มีระบบสุริยะอยูที่แขนของกาแล็กซี่ดานกลุม ดาวนายพราน
กลุมดาวฤกษ ประกอบดวย ดาวฤกษหลายดวงที่
ปรากฏอยูในขอบเขตแคบ ๆ และเรียงเปนรูปตาง ๆ กัน
บนทรงกลมฟา โดยดาวฤกษทอี่ ยูในกลุม เดียวกัน
ไมจําเปนตองอยูใกลกันอยางที่ตาเห็น แตมีตําแหนงที่
แนนอนบนทรงกลมฟา จึงใชบอกทิศและเวลาได

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(2 ขอ)

4
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนขอสอบ 45 ขอ ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 80 นาที (ขอละ 2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน

สาระ

มาตรฐาน

จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 10 นาที (ขอละ 4 คะแนน)

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใชในการสอบ
O-NET

ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศที่นาํ มาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตร
และการสื่อสาร มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วดั

ม.3/1

รวม

รายละเอียดตัวชี้วัด

สืบคนและอภิปรายความกาวหนาของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ
วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและ
การสื่อสาร

สรุป
จํานวน
ตัวชี้วดั
1

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•

มนุษยใชกลองโทรทรรศน จรวด ดาวเทียม
ยานอวกาศ สํารวจอวกาศ วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและใชในการสื่อสาร

89

จํานวนเวลาที่ใชสอบ

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

90 นาที

รูปแบบ
ขอสอบ คะแนน
(จํานวนขอ)
4 ตัวเลือก
1 คําตอบ
(1 ขอ)

2

45

100

