
รูปแบบขอสอบ และจํานวนขอสอบในแตละวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

 

รายการ 

วิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน 

1. รูปแบบขอสอบ 

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ           

1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ           

1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 70 90 80 80 80 100 32 80 40 80 

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

1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คําตอบ           

1.6 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกวา 1 คําตอบ/ 
     เลือกตอบเชิงซอน 

- - - - - - - - 4 20 

1.7 เลือกคําตอบจากแตละหมวดท่ีสัมพันธกัน 10 10 - - - - - - - - 

1.8 ระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข - - - - - - 8 20 - - 

1.9 อัตนัย           

รวมจํานวนขอสอบ 80 100 90 100 80 100 40 100 44 100 

2. จํานวนเวลาท่ีใชสอบ (นาที) 120 120 120 120 120 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ  (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

1 
 การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด 
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 
ได้ถูกต้อง เข้าใจตีความ แปลความ  
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่าน 
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน 
สังเคราะห์ประเมินค่าและนํา
ความรู้ความคิดจากการอ่าน 
มาพัฒนาตน พัฒนา การเรียน 
และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ
นําความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต   
มีมารยาท และมีนิสัยรักการอ่าน 

เข้าใจตีความ แปลความ   
และขยายความเรื่องที่อ่านได้ 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  
แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่าน 
อย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและนําความรู้ความคิด
จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนา 
การเรียนและพัฒนาความรู้ 
ทางอาชีพ และนําความรู้ความคิด 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต 
 

ม.4-6/2 ตีความ แปลความ และ 
ขยายความเรื่องที่อ่าน 

5 •  การอ่านจับใจความวรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน 
   รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ  
   การเรียนรู้อื่น ๆ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ      
(20 ข้อ) 

40 

ม.4-6/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
ในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/4 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและ
ประเมินค่า เพื่อนําความรู้ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

ม.4-6/6 ตอบคําถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กําหนด 

ม.4-6/7 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  
ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ  เขยีนรายงาน 
ข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ   
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
เรียงความแสดงแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ 
เขียนบันทึก รายงานการศึกษา
ค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่าง  ๆ
ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้ง
ประเมินงานเขียนของผู้อื่นและ
นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ   
โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 
เรียงความแสดงแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ  
เขียนบันทึก รายงานการศึกษา
ค้นควา้ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น 

ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสําคัญชัดเจน 

3 •  การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
   เช่น   
   - การเขียนประวัติย่อในการ 
     สมัครงาน หรือศึกษาต่อ 
   - การเขียนจดหมายกิจธุระ 
     ในชีวิตประจําวัน 
   - การเขียนโครงงาน 
   - การเขียนรายงานวิชาการ 
   - การเขียนรายงานการประชุม 
   - การกรอกแบบรายการต่าง ๆ 
     ในชีวิตประจําวัน 
   - การเขียนวิจารณ์ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(12 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด
ที่สัมพันธ์กัน 

(3 ข้อ) 

15 

ม.4-6/2 เขียนเรียงความ •  การเขียนเรียงความ 

 

ม.4-6/6 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียน 
เชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

•  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
   โดยเน้นการเขียนอ้างอิงข้อมูล 
   สารสนเทศที่ถูกต้อง 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

3 
การฟัง 
การดู 
และ 

การพูด 

ท 3.1 สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค์ 

ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง 
ที่ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือ
ของเรื่องที่ฟังและดู ประเมนิสิ่งที่ฟัง 
และแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะการพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษา 
ที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง 
โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาท 
ในการฟัง ดู และพูด 

มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่อง 
ที่ดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด 
การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ดู 
ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  
มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดง
ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอ
แนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  

ม.4-6/1 สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู 

3 •  การพูดสรุปสาระสําคัญ  
   และการแสดงความคิดเห็น 
   จากเรื่องที่ฟังและดู 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(2 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด   
ที่สัมพันธ์กัน 

(1 ข้อ) 

3 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล 

ม.4-6/5 พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิด
ใหม่ ด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

•  การพูดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
    - การอภิปราย 
    - การพูดแสดงทรรศนะ 
    - การพูดโน้มน้าวใจ 
    - การกล่าวสุนทรพจน์ 
    - การโต้วาที 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

4 
หลักการ

ใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพล
ของภาษา และลักษณะของ
ภาษาไทยใช้คําและกลุ่มคําสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
แต่งคําประพันธ์ประเภทกาพย์ 
โคลง ร่าย และฉันท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ และใช้ 
คําราชาศัพท์  และคําสุภาพได้
อย่างถูกต้องวิเคราะห์หลักการ 
สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของ
ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย 
และภาษาถิ่น วิเคราะห์และ
ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพล
ของภาษา และลักษณะของภาษาไทย
ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์
ประเภทกาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ 
ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
และใช้คําราชาศัพท์  และคําสุภาพ 
ได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์หลักการ 
สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของ
ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย
และภาษาถิ่น วิเคราะห์ และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ม.4-6/1 อธิบายธรรมชาติของภาษา  
พลังของภาษา และลักษณะ 
ของภาษา 

7 •  ธรรมชาติของภาษา   
•  พลังของภาษา 
•  ลักษณะของภาษาไทย 
•  เสียงในภาษาไทย 
•  พยางค์และคํา 
•  ความหมายของคํา 
•  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 
    ในปัจจุบัน 

5 ตัวเลือก   
1 คําตอบ  
(21 ข้อ) 

 
 

เลือกคําตอบ 
จากแต่ละหมวด   
ที่สัมพันธ์กัน 

(6 ข้อ) 

27 

ม.4-6/2 ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยค 
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

•  หลักการใช้ถ้อยคําและสํานวน 
•  หลักการร้อยเรียงประโยค 
•  หลักการสังเกตคําภาษาต่างประเทศ 
   ในภาษาไทย 

•  หลักการสร้างคําในภาษาไทย 

ม.4-6/3 ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้ง 
คําราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 

•  ระดับของภาษา 
•  คําราชาศัพท์และคําสุภาพ 

ม.4-6/4 แต่งบทร้อยกรอง •  หลักการแต่ง โคลง ร่าย และฉันท์ 

ม.4-6/5 วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

•  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ   
   และภาษาถิ่น 

ม.4-6/6 อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคํา
ในภาษาไทย 

•  หลักการสร้างคําในภาษาไทย   

ม.4-6/7 วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

•  การประเมินการใช้ภาษาจาก 
   สื่อ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
•  ภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 
   จํานวนข้อสอบ 80 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ (ต่อ) 
   1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 
   2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

5 
วรรณคดี

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี  
ภูมิปัญญาทางภาษา และ
วรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยง 
กับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
และวิถีไทย ประเมินคุณค่า 
ด้านวรรณศิลป์ นําข้อคิด 
จากวรรณคดี และวรรณกรรม 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะ
เด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญา 
ทางภาษา และวรรณกรรมพื้นบ้าน 
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวิถีไทย  
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  
นําข้อคิดจากวรรณคดี และ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ม.4-6/1 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  
และวรรณกรรมตามหลักการ 
วิจารณ์เบื้องต้น 

4 •  การวิจารณ์และประเมินค่า 
   วรรณคดี วรรณกรรม  
   วรรณกรรมท้องถิน่  
   วรรณกรรมอาเซียน และ 
   บทอาขยาน 

5 ตัวเลือก     
1 คําตอบ     
(15 ข้อ) 

15 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ 
วรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
ของสังคมในอดีต 

ม.4-6/3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี  
และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ 

ม.4-6/4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี 
และวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 
 

รวม 22  80 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ  120 นาที 

 



1 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 40 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 32 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 96 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  8 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 24 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

1 

จํานวน 

และการ

ดําเนินการ 
 

ค 1.1 เขาใจถึง

ความหลากหลาย

ของการแสดง

จํานวนและการใช

จํานวนในชีวิตจริง 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับระบบ

จํานวนจริง  คาสัมบูรณของ 

จํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูป

กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูป       

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาํลังเปนจํานวน

ตรรกยะ หาคาประมาณของจํานวน

จริงที่อยูในรูปกรณฑ และจาํนวนจริง

ที่อยูในรูปเลขยกกําลังโดยใชวิธีการ

คํานวณที่เหมาะสมและสามารถนํา

สมบัติของจํานวนจริงไปใชได 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับระบบ

จํานวนจริง  คาสัมบูรณของ 

จํานวนจริง จํานวนจริงที่อยูในรูป

กรณฑ และจํานวนจริงที่อยูในรูป         

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาํลังเปนจํานวน

ตรรกยะ และสามารถนาํสมบัติของ

จํานวนจริงไปใชได 

ม.4-6/2 

 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับคาสัมบูรณของ

จํานวนจริง 

2 • คาสัมบูรณของจํานวนจริง 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

5 

ม.4-6/3 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวนจริงที่

อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน

จํานวนตรรกยะ  และจาํนวนจริงที่อยูใน

รูปกรณฑ     

• จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี

เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และ

จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ  

ค 1.2 เขาใจถึงผล

ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการของ

จํานวนและ

ความสัมพันธ

ระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ 

และสามารถใชการ

ดําเนินการในการ

แกปญหา 

ม.4-6/1 เขาใจความหมายและหาผลลัพธที่เกิดจาก

การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวน

จริง  จํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มี

เลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ   

และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ 

1 • การบวก  การลบ  การคูณ  และการ

หารจํานวนจริง  

• การบวก  การลบ  การคูณ  และการ

หารจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่

มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ  และ

จํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

5 

ค 1.4 เขาใจระบบ

จํานวนและนํา

สมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใช 

ม.4-6/1 เขาใจสมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับ           

การบวก การคูณ การเทากนั                   

การไมเทากัน และนําไปใชได 

1 • สมบัติของจํานวนจริงและการนําไปใช 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

5 



2 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 40 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 32 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 96 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  8 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 24 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

2 

การวัด 

 

ค 2.2 แกปญหา

เกี่ยวกบัการวัด 

นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ 

ไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง 

และแกปญหาเกีย่วกับการวัดได 

นําความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ 

ไปใชคาดคะเนระยะทาง ความสูง 

และแกปญหาเกีย่วกับการวัดได 

ม.4-6/1 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและ

ความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติ 

1 • โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

7.5 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 40 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 32 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 96 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  8 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 24 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

4 

พีชคณิต 

ค 4.1 เขาใจและ

วิเคราะหแบบรูป 

(pattern) 

ความสัมพันธ  

และฟงกชัน 

- มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  

การดําเนินการของเซต และใชความรู

เกี่ยวกับแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดง

เซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 

- เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล

แบบอุปนัยและนิรนัยได 

- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใช

ความสัมพันธและฟงกชันแกปญหา          

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต 

ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจน

ทั่วไปได  เขาใจความหมายของผลบวก

ของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต 

อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n 

พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต และ

อนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและ

นําไปใชได 

- มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  

การดําเนินการของเซต และใชความรู

เกี่ยวกับแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดง

เซตไปใชแกปญหา และตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผล 

- เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล

แบบอุปนัยและนิรนัยได 

- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธและฟงกชัน สามารถใช

ความสัมพันธและฟงกชันแกปญหา         

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต 

ลําดับเรขาคณิต และสามารถหาพจน

ท่ัวไปได  เขาใจความหมายของผลบวก

ของ n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต 

อนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n 

พจนแรกของอนุกรมเลขคณิต และ

อนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและ

นําไปใชได 

ม.4-6/1 มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซตและ 

การดําเนินการของเซต 

5 • เซตและการดําเนินการของเซต 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(7 ขอ) 

ระบายตัวเลข 

(2 ขอ) 

22.5 

ม.4-6/2 เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผล 

แบบอุปนยัและนิรนัย 

• การใหเหตุผลแบบอปุนัยและนิรนัย 

ม.4-6/3 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับความสัมพันธ

และฟงกชัน  เขียนแสดงความสัมพันธและ 

ฟงกชันในรูปตาง ๆ เชน ตาราง  กราฟ 

และสมการ 

• ความสัมพันธและฟงกชัน 

• กราฟของความสัมพันธและฟงกชัน 

ม.4-6/4 เขาใจความหมายของลําดับและหาพจน

ทั่วไปของลําดับจํากัด 

• ลําดับและการหาพจนทั่วไปของลําดับ

จํากัด 

ม.4-6/5 เขาใจความหมายของลําดับเลขคณิต และ

ลําดับเรขาคณิต  หาพจนตาง ๆ ของลําดับ

เลขคณิตและลําดับเรขาคณิต และนําไปใช 

• ลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต 

ค 4.2 ใชนิพจน 

สมการ อสมการ 

กราฟ และตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร 

(mathematical  

model)  อื่น ๆ 

ม.4-6/1 เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต 

และนําไปใชแกปญหา 

5 • แผนภาพเวนน-ออยเลอร 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(9 ขอ) 

ระบายตัวเลข 

(2 ขอ) 

27.5 

ม.4-6/2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให

เหตุผลโดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร 

• การใหเหตุผล 

ม.4-6/3 แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี 

ไมเกินสอง 

• สมการและอสมการตัวแปรเดียว 

ดีกรีไมเกินสอง 



4 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 40 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 32 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 96 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  8 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 24 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย 

และนําไปใช

แกปญหา 

- รูและเขาใจการแกสมการ และ

อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง 

รวมทั้งใชกราฟของสมการ อสมการ 

หรือฟงกชันในการแกปญหา 

- รูและเขาใจการแกสมการ และ

อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง 

รวมท้ังใชกราฟของสมการ อสมการ 

หรือฟงกชันในการแกปญหา 

ม.4-6/4 สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจาก

สถานการณหรือปญหา และนําไปใช          

ในการแกปญหา 

• ความสัมพันธหรือฟงกชัน 

ม.4-6/6 เขาใจความหมายของผลบวก n พจนแรก

ของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต   

หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรม 

เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตร

และนําไปใช 

• อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 40 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 32 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 96 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  8 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 24 นาที (ขอละ 2.5 คะแนน)  
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

5 

การ

วิเคราะห

ขอมูล

และความ

นาจะเปน 

ค 5.1 เขาใจและ 

ใชวิธีการทางสถิติ

ในการวิเคราะห

ขอมูล 

- เขาใจวิธกีารสํารวจความคิดเห็น 

อยางงาย เลือกใชคากลางไดเหมาะสม 

กับขอมูลและวัตถุประสงค สามารถหา

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน  ฐานนิยม 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

เปอรเซ็นไทลของขอมูล วิเคราะห

ขอมูล และนาํผลจากการวิเคราะห

ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนในการคาดการณ 

ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- เลือกใชคากลางไดเหมาะสม 

กับขอมูลและวัตถุประสงค สามารถหา

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน  ฐานนิยม 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

เปอรเซ็นไทลของขอมูล วิเคราะห

ขอมูล และนําผลจากการวิเคราะห

ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ สามารถใชความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนในการคาดการณ 

ประกอบการตัดสินใจ และแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

ม.4-6/2 หาคาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนยิม  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอรเซ็นไทล

ของขอมูล 

2 • คากลางของขอมูล 

• การวัดการกระจายของขอมูล 

• การหาตําแหนงที่ของขอมูล 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

ระบายตัวเลข 

(1 ขอ) 

15 

ม.4-6/3 เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกบัขอมูลและ

วัตถุประสงค 

ค 5.2 ใชวิธีการ

ทางสถิติและ

ความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนใน

การคาดการณได              

อยางสมเหตุสมผล 

ม.4-6/2 อธิบายการทดลองสุม เหตุการณ  

ความนาจะเปนของเหตุการณ และนําผล 

ที่ไดไปใชคาดการณในสถานการณ 

ที่กําหนดให 

1 • กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 

• การทดลองสุม 

• แซมเปลสเปซ 

• เหตุการณ 

• ความนาจะเปนของเหตุการณ 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

ระบายตัวเลข 

(1 ขอ) 

12.5 

รวม 18 - 40 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 120 นาท ี

หมายเหตุ  1.  การวัด สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 5 

              2.  ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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1 

สิ่งมีชีวติกับ

กระบวนการ

ดํารงชีวิต 

ว.1.1 เขาใจหนวยพื้นฐาน

ของส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธของ

โครงสราง และหนาที่ของ

ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต

ที่ทํางานสัมพนัธกนั มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใชในการ

ดํารงชีวิตของตนเองและ

ดูแลส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจการรักษา    

ดุลยภาพของเซลลและ

กลไกการรักษา      

ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจกระบวนการ

ถายทอดสารพันธกุรรม 

การแปรผัน มวิเทชัน 

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต และปจจัยที่มี

ผลตอการอยูรอดของ

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ  

 - เขาใจกระบวนการ 

ความสําคัญและผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพตอ

มนุษย ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจการรักษา      

ดุลยภาพของเซลลและ

กลไกการรักษาดุลยภาพ

ของส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจกระบวนการ

ถายทอดสารพันธกุรรม 

การแปรผัน  มิวเทชัน 

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

ความหลากหลายของ 

ส่ิงมีชีวิต และปจจัยที่มี

ผลตอการอยูรอดของ

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ  

 - เขาใจกระบวนการ 

ความสําคัญและผล

ของเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอมนุษย ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของ

เซลลของส่ิงมีชีวิต 

4 • สารตาง ๆ เคล่ือนที่ผานเขาและออกจากเซลล 

ตลอดเวลา เซลลจึงตองมีการรักษาดุลยภาพเพื่อให

รางกายของส่ิงมีชีวิตดํารงชีวิตไดตามปกติ 
• เซลลมีการลําเลียงสารผานเซลลโดยวิธกีารแพร   

การออสโมซิส  การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต การลําเลียง

แบบใชพลังงาน  และการลําเลียงสารขนาดใหญ 
• ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวมีการลําเลียงสารเกิดขึ้นภายในเซลล

เพียงหนึ่งเซลล แตส่ิงมีชีวิตหลายเซลลตองอาศัย       

การทํางานประสานกันของเซลลจํานวนมาก 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

  

10 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพ

ของน้ําในพืช 

• พืชมีกลไกในการรักษาดุลยภาพของน้าํ โดยมกีารควบคุม

สมดุลระหวางการคายน้าํผานปากใบและการดูดน้ําที่ราก 
• การเปดปดของปากใบเปนการควบคุมอตัราการคายน้าํ

ของพืช ซ่ึงชวยในการรักษาดุลยภาพของน้ําภายในพืช  

ใหมีความชุมชื้นในระดับที่พอเหมาะ 

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอธบิายกลไกการควบคุม  

ดุลยภาพของน้ํา แรธาตุ และอุณหภูมิของ

มนุษยและสัตวอื่น ๆ และนาํความรูไปใช

ประโยชน 

• ไตเปนอวัยวะสําคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ําและ  

สารตาง ๆ ในรางกาย  ซ่ึงมีโครงสรางและการทํางาน

รวมกับอวัยวะอื่น 
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       • ภายในไตมีหนวยไต  ของเหลวที่ผานเขาสูหนวยไตสวน

หนึ่งจะถูกดูดซึมกลับสูหลอดเลือด สวนที่ไมถูกดูดซึม

กลับจะผานไปยังทอปสสาวะ 
• ยูเรีย โซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน เปนของเสีย

จากกระบวนการเมแทบอลิซึม จะถูกขบัออกจากไตไป

พรอมกับปสสาวะ 
• อะมีบาและพารามีเซียมเปนส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวที่มี

โครงสรางภายในเซลลที่เรียกวา คอนแทร็กไทลแวคิวโอล   

ในการกําจดัน้าํและของเสียออกจากเซลล 
• ปลาน้ําจืดมีเซลลบริเวณเหงือกที่น้ําเขาสูรางกาย ไดโดย

การออสโมซิส  สวนปลาน้ําเค็มปองกันการสูญเสียน้ําออก

จากรางกายโดยมีผิวหนังและเกล็ดที่ปองกันไมใหแรธาตุ

จากน้ําทะเลซึมเขาสูรางกาย และที่บริเวณเหงือกมี      

กลุมเซลลซ่ึงขับแรธาตุสวนเกินออกโดยวิธีการลําเลียง  

แบบใชพลังงาน 

• มนุษยมีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหอยู

ในสภาวะที่เหมาะสม โดยศูนยควบคุมอณุหภูมิจะอยูที่

สมองสวนไฮโพทาลามัส 
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       • สัตวเลือดอุนสามารถรักษาอุณหภูมิของรางกายใหเกอืบ

คงที่ไดในสภาวะแวดลอมตาง ๆ สวนสัตวเลือดเย็น 

อุณหภูมิรางกายจะแปรผันตามอุณหภูมขิองส่ิงแวดลอม 

 

  

ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกบัระบบภูมิคุมกันของรางกาย

และนําความรูไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพ 

• รางกายมนุษย มภีูมิคุมกันซ่ึงเปนกลไกในการปองกัน 

เชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
• ผิวหนัง เซลลเม็ดเลือดขาวและระบบน้าํเหลืองเปนสวน

สําคัญของรางกายที่ทาํหนาทีป่องกันและทําลายเชื้อ

โรคและส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย 

• ระบบภูมิคุมกันมีความสําคัญยิ่งตอรางกายมนุษย        

การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกาย     

การดูแลสุขอนามัย  ตลอดจนการหลีกเล่ียงสารเสพติด  

และพฤติกรรมที่เส่ียงทางเพศ และการไดรับวัคซีนในการ

ปองกันโรคตาง ๆ  ครบตามกําหนด จะชวยเสริมสราง

ภูมิคุมกันและรักษาภูมิคุมกันของรางกายได 
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 ว.1.2 เขาใจกระบวนการ

และความสําคัญของการ

ถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

ของส่ิงมีชีวิต            

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

การใชเทคโนโลยีชีวภาพ  

ที่มีผลกระทบตอมนุษย

และส่ิงแวดลอม มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและจิตวิทยา

ศาสตร ส่ือสาร 

ส่ิงที่เรียนรูและนําความรู

ไปใชประโยชน 

  ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลายทางชวีภาพ 

4 • ส่ิงมีชีวิตมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม

มาสูรุนลูกหลานได  ซ่ึงสังเกตไดจากลักษณะที่ปรากฏ 
• ดีเอ็นเอเปนนิวคลีโอไทดสายยาวสองสายพันกันเปน

เกลียวคูวนขวา  แตละสายประกอบดวยนิวคลีโอไทด

นับลานหนวย  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาลเพนโทส  

ไนโตรเจนเบสส่ีชนิดและหมูฟอสเฟต  โดยที่ลําดับเบส

ของนิวคลีโอไทดจะมีขอมูลทางพันธุกรรมบันทึกอยู 
• มิวเทชันเปนการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีน

หรือโครโมโซม ซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่  

เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ โดยมิวเทชันที่เกิดในเซลลสืบพันธุ

สามารถถายทอดไปสูรุนลูกและหลานได 
• การแปรผันทางพันธุกรรมทําใหส่ิงมีชีวิตที่เกิดใหมมี

ลักษณะที่แตกตางกันหลากหลายชนิดกอใหเกิดเปน

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 ตัวเลือก    

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน    

(1 ขอ) 

13 

ม.4-6/2 สืบคนขอมูลและอภปิรายผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม และนาํความรูไปใชประโยชน 

• มนุษยนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม  

การโคลนและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ มาใชในการพัฒนาให

เกิดความกาวหนาในดานตาง ๆ มากขึ้นและแพรหลาย 
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       • การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สรางส่ิงมีชีวิตใหมเกิดขึ้นหรือ

ส่ิงมีชีวิตที่มีการดัดแปรพนัธกุรรมสงผลกระทบทั้งทางดาน

ที่เปนประโยชนและโทษตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

  

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอภปิรายผลของ 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนษุย

และส่ิงแวดลอม 

• โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตอาศัย

อยูมากมายหลายสปชีส ส่ิงมีชีวิตสปชีสเดียวกันก็ยังมี 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
• ความหลากหลายทางชีวภาพสงผลทําใหมนุษยและ

ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ไดใชประโยชนในแงของการเปนอาหาร  

ที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุและขยายพันธุ ทําใหส่ิงมีชีวิต

สามารถดํารงพันธุอยูได 
• ส่ิงมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความตองการ

ปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิตแตกตางกันซ่ึงจะชวยรักษา

สมดุลของระบบนิเวศบนโลกได 
ม.4-6/4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

ตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

• ส่ิงมีชีวิตแตละสปชีสจะมีความหลากหลายที่แตกตางกัน  

ส่ิงมีชีวิตในสปชีสเดียวกันจะผสมพันธุและสืบลูกหลานตอไปได 
• การคัดเลือกตามธรรมชาติจะสงผลทําใหลักษณะ

พันธุกรรมของประชากรในกลุมยอยแตละกลุมแตกตาง

กันไปจนกลายเปนสปชีสใหมทําใหเกิดเปนความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 



6 

 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
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2 

ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 

ว.2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมใน

ทองถิ่น ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงแวดลอมกับ

ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ มีกระบวนการ  

สืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิง

ที่เรียนรูและนําความรูไป

ใชประโยชน 

เขาใจปจจัยที่มีผลตอ

การอยูรอดของส่ิงมีชีวิต

ในส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

เขาใจปจจยัที่มีผลตอ

การอยูรอดของส่ิงมีชีวิต

ในส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 3 • ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความสมดุลไดก็ตอเมื่อมี

สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้ออาํนวยตอการดํารงชีวิต

ของส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ ในระบบนิเวศ จนทําใหเกิด

ความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลก 

 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ   

(2 ขอ) 

4 

ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนทีข่อง

ส่ิงมีชีวิต 

• ระบบนิเวศในโลกที่มีความหลากหลาย มีการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาก

มนุษยเปนผูกระทํา การเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจสงผลทํา

ใหระบบนิเวศเสียสมดุลได 

• เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะเกิดการเปล่ียนแปลงแทนที่เกิดขึ้น

ในระบบนิเวศนั้น การเปล่ียนแปลงสภาพทางธรรมชาติของ

ระบบนิเวศยอมสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นดวย 

ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการ

ดูแลและรักษา 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีความสําคัญตอระบบนิเวศ ถาส่ิงมีชีวิต

ชนิดใดชนิดหนึ่งถูกทาํลายหรือสูญหายไป ก็จะสงผลกระทบ

ตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  ในระบบนิเวศดวย 

• ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหนึ่งยัง

อาจเกื้อกูลตอระบบนิเวศอื่น ๆ ไดดวย 
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• ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอมนุษย 

มนุษยใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

มากมาย การใชที่ขาดความระมัดระวังอาจสงผล

กระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพได ซ่ึงทุกคน

ควรมีสวนรวมในการดูแลและรักษา 

 

ว.2.2 เขาใจความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับทองถิ่น ประเทศ 

และโลก นาํความรูไปใชใน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

ม.4-6/1 วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหา

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ

ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก           

3 • ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางส่ิงมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอมหรือระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมชีีวิตดวยกันมี

ความสัมพันธกันหลายระดับ ต้ังแตระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก 

• การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยสงผลใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ 

ลดจํานวนลง  และเกิดปญหามลพิษทางดานตาง  ๆตามมา 

• ปญหามลพิษที่เกิดขึ้นมีดวยกันหลายสาเหตุ บางปญหา

มีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับทองถิ่น บางปญหาสงผล 

กระทบระดับประเทศ และบางปญหามคีวามรุนแรง 

จนเปนปญหาระดับโลก 

 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ   

(1 ขอ) 

2 
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ม.4-6/2 อภิปรายแนวทางในการปองกัน แกไข 

ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

• การใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ  ที่มีอยูอยางจํากัดจําเปนตอง

ใชดวยความระมัดระวังและไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• ส่ิงแวดลอมทีอ่ยูในสภาพเส่ือมโทรมหรือเกดิเปนมลพิษที่เปน

ผลเนื่องมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ ตองหาแนวทาง   

ในการปองกัน แกไข ฟนฟูใหกลับมีสภาพทีส่ามารถใชการได 

ม.4-6/3 วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง อนุรักษ และ

พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

• ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติควรตองมีการเฝาระวัง  

อนุรักษ  และพัฒนา ซ่ึงทุกคนควรรวมกันปฏิบัติ เพื่อให 

เกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

3 
สารและ 

สมบตัิของสาร 

ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร 

ความสัมพันธระหวาง 

สมบัติของสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาค มีกระบวนการ   

สืบเสาะหาความรูและ    

จิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงที่

เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชน 

 

- เขาใจชนิดของอนุภาค

สําคัญที่เปนสวนประกอบ

ในโครงสรางอะตอม   

การจัดเรียงธาตุในตาราง

ธาตุ การเกิดปฏกิิริยาเคมี

และเขียนสมการเคมี 

ปจจยัที่มีผลตออัตราการ           

เกิดปฏกิิริยาเคม ี 

- เขาใจชนิดของ        

แรงยึดเหนีย่วระหวาง

อนุภาคและสมบัติตาง ๆ  

- เขาใจชนิดของอนุภาค

สําคัญที่เปนสวนประกอบ

ในโครงสรางอะตอม   

การจัดเรียงธาตุในตาราง

ธาตุ การเกิดปฏกิิริยาเคมี

และเขียนสมการเคมี 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี  
- เขาใจชนิดของ          

แรงยึดเหนีย่วระหวาง

อนุภาคและสมบัติตาง ๆ  

ม.4-6/1 สืบคนขอมูลและอธบิายโครงสรางอะตอม 

และสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 

5 • นักวิทยาศาสตรใชขอมูลจากการศึกษาโครงสรางอะตอม   

สรางแบบจําลองอะตอมแบบตาง ๆ  ที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

• อะตอมประกอบดวยอนุภาคมูลฐานสําคัญ 3 ชนิด คือ 

โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  จํานวนโปรตอนใน

นิวเคลียสเรียกวา เลขอะตอม ผลรวมของจํานวนโปรตอน

กับนิวตรอนเรียกวา เลขมวล  ตัวเลขทั้งสองนี้จะปรากฏ

อยูในสัญลักษณนิวเคลียรของไอโซโทปตาง ๆ ของธาตุ 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

 

10 

ม.4-6/2 วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน

ในอะตอม ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน

ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ

และการเกิดปฏิกิริยา 

• อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุจะจัดเรียงอยูในระดับ

พลังงานตาง ๆ และในแตละระดับพลังงานจะมีจาํนวน

อิเล็กตรอนเปนคาเฉพาะ 



9 

 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ของสารที่มีความสัมพันธ

กับแรงยึดเหนีย่ว 

- เขาใจการเกิดปโตรเลียม 

การแยกแกสธรรมชาติ

และการกล่ันลําดับสวน

น้ํามันดิบ  การนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ไปใชประโยชนและผล

ตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจชนิด สมบัติ 

ปฏิกิริยาที่สําคัญของ

พอลิเมอรและ 

สารชีวโมเลกุล 

ของสารที่มีความสัมพันธ

กับแรงยึดเหนีย่ว 

- เขาใจการเกิดปโตรเลียม 

การแยกแกสธรรมชาติ

และการกล่ันลําดับสวน

น้ํามันดิบ  การนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ไปใชประโยชนและผล

ตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจชนิด สมบัติ 

ปฏิกิริยาที่สําคัญของพอ

ลิเมอรและ 

สารชีวโมเลกุล 

• อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดจะแสดงสมบัติ  

บางประการของธาตุ เชน ความเปนโลหะ อโลหะ และ

เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาของธาตุนัน้ 

ม.4-6/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโนม

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

• ตารางธาตุปจจุบัน จัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมและ

อาศัยสมบัติที่คลายกัน ทาํใหสามารถทาํนายแนวโนม

สมบัติของธาตุในตารางธาตุได 

 

ม.4-6/4 วิเคราะหและอธิบายการเกิดพันธะเคมีใน 

โครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 

• แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนหรืออะตอมของธาตุใหอยู

รวมกันเปนโครงผลึก หรือโมเลกุล เรียกวา พันธะเคม ี

• พันธะเคมีแบงออกเปน พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต  

และพันธะโลหะ 

 

ม.4-6/5 สืบคนขอมูลและอธบิายความสัมพันธ

ระหวางจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะ

ของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค

ของสาร 

• จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสาร  

มีความเกี่ยวของกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร

นั้น สารที่อนุภาคยึดเหนี่ยวกันดวยแรงยึดเหนี่ยวหรือ

พันธะเคมีที่แข็งแรง จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  

สารในสถานะของแข็งอนุภาคยึดเหนี่ยวกันดวยแรงที่

แข็งแรงกวาสารในสถานะของเหลวและแกสตามลําดับ 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ว 3.2 เขาใจหลักการและ

ธรรมชาติของการ

เปล่ียนแปลงสถานะของ

สาร การเกิดสารละลาย 

การเกิดปฏกิิริยา            

มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

ม.4-6/1 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของ

ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจําวนั 

รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

9 • ในชีวิตประจําวันจะพบเห็นปฏกิิริยาเคมีจํานวนมาก  

ทั้งที่เกิดในธรรมชาติและมนุษยเปนผูกระทํา  

ปฏิกิริยาเคมีเขียนแทนไดดวยสมการเคมี 

• มนุษยนําสารเคมีมาใชประโยชนทั้งในบาน ในทางการเกษตร

และอุตสาหกรรม แตสารเคมีบางชนิดเปนอันตรายตอ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(5 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน   

(1 ขอ) 

 

15 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

และนําความรูไปใชประโยชน 

• ปริมาณของสารต้ังตนหรือผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลงไป

ตอหนวยเวลา เรียกวา อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี และ

ปริมาณของสารที่เปล่ียนแปลงไปนั้น  อาจวัดจากคา

ความเขมขน ปริมาตร หรือมวลของสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ลักษณะของสาร 

• ความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยาเปนปจจัย

ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การควบคุมปจจัย

เหลานี้เพื่อทําใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นในอัตราที่เหมาะสม 

สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนได 
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                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอธบิายการเกิดปโตรเลียม 

กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ และการ

กล่ันลําดับสวนน้ํามันดิบ 

• การสลายตัวของซากพืชและซากสัตวที่ทับถมอยูใตทะเล

อยางตอเนื่องภายใตอุณหภูมิและความดันสูงนานนับลานป  

จะเกิดเปนปโตรเลียม โดยมีไดทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว 

หรือแกส ซ่ึงมีสารประกอบไฮโดรคารบอนหลายชนิด

รวมกันและอาจมีสารประกอบอื่น ๆ  ปะปนอยูดวย 

• การนําแกสธรรมชาติมาใชประโยชนจะตองผาน

กระบวนการแยกแกส  สวนของเหลวหรือน้ํามันดิบจะ

แยกโดยการกล่ันลําดับสวน 

 

ม.4-6/4 สืบคนขอมูลและอภปิรายการนําผลิตภณัฑ 

ที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาติและการกล่ัน

ลําดับสวนน้ํามันดิบไปใชประโยชน รวมทั้ง

ผลของผลิตภัณฑตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

• มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เปนผลิตภัณฑที่ได

จากการแยกแกสธรรมชาติและกล่ันลําดับสวนน้ํามันดิบ 

นํามาใชเปนเชื้อเพลิงและสารต้ังตน สารผลิตภัณฑอื่น ๆ 

ซ่ึงมีจํานวนอะตอมคารบอนเพิ่มขึ้น นาํไปใชประโยชน

แตกตางกัน 

• การสัมผัสตัวทําละลายและไฮโดรคารบอนบางชนิดในรูป

ของไอและของที่ใชแลว อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได 

รวมถึงการกําจัดอยางไมถูกวิธีก็จะมีผลตอส่ิงแวดลอมดวย 
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1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร สมบัติ

ของพอลิเมอร 

• พอลิเมอรเปนสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญ เกิดจาก

มอนอเมอรจํานวนมากเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต  

มีทั้งที่เกิดในธรรมชาติและสังเคราะหขึ้น 

• ปฏิกิริยาที่มอนอเมอรรวมกันเปนพอลิเมอร เรียกวา 

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ซ่ึงอาจเปนแบบควบแนน 

หรือแบบตอเติม 

• พอลิเมอรมีหลายชนิด แตละชนิดอาจมสีมบัติบาง

ประการเหมือนกันและบางประการแตกตางกัน 

ม.4-6/6 อภิปรายการนาํพอลิเมอรไปใชประโยชน 

รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใชพอลิเมอร

ตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

• พอลิเมอรนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน ตามสมบัติ

ของพอลิเมอรชนิดนั้น ๆ เชน ใชพลาสติกทําภาชนะ          

ใชเสนใยสังเคราะหทําเคร่ืองนุงหม 

• พอลิเมอรสังเคราะหที่นําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน      

บางชนิดสลายตัวยาก  การใชอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง

อาจกอใหเกิดปญหาตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมได 

ม.4-6/7 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของคารโบไฮเดรต 

• คารโบไฮเดรตจัดเปนแหลงพลังงานของส่ิงมีชีวิต พบได

ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เชน น้าํตาล แปง เซลลูโลสและ

ไกลโคเจน โดยมีน้ําตาลเปนหนวยยอยสําคัญ  

ซ่ึงประกอบดวยธาตุ C  H  และ O การตรวจสอบชนิด

ของน้ําตาลทําไดโดยใชสารละลายเบเนดิกต 



13 

 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/8 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของไขมันและน้ํามัน 

• ไขมันและน้ํามัน เปนสารประกอบไตรกลีเซอไรดเกิดจาก

การรวมตัวของกรดไขมันกับกลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้ง

ชนิดอิ่มตัวและไมอิ่มตัว ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยใช

สารละลายไอโอดีน 

• ไขมันและน้ํามันนํามาใชประโยชนไดทั้งการบริโภคและ

ใชในอุตสาหกรรม การบริโภคไขมันที่ขาดความระมัดระวัง

จะเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 

ม.4-6/9 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของโปรตีนและ       

กรดนิวคลีอิก 

• โปรตีนเปนสารที่ชวยในการเจริญเติบโต เสริมสรางและ

ซอมแซมเนื้อเยื่อ หนวยยอยของโปรตีน คือ กรดอะมโิน  

ซ่ึงมีทั้งกรดอะมิโนจําเปนและไมจําเปน  มีธาตุองคประกอบ

สําคัญ  คือ C  H  O N การทดสอบโปรตีนในอาหารใช

สารละลาย CuSO4 กับ NaOH 

• กรดนิวคลีอิกเปนสารโมเลกุลใหญคลายโปรตีน 

ประกอบดวย ธาตุ C  H  O  N  ทีพ่บในเซลลของ

ส่ิงมีชีวิต มี  2 ชนิด คือ DNA และ RNA ซ่ึงเกี่ยวของ

กับกระบวนการถายทอดทางพันธกุรรม 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

4 

แรงและ    

การเคลื่อนที ่

ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของ      

แรงแมเหล็กไฟฟา  

แรงโนมถวง และ 

แรงนิวเคลียร                 

มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ืองสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใช

ประโยชนอยางถูกตองและ

มีคุณธรรม 

เขาใจความสัมพันธ

ระหวางปริมาณที่

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ 

เขาใจความสัมพันธ

ระหวางปริมาณที่

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง  

และนําความรูไปใชประโยชน 

4 • ในสนามโนมถวงจะมแีรงกระทําตอวัตถ ุทําใหวัตถุมี

น้ําหนัก เมื่อปลอยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี สนามโนมถวง

ทําใหวัตถุตาง ๆ ไมหลุดจากโลก เชน การโคจรของ

ดาวเทียมรอบโลก และอาจใชแรงโนมถวงไปใชประโยชน

เพื่อหาแนวด่ิงของชางกอสราง 

5 ตัวเลือก   

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ) 

11 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของอนภุาคในสนามไฟฟา

และนําความรูไปใชประโยชน 

• เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาอยูในสนามไฟฟาจะมีแรง

กระทําตออนภุาคนั้น ซ่ึงอาจทําใหสภาพการเคล่ือนที่

ของอนุภาคเปล่ียนไป สามารถนาํสมบัตินี้ไปประยุกต

สรางเคร่ืองมือบางชนิด เชน เคร่ืองกําจัดฝุน 

ออสซิลโลสโคป 

ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของอนภุาคใน

สนามแมเหล็กและนาํความรูไปใชประโยชน 

• เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคล่ือนที่ในสนามแมเหล็ก  

จะมีแรงกระทําตออนุภาคนั้น ซ่ึงอาจทําใหสภาพการ

เคล่ือนที่ของอนุภาคเปล่ียนไป  สามารถนําสมบัตินี้ไป

ประยุกตสรางหลอดภาพโทรทัศน 

ม.4-6/4 วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและ      

แรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส 

• อนุภาคในนิวเคลียส เรียกวา นิวคลีออน  นิวคลีออน 

ประกอบดวย โปรตอนและนิวตรอน นวิคลีออนใน

นิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันดวยแรงนิวเคลียรซ่ึงมีคามากกวา

แรงผลักทางไฟฟาระหวางนิวคลีออน นวิคลีออนจึงอยู

รวมกันในนิวเคลียสได 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ว 4.2 เขาใจลักษณะการ

เคล่ือนที่แบบตาง ๆ ของ

วัตถุในธรรมชาติ             

มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิง

ที่เรียนรูและนําความรูไป

ใชประโยชน 

ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวาง

การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรงของ

การเคล่ือนที่ในแนวตรง 

3 • การเคล่ือนที่แนวตรงเปนการเคล่ือนที่ในแนวใดแนว

หนึ่ง เชน แนวราบหรือแนวด่ิงที่มีการกระจัด ความเร็ว 

ความเรง อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน โดยความเรงของ

วัตถุหาไดจากความเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหนวยเวลา 

 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

8 

ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนที่แบบ 

โพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิก 

อยางงาย 

• การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลเปนการเคล่ือนที่วิถีโคงที่

มีความเร็วในแนวราบคงตัวและความเรงในแนวด่ิงคงตัว 

• การเคล่ือนที่แบบวงกลมปนการเคล่ือนที่ที่มีความเร็วใน

แนวเสนสัมผัสวงกลมและมีแรงในทิศทางเขาสูศูนยกลาง 

• การเคล่ือนที่แบบฮารมอนกิอยางงายเปนการเคล่ือนที่

กลับไปกลับมาซํ้าทางเดิม เชน การแกวงของลูกตุมอยางงาย 

โดยที่มุมสูงสุดที่เบนจากแนวด่ิงมีคาคงตัวตลอด 
 

ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนและประโยชน

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล แบบ

วงกลม และแบบฮารมอนกิอยางงาย 

• การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลสามารถนาํไปใชประโยชน 

เชน การเลนเทนนิส บาสเกตบอล 

• การเคล่ือนที่แบบวงกลมสามารถนําไปใชประโยชน เชน  

การวิ่งทางโคงของรถยนตใหปลอดภัย 

• การเคล่ือนที่แบบฮารมอนกิอยางงายสามารถนําไปใช

ประโยชนในการสรางนาฬิกาแบบลูกตุม 
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สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
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5 
พลังงาน 

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธ

ระหวางพลังงานกับการ

ดํารงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน 

ผลชองการใชพลังงานตอ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใช

ประโยชน 

- เขาใจสมบัติของ 

คล่ืนกล คุณภาพของ

เสียงและการไดยิน 

สมบัติ ประโยชนและโทษ

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

- เขาใจกัมมันตภาพรังสี

และพลังงานนิวเคลียร 

- เขาใจสมบัติของ 

คล่ืนกล คุณภาพของ

เสียงและการไดยิน 

สมบัติ ประโยชนและโทษ

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

- เขาใจกัมมันตภาพรังสี

และพลังงานนิวเคลียร 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคล่ืนกล และ

อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว 

ความถี่ และความยาวคล่ืน 

9 • คล่ืนกลมีสมบัติ การสะทอน การหักเห การแทรกสอด 

และการเล้ียวเบน 

• อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคล่ืนมีความสัมพันธกัน

ดังนี้ อัตราเร็ว =  ความถี ่× ความยาวคล่ืน 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(7 ขอ) 

14 

ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง บีตสของเสียง   

ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง การได

ยินเสียง คุณภาพเสียง และนําความรูไปใช

ประโยชน 

• คล่ืนเสียงเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนดิเสียง 

• บีตสของเสียงเกิดจากคล่ืนเสียงจากแหลงกําเนิดสอง

แหลงที่มีความถี่ตางกันเล็กนอยมารวมกัน ทําใหไดยิน

เสียงดังคอยเปนจังหวะ 

• ความเขมเสียง คือ พลังงานเสียงที่ตกต้ังฉากบนหนึ่ง

หนวยพื้นที่ในหนึ่งหนวยเวลา 

• ระดับความเขมเสียงจะบอกความดังคอยของเสียงที่ไดยิน 

• เคร่ืองดนตรีแตละชนิดที่ใชตัวโนตเดียวกัน จะให

รูปคล่ืนที่แตกตางกัน เรียกวามีคุณภาพเสียงตางกัน 

ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่วกับมลพิษ

ทางเสียงที่มีตอสุขภาพของมนุษยและการ

เสนอวิธีปองกัน 

• มลพิษทางเสียงมีผลตอสุขภาพของมนุษย  ถาฟงเสียงที่

มีระดับความเขมเสียงสูงกวามาตรฐานเปนเวลานาน    

อาจกอใหเกิดอันตรายตอการไดยินและสภาพจิตใจได 

การปองกันโดยการหลีกเล่ียงหรือใชเคร่ืองครอบหูหรือ 

ลดการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง เชน เคร่ืองจักร 



17 

 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

                จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 100 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   20 นาที (ขอละ 5 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 
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ม.4-6/4 อธิบายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา และนําเสนอผลการสืบคน

ขอมูลเกี่ยวกับประโยชน และการปองกนั

อันตรายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

• คล่ืนแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็กและ

สนามไฟฟาที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สเปกตรัมคล่ืน

แมเหล็กไฟฟามีความถี่ตอเนื่องกัน โดยคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาชวงความถี่ตาง ๆ   มีลักษณะเฉพาะตัว  

ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน เชน        

การรับสงวิทยุ โทรทัศน การปองกันอันตรายจากคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา เชน ไมอยูใกลเตาไมโครเวฟขณะเตา

ทํางาน 

ม.4-6/5 อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน ฟวชัน 

และความสัมพันธระหวางมวลกบัพลังงาน   

• ปฏิกิริยานวิเคลียรเปนปฏิกิริยาที่ทําใหนวิเคลียสเกดิการ

เปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาที่นวิเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลมาก

แตกตัว เรียกวา ฟชชัน ปฏกิิริยาที่เกดิจากการหลอมรวม

นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลนอย เรียกวา ฟวชัน 

ความสัมพนัธระหวางมวลและพลังงานเปนไปตามสมการ  

   2mcE =  

    ม.4-6/6 สืบคนขอมูลเกีย่วกับพลังงานที่ไดจากปฏิกริิยา

นิวเคลียรและผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 • ปฏิกิริยานิวเคลียรทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

  

ม.4-6/7 อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่วกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร และนาํความรูไปใชประโยชน 

• โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนประเภท

หนึ่ง ซ่ึงไดพลังงานความรอนจากพลังงานนิวเคลียร 
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สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
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ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุ

กัมมันตรังสี 

• รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีมี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตาและ

แกมมา  ซ่ึงมีอํานาจทะลุผานตางกัน 

ม.4-6/9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอก

วิธีการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอม การใช

ประโยชน ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

• กัมมันตภาพรังสีเกิดจากการสลายของไอโซโทปของธาตุ 

ที่ไมเสถียร สามารถตรวจจับไดโดยเคร่ืองตรวจวัดรังสี  

ในธรรมชาติมีรังสีแตสวนใหญอยูในระดับตํ่ามาก 

• รังสีมีประโยชนในดานอุตสาหกรรม การเกษตร 

การแพทย โบราณคดี รังสีในระดับสูงมีอันตรายตอ

ส่ิงมีชีวิต 

6 
กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง 

 ๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและ

ภายในโลก ความสัมพันธ ของ

กระบวนการตาง ๆ  ที่มีผลตอ

การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ 

ภูมิประเทศ และสัณฐาน 

ของโลก มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูและจิตวิทยา

ศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใชประโยชน 

เขาใจกระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก

และปรากฏการณทาง

ธรณีที่มีผลตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

 

เขาใจกระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก

และปรากฏการณทาง

ธรณีที่มีผลตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

 

ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายหลักการในการแบง

โครงสรางโลก 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

• โลกเปนดาวเคราะหหินดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ภายในโลก

ยังคงมีอุณหภูมิสูงมาก และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

นับต้ังแตโลกเร่ิมเกิดจนถึงปจจุบัน 

• นักวิทยาศาสตรแบงโครงสรางโลกโดยใชขอมูลและ

หลักฐานตาง ๆ ทางธรณีวิทยา และทางฟสิกส 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

 

 

6 

 

ม.4-6/2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก 

• การเปล่ียนแปลงของโลกสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี

การแปรสัณฐานแผนธรณีภาค 

• การเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลกสวนใหญจะเกิด

ในชั้นธรณีภาค และชั้นฐานธรณีภาค 
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• ชั้นธรณีภาคแตกออกเปนแผนใหญ ๆ หลายแผน  

เรียกวา แผนธรณีภาค ซ่ึงมีการเคล่ือนที่อยูตลอดเวลา 

ทําใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก

ที่สามารถศึกษาไดจากรองรอยหลักฐานที่ปรากฏอยู

ในปจจุบัน เชน รอยตอ รอยแยกของแผนธรณีภาค 

เทือกเขาใตมหาสมุทร และซากดึกดําบรรพ เปนตน 

ม.4-6/3 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิด

ภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโคง แผนดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด 

• จากการศึกษาทฤษฎกีารแปรสัณฐานแผนธรณีภาคและ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ทําใหพบวาแผนดินไหวและภูเขาไฟสวนใหญจะเกิดอยู

ตามแนวรอยตะเข็บของขอบแผนธรณีภาค ที่เรียกวา  

วงแหวนแหงไฟ 

• รอยเล่ือน เปนแนวรอยแตกของหินที่เคล่ือนที่สัมพันธกันและ

ขนานไปกับรอยแตก ซ่ึงอาจสัมพันธกับการเกิดแผนดินไหว

และภูเขาไฟระเบิด 

• รอยคดโคง เปนรอยทีป่รากฏในหิน เกิดจากการแปรสัณฐาน     

แผนธรณีภาค 

• กระบวนการเกิดรอยเล่ือน รอยคดโคง การแปรสัณฐาน    

แผนธรณีภาค เปนสวนหนึ่งของการเกิดเทือกเขาบนโลก 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 
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พุทธศักราช 2551 
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ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/4 สืบคนและอธิบายความสําคัญของ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยา แผนดินไหว  

ภูเขาไฟระเบิด ที่สงผลตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

• ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่สําคัญและมีผลตอส่ิงมีชีวิต

ที่เห็นไดชัดเจน ไดแก แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

• แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเปนปรากฏการณทางธรณีวิทยา

ที่ทําใหเกิดธรณีพิบัติภยั รูปแบบอื่นตามมา ทําใหสูญเสียชีวิต

และทรัพยสินของมนุษย เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะ       

ธรณีสัณฐาน ชนิดหิน และสภาพแวดลอม 

ม.4-6/5 สํารวจ วิเคราะห และอธิบายการลําดับชั้นหิน 

จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ 

และโครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบาย

ประวัติความเปนมาของพื้นที่ 

• สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของโลก สามารถอธิบาย

ไดจากรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏเปนหลักฐานอยูบนหิน 

• ขอมูลทางธรณีวิทยาที่ใชอธิบายความเปนมาของโลก 

ไดแก ซากดึกดําบรรพ ชนิดของหิน โครงสรางทาง

ธรณีวิทยา และการลําดับชั้นหิน 

• ประวัติความเปนมาของพื้นที่ ไดจากการลําดับชั้นหินตาม

อายุการเกิดของหินจากอายุมากขึ้นไปสูหินที่มีอายุนอย 

ตามมาตราธรณีกาล 

ม.4-6/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบายประโยชนของ

ขอมูลทางธรณีวิทยา 

• การเปล่ียนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน

จะบอกถึงวิวัฒนาการของการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก

ซ่ึงจะใหประโยชน ทั้งทางดานวิวัฒนาการ  และการสํารวจ

คนหาทรัพยากรธรณี 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 
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จํานวน 
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สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

7 
ดาราศาสตร

และอวกาศ 

 

 

 

 

 

 

ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการ

ของระบบสุริยะ กาแล็กซี

และเอกภพ การปฏิสัมพันธ

ภายในระบบสุริยะและผลตอ

ส่ิงมีชีวิตบนโลก มี

กระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

 

เขาใจการเกิดและ

วิวัฒนาการของระบบ

สุริยะ กาแล็กซี    

เอกภพและความสําคัญ

ของเทคโนโลยีอวกาศ 

 

 

 

เขาใจการเกิดและ

วิวัฒนาการของระบบ

สุริยะ กาแล็กซี เอกภพ

และความสําคัญของ

เทคโนโลยีอวกาศ 

 

 

 

 ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการ

ของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เอกภพกําเนิด ณ จุดที่เรียกวาบิกแบง เปนจุดที่พลังงาน

เร่ิมเปล่ียนเปนสสาร เกิดเปนอนุภาค ควารก  อิเล็กตรอน 

นิวทริโน พรอมปฏิอนุภาค เมื่ออุณหภูมิของเอกภพ   

ลดตํ่าลง ควารกจะรวมตัวกันเปนอนุภาคพื้นฐาน คือ

โปรตรอนและนิวตรอน ตอมาโปรตรอนและนวิตรอน

รวมตัวกันเปนนิวเคลียสของฮีเลียม และเกิดเปนอะตอม

ของไฮโดรเจนและฮีเลียม  อะตอมของไฮโดรเจนและ

ฮีเลียม ซ่ึงเปนองคประกอบสวนใหญของเนบิวลาด้ังเดิม 

เนบิวลาด้ังเดิมกระจายอยูเปนหยอมๆกลายเปนกาแล็กซ่ี 

ภายในกาแล็กซ่ี เกิดเปนดาวฤกษ ระบบดาวฤกษ 

 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ   

(1 ขอ)  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ม.4-6/2 สืบคนและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการ

ของดาวฤกษ 

• ดาวฤกษ เปนกอนแกสรอนขนาดใหญ กําเนิดมาจาก

เนบิวลา ที่มีองคประกอบสวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน  

ที่แกนกลางของดาวฤกษจะเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร 

หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนนิวเคลียสของฮีเลียม  

ไดพลังงานออกมา 

• อันดับความสวางของดาวฤกษที่สังเกตเห็นไดมาจาก  ความสวาง

ปรากฏที่ขึ้นอยูกับความสวางจริงและระยะหางจากโลก 

• สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมผิิวของดาวฤกษ

และอายขุองดาวฤกษ 
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รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

• ดาวฤกษมีอายยุาวหรือส้ัน มีจุดจบเปนหลุมดํา หรือ   

ดาวนวิตรอน หรือดาวแคระขาว ขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ 

ว 7.2 เขาใจความสําคัญของ

เทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน

การสํารวจอวกาศและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ดานการเกษตรและ 

การส่ือสาร มกีระบวนการ 

สืบเสาะหาความรูและ           

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่

เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายการสงและคํานวณ

ความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 

3 • การสงดาวเทียมไปโคจรรอบโลก ณ ระดับความสูงจาก       

ผิวโลกตาง ๆ กัน จรวดตองมีความเร็วที่แตกตางกัน 

เลือกตอบ

เชิงซอน   

(1 ขอ) 

5 

ม.4-6/2 สืบคนและอธิบายประโยชนของดาวเทียมใน

ดานตาง ๆ 

• ดาวเทยีมถกูนาํมาใชประโยชนในดานอุตุนิยมวิทยา สํารวจ

ทรัพยากรโลก การส่ือสารและบอกตําแหนงของวัตถบุนโลก 

ม.4-6/3 สืบคนและอธิบายการสงและสํารวจอวกาศ

โดยใชยานอวกาศและสถานอีวกาศ 

• ระบบยานขนสงอวกาศถูกพัฒนาขึ้นมาใชสง ดาวเทียม

และยานอวกาศ แทนการใชจรวดอยางเดียวเนื่องจาก

สามารถนํากลับมาใชใหมได 

• ในการสงยานอวกาศไปสํารวจอวกาศ จรวดที่พายาน

อวกาศตองมีความเร็วมากกวาความเร็วหลุดพน จึงจะ

สามารถออกจากวงโคจรของโลกได 

• ยานอวกาศและสถานีอวกาศมีภารกิจในการสํารวจโลก

และวัตถุทองฟาอื่น ๆ 

รวม 55 - 44 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 120 นาท ี

   

  

   
หมายเหตุ  (1) การวัด สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 7;  (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้1. รูปแบบปรนยั 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

และ

วัฒนธรรม 

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

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

มีความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นไปของโลก

อย่างกว้างขวางและ

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ม.4-6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน
ได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

5 • พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตน 

  ได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 

• การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  

   และการเผยแผ่พระพุทธศานาตามแนวพุทธจริยา 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(12 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ      

(1 ข้อ) 

14 

ม.4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์ 
แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 
กับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด 

• พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ 

  แห่งการศึกษา  

• พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัย 

  และวิธีการแก้ปัญหา 
ม.4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้

ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล  
สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด 

• พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 

• พระพุทธศาสนามุง่ประโยชน์สุขและสันติภาพ 

   แก่บุคคล สังคม และโลก 

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

• พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

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

• หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   

  - คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ 10 ประการ  

     (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

   - ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม  

    (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ศาสนา 

ศีลธรรม 

และ

วัฒนธรรม 

ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนัก

และปฏิบัติตนเป็น 

ศาสนิกชนที่ดี และธาํรง

รักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลกอย่าง

กว้างขวางและลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น 

 

เป็นพลเมืองที่ดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีค่านิยมอันพึงประสงค์  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข รวมทั้ง  

มีศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

 

 

มีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นไปของโลก 

อย่างกว้างขวาง 

และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา 

ที่ตนนับถือ 

ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
วันสําคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญ 
ของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

1 • หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญ  

  และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนาหรือ   

  ศาสนาอื่น 

• การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสําคัญ  

  และเทศกาลที่สําคัญในพระพุทธศาสนา  

  หรือศาสนาอื่น 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

6 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต

ในสังคม 

ส 2.1 เข้าใจและ

ปฏิบัติตนตามหน้าที่

ของการเป็นพลเมืองดี 

มีค่านิยมที่ดีงามและ

ธํารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย  

ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมไทย และ

สังคมโลกอย่างสันติสุข 

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

มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย   

และสิ่งแวดล้อม 

เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

และอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข  

 

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

2 • กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 

• กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น  

  ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน  

  จํานํา จํานอง 

• กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

• กฎหมายอื่นที่สําคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ 

  แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

  กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร  

  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

• ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากล  

  ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

  (11 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

 

 

13 

ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

• ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม 
• ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
  ที่สําคัญ  
• การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ์ 
  วัฒนธรรมไทย  
• ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ 
  วัฒนธรรมสากล 
• วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
• อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคม 
  พหุวัฒนธรรม 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จาํนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

หน้าที่

พลเมือง 

วัฒนธรรม 

และการ

ดําเนินชีวิต 

ในสังคม 

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

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข รวมทั้งมี

ศักยภาพเพื่อการศึกษา

ต่อในชั้นสูงตามความ

ประสงค์ได้ 

เป็นพลเมืองที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข  

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

2 • สถานการณ์การเมืองการปกครอง 

  ของสังคมไทย  

• อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง 

   ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 

• ปัญหาการเมืองสําคัญที่เกิดขึ้น    

  ภายในประเทศ สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(5 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

7 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็น 
ที่ต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

• การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

• รูปแบบของรัฐ 
• ฐานะและพระราชอํานาจ 
  ของพระมหากษัตริย์  
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 
เศรษฐศาสตร์ 

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

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

การเลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงาม 
ให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อภิปรายการกําหนดราคาและค่าจ้าง 
ในระบบเศรษฐกิจ 

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

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม 
ของประเทศ 

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

ม.4-6/3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
และประเทศ 

• วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความหมาย ความสําคัญและหลักการของระบบสหกรณ์ 
• ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
• ความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา 
  เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจ และ

ความจําเป็น 

ของการร่วมมือกัน 

ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจ

บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

มีจิตสํานึกและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

และสิ่งแวดล้อม 

มีความรักท้องถิ่น 

และประเทศชาติ   

มุ่งทําประโยชน์และ

สร้างสิ่งที่ดีงาม 

ให้กับสังคม 

เลือกและตัดสินใจ
บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม  
มีความรักท้องถิ่น 
และประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์ 
และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ให้กับสังคม 

ม.4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

3 • นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา 

  เศรษฐกิจของประเทศ 

• บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง 

   ของรัฐบาลในด้าน 

   - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
   - การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 
• รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ 

  งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา 

   ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

• นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และ 
  การใช้จ่ายของรัฐ 
• แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
• ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น  

  GDP, GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

5 ตัวเลือก  
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

10 

ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรี 
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่มีผลต่อสังคมไทย 

• วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค 

  โลกาภิวัตน์ของไทย 

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี 

  ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

  ของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร   

  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 

เศรษฐศาสตร์ 

ส 3.2 เข้าใจระบบ 

และสถาบันทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ   

ความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจ และ

ความจําเป็น 

ของการร่วมมือกัน 

ทางเศรษฐกิจ 

ในสังคมโลก 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค 

เลือกและตัดสินใจบริโภค

ได้อย่างเหมาะสม 

มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย   

และสิ่งแวดล้อม  

มีความรักท้องถิ่น 

และประเทศชาติ   

มุ่งทําประโยชน์ 

และสร้างสิ่งที่ดีงาม 

ให้กับสังคม 

เลือกและตัดสินใจบริโภค
ได้อย่างเหมาะสม  
มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ   
มุ่งทําประโยชน์และ 
สร้างสิ่งที่ดีงาม 
ให้กับสังคม 

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า 

  ระหว่างประเทศ 

• บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

  ที่สําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO,    

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

   ในระดับต่าง ๆ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

• ปัจจัยต่าง ๆ  ที่นําไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน  

  การขัดแยง้ และการประสานประโยชน์ 

  ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ 

• ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นําไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ 

• ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม 

  ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• ปัจจัยต่าง ๆ ที่นําไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน  

  การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ 

  ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้า 

  ในการค้าระหว่างประเทศ 

 

  

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 เข้าใจความหมาย  

ความสําคัญของเวลา

และยุคสมัย 

ทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ 

มาวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทยความ
ภูมิใจในความเป็นไทย
ประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ 

1 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

  ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 

  และประวัติศาสตร์สากล 

• ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

  ของสังคมมนุษย์ทีม่ีปรากฏในหลักฐาน 

  ทางประวัติศาสตร์  

  (เชื่อมโยงกับมาตรฐาน ส 4.3) 

• ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย 

  ทางประวัติศาสตร์ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

4 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ

ของมนุษยชาติจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน   

ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณ์ 

อย่างต่อเนื่อง 

ตระหนักถึง

ความสําคัญและ

สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ไทยความภูมิใจในความ

เป็นไทยประวัติศาสตร์

ของชาติไทยยึดมั่นใน
วิถีชีวิต และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข 

 

ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ
และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก 
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4 • อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม 

  ลุ่มแม่น้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ  

  และอารยธรรมกรีก โรมัน 

• การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  

  และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 

• เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง   

  ของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบศักดินา  

  สวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟู 

  ศิลปวิทยาการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์   

  การสํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา  

  การปฏิวัติ อุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม  

  แนวคิดจักรวรรดินยิม แนวคิดชาตินยิม 

• การขยาย การล่าอาณานคิม และผลกระทบ  

• ความร่วมมือ และความขัดแยง้ของมนษุยชาติ 

  ในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

• สถานการณ์สําคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ 

  ที่ 21 เช่น  

  - เหตุการณ์การระเบิดตึก World Trade  

    Centre (เวิลด์เทรด เซน็เตอร์) 11 กันยายน 2001 

  - การขาดแคลนทรัพยากร 

  - การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย 

• ความขัดแยง้ทางศาสนา 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(8 ข้อ) 
 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
 

10 
 

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

ม.4-6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวปีอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย 

ม.4-6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ประวัติศาสตร์ 

ส 4.3 เข้าใจความ

เป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มีความรักความภูมิใจ

และธํารงความเป็นไทย 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์          

ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ยึดมั่นในวิถีชีวิต  

และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 

ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ 
ของประวัติศาสตร์ไทย 

1 • ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด 

  เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณ 

  ในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  

  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย 

  ในช่วงเวลาต่าง ๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

  การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิกไพร่   

  การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาล 

  ที่ 5  แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6  

  จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

  สมัยรัชกาลที่ 7  บทบาทของสตรีไทย 

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 

(4 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

6 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562  
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพ  
และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของ
ธรรมชาติ  ใช้แผนที่
และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  
สรุป และใช้ข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความรู้ความสามารถ      

ในการจัดการเรียนรู้ของ

ตนเอง ชี้นําตนเองได้และ

สามารถแสวงหาความรู้

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ

ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของตนเอง และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  ในสังคมได้ 

ม.4-6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและ 

  ข่าวสาร ภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและ 

  ภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่าง  ๆทั่วโลก 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 

8 

ม.4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทําให้
เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ  
ของโลก 

• ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ 

  ทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและ 

  ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

• การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ 

  ในส่วนต่าง ๆ ของโลก 

• การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

• คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน 

  ของข้อมูล 

ม.4-6/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก 
ว่าเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ 
และหรือธรรมชาติ 

• การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก 

  เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง 

  สภาพอากาศแปรปรวน 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาํแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
จํานวนข้อสอบ 90 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน    2. รูปแบบปรนัย 5 ตวัเลือก  2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

5 

ภูมิศาสตร์ 

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสํานึก 
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง ชี้นําตนเองได้และ
สามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ในสังคมได้ตลอดชีวิต 

มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของตนเอง และสามารถ
แสวงหาความรู้จาก 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในสังคมได้ 

ม.4-6/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทยและโลก 

4 • สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
  ทางกายภาพ ในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
  ที่มีต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
• วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(10 ข้อ) 

 

 

5 ตัวเลือก 

2 คําตอบ 

(1 ข้อ) 
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ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

• มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหาทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและ   
  นอกประเทศ 
• บทบาทขององค์การและการประสาน 
  ความร่วมมือทั้งในประเทศ 
  และนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆของโลก 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิต 
ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• การแก้ปัญหาและการดําเนินชีวิต 

  ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร 

  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รวมทั้งสิ้น 29  90 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ

การใช้งานต่าง ๆ คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยาย 

ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความ 

ที่ฟังหรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่อง 

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างประกอบ 

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

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

   followed by/consist of. etc. 

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ      
(16 ข้อ) 

20 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือ

การใช้งานต่าง ๆ คําชี้แจง 

คําอธิบาย และคําบรรยาย 

ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง  

ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา  

บทร้อยกรอง และบทละครสั้น

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความที่ฟัง

หรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น

สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายและเขียนประโยคและ 

ข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์

กับประโยค และข้อความ 

ที่ฟังหรืออ่านจับใจความสําคัญ 

วิเคราะห์ความ สรุปความ 

ตีความ และแสดงความคิดเห็น

จากการฟังและอ่านเรื่อง 

ที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างประกอบ 

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

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

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

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

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

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

    -  Simple sentence/Compound   
       sentence/Complex  sentence   
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

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

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

5 ตัวเลือก       
1 คําตอบ 
(13 ข้อ) 

16.25 

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

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจงคําอธิบาย  
  ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 

คําอธิบาย และให้คําแนะนํา  

เขียนแสดงความต้องการ เสนอและ

ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์จําลองหรือ

สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล  

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ

อ่านอย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

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

 • ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ  
  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน 
  สถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น Please…/ 
  …, please./I’d like…/I need…/  
  May/Can/Could…?/Would you  
  please…?Yes,../ Please do. /  
  Certainly./Yes, of course./Sure./  
  Need some help?/   
  What can I do to help?/   
  Would you like any help?/    
  If you like I could/  
  Would you like any help ?/         
  If you need anything,      
  please…/Is there anything 
  I can do?/I’ll do it for you./ 
  I’m afraid…/I’m sorry,     
  but…/Sorry, but…etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ 
การสื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/

เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน 

ความสนใจของสังคม และ

สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

เลือกและใช้คําขอร้อง คําชี้แจง 

คําอธิบาย และให้คําแนะนํา เขียน

แสดงความต้องการ เสนอและให้

ความช่วยเหลือ ตอบรับ และ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์จําลองหรือ

สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล  

บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/

ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ

อ่านอย่างเหมาะสม  เขียนบรรยาย 

ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

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

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

  

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

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก  
  ความคิดเห็น และให้เหตุผล 
  ประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ  
  เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ  
  สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี     
  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์  
  ในชีวิตประจําวัน เช่น Nice./Very  
  nice./Well done!/Congratulations on… 
  I like… because…/I love…  
  because…/I feel… because…/ 
  I think…/I believe…/  I agree/  
  disagree…/I’m afraid/ 
  I don’t like…/I don’t believe…/ 
  I have no idea… /Oh no! etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.3 นําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ  โดยการพูด และ
การเขียน 

พูดและเขียนนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่าง  ๆตามความสนใจ พูดและ
เขียนสรุปใจความสําคัญ  
แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง กิจกรรมข่าว เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความสนใจ  
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น 
สังคม และโลก พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

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

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

3 •  การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง     
   ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  
   เรื่อง และประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
   ของสังคม เช่น การเดินทาง  
   การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ 
   ดนตรี  การดูภาพยนตร์  การฟังเพลง   
   การเลี้ยงสัตว์ การอ่านหนังสือ  
   การท่องเที่ยว การศึกษา  สภาพสังคม  
   เศรษฐกิจ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(14 ข้อ) 

17.50 

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

• การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระ  
  การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
  เหตุการณ์  และสถานการณ์ 
  ตามความสนใจ 

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

• การแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผล 
  ประกอบและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม 
  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น 
  สังคม และโลก 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
และนําไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม 
กับกาลเทศะ 

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

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

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

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

5 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(5 ข้อ) 

6.25 

ต 2.2 เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย 
และนํามาใช้ 
อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

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

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

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

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

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(10 ข้อ) 

12.50 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ

ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

3 
ภาษากับ

ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 

ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการเชื่อมโยงความรู้ 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู้ 
และเปิดโลกทัศน์ของตน 

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

สรุป และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และการเขียน 

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

1 •  การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก  
   การสรุป  การแสดงความคิดเห็น และ 
   นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(11 ข้อ) 

13.75 

4 

ภาษากับ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน 

และโลก 

ต 4.1 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศกึษาชุมชน
และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาชุมชนและ
สังคม 

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

1 •  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง 
   /สถานการณ์จําลองเสมือนจริงที่เกิดขึน้ 
   ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
   และสังคม 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(6 ข้อ) 

7.50 

ต 4.2 ใช้ภาษา 
ต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพื้นฐาน 
ในการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับสังคมโลก 

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

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

ม.4-6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ 
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ในการศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพ 

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

 

5 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(5 ข้อ) 

6.25 

รวม 15  80 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 120 นาที 

 


