
รูปแบบขอสอบ และจํานวนขอสอบในแตละวิชา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

 

รายการ 

วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน จํานวนขอ คะแนน 

1. รูปแบบขอสอบ 

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ 32 80 40 100 16 80 26 91 

1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ         

1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ         

1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ         

1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คําตอบ         

1.6 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกวา 1 คําตอบ/ 
     เลือกตอบเชิงซอน 

- - - - - - 2 9 

1.7 เลือกคําตอบจากแตละหมวดท่ีสัมพันธกัน         

1.8 ระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข - - - - 4 20 - - 

1.9 อัตนัย 2 20 - - - - - - 

รวมจํานวนขอสอบ 34 100 40 100 20 100 28 100 

2. จํานวนเวลาท่ีใชสอบ (นาที) 90 60 60 60 
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                จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
    จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 32 ข้อ  (ข้อละ 2.50 คะแนน) 

 

สาระ มาตรฐาน 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จํานวนข้อ) 

 
 

คะแนน 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด  
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

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

อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคําประโยค 
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจคําแนะนําคาํอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  
แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและ
นําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
 

ป.6/2 อธิบายความหมายของคํา ประโยค 
และข้อความที่เป็นโวหาร 

4 • การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น 
  โวหารต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  - คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา 

  - คําที่มีอักษรนํา 

  - คําที่มีตัวการันต์ 

  - คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

  - อักษรย่อและเครื่องหมาย 

   วรรคตอน 

  - วัน เดือน ปีแบบไทย 

  - ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

  - สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 

   และสุภาษิต 
• การอ่านทํานองเสนาะ            
  บทร้อยกรองที่เป็นโวหารต่าง ๆ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
  (10 ข้อ) 

25 

ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน 

• การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น 

  - เรื่องสั้น 
  - บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - ประกาศทางการ 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 

    ในหนังสือเรียน 

  - บทเรียนจากกลุ่มสาระ 

   การเรียนรู้อื่น 

ป.6/5 อธิบายการนําความรู้และความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต 

ป.6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ  

• การอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่  
  แผนภูมิ และกราฟ 
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                                   จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562  
                                              จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 32 ข้อ (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ) 

 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

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

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

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

ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว 1 • การเขียนจดหมายส่วนตัว 
  ในชีวิตประจําวัน เช่น 

  - จดหมายขอโทษ 

  - จดหมายแสดงความขอบคุณ 

  - จดหมายแสดงความเห็นใจ 

  - จดหมายแสดงความยินดี 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 
คําตอบ  
(2 ข้อ) 

5 

3 
การฟัง 

การดู และ 
การพูด 

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

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

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

ป.6/2 ตั้งคําถาม และตอบคําถาม 
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 

2 • การพูดแสดงความรู้ 
  ความเข้าใจและวิเคราะห์ 
  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟัง 
  และดูจากสื่อต่าง ๆ 

   - นิทรรศการ 
   - สื่อสังคมออนไลน์ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก 
การฟังและดูสื่อโฆษณา  
อย่างมีเหตุผล 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
  จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบดว้ยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้ 1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 32 ข้อ  (ข้อละ 2.50 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

4 
หลักการใช้
ภาษาไทย 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 

สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต 

รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคํา 

ในประโยค ชนิดของประโยค   

คําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศ 

ในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์ และ 

คําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค 

แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  

กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11 

 
 

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

ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา 
ในประโยค  

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

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(10 ข้อ) 

25 

ป.6/2 ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

• คําราชาศัพท์ 
• ระดับภาษา 

ป.6/3 รวบรวมและบอกความหมาย 
ของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ 
ในภาษาไทย 

• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค • การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
  ของประโยค 

  - ประโยคสามัญ 

  - ประโยครวม 

  - ประโยคซ้อน 

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

ที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต 
• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 
  และสุภาษิต 
 

 
 
 
  



4 
 

 
 

                            จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
                                              จํานวนข้อสอบ 34 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จาํนวน 32 ข้อละ 2.50 คะแนน)(ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

5 
วรรณคดี 

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและ 
แสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี  
และวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่า 
และนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น เล่านิทานพื้นบ้าน
ร้องเพลงพื้นบา้นของท้องถิ่น 
นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติจริง และท่องจาํ
บทอาขยานตามที่กําหนดได ้
 

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่น นําข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติจรงิ  
 

ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการ 
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่สามารถนําไปใช ้ในชีวิตจริง 

3 • วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 

  - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นอื่น 

  - สารคดี 

  - บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

    ที่มีคุณค่า 

  - หนังสืออ่านนอกเวลา 

  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ  
(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

• วรรณคดีและวรรณกรรม 

  - นิทานพื้นบ้านอาเซียน 

  - บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  - บทอาขยาน 
  - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  - วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ในบทเรียน 

ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคด ี 
และวรรณกรรมที่อ่านและนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      

รวม 16  32 80 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศกึษา 2562 
2. รูปแบบอัตนัยเขียนตอบ จํานวน 2 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วัด 

 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบ
ข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 
คะแนน 

2 
การเขียน 

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

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

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

ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และเหมาะสม 

3 • การเขียนสื่อสาร เช่น 
  - จดหมายกิจธุระ 
     ในชีวิตประจําวัน 
  - รายงานการศึกษาค้นคว้า 

2 20 

ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน • การเขียนย่อความจาก 
  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  ในหนังสือเรียนหรือสื่อต่าง ๆ 

ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

• การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
• การเขียนโน้มน้าวใจ 

รวม 3  2 20 
รวม 2 รูปแบบ 19  34 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

มีความรูความเขาใจและความรูสึก 

เชิงจํานวนเกี่ยวกับจาํนวนนบัและ

ศูนย เศษสวน ทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง รอยละ การดําเนินการ

ของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน 

สามารถแกปญหาเกีย่วกับการบวก 

การลบ การคูณ และการหารจาํนวน

นับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม

ตําแหนง และรอยละ พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณ

ของจํานวนนับและทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนงได 

มีความรูความเขาใจและความรูสึก 

เชิงจํานวนเกี่ยวกับจาํนวนนบัและ

ศูนย เศษสวน ทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง รอยละ การดําเนินการ

ของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน 

สามารถแกปญหาเกีย่วกับการบวก 

การลบ การคูณ และการหารจาํนวน

นับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม

ตําแหนง และรอยละ พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณ

ของจํานวนนับและทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนงได 

ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและ

ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 

1 • หลัก คาประจําหลัก และคาของเลขโดด

ในแตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง 

• การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 

• การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม

ไมเกินสามตําแหนง 

• การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

ค 1.2 เขาใจถึงผล

ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการของ

จํานวนและ

ความสัมพันธ

ระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ  

และสามารถใชใน

การดําเนินการใน

การแกปญหา 

ป.6/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร 

ระคนของเศษสวน จํานวนคละ และ

ทศนิยม พรอมทั้งตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ 

2 • การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 

• การบวก การลบ การคูณ การหาร

จํานวนคละ 

• การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน

และจํานวนคละ 

• การบวก การลบ การคูณ การหาร

ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน

สามตําแหนง 

• การบวก ลบ คูณ หารระคนของ 

ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน

สามตําแหนง 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(3 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

 

20 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

    ป.6/2 วิเคราะหและแสดงวธิีหาคําตอบของ 

โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ

จํานวนนับ  เศษสวน จํานวนคละ ทศนยิม  

และรอยละ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ  และสรางโจทย

ปญหาเกีย่วกบัจํานวนนับได 

 • โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ 

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของจํานวนนบั 

• การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ  

หารระคนของจาํนวนนับ 

• โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ  

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของเศษสวน 

• โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ  

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของทศนิยม 

• การสรางโจทยปญหาการคูณ การหาร  

และการคูณ หารระคนของทศนิยม 

• โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  

รวมถึงโจทยปญหารอยละเกีย่วกบัการ

หากําไร ขาดทุน การลดราคา การหา

ราคาขาย การหาราคาทุน และดอกเบี้ย 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

 ค 1.3 ใชการ

ประมาณคาในการ

คํานวณและ

แกปญหา 

  ป.6/1 บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มหลัก

ตาง ๆ ของจาํนวนนับ และนาํไปใชได 

2 • คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มหมืน่ 

เต็มแสน และเต็มลาน 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

5 

ป.6/2 บอกคาประมาณของทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง 

• คาประมาณใกลเคียงทศนิยมหนึ่งตําแหนง

และสองตําแหนง 
 

ค 1.4 เขาใจระบบ

จํานวนและนํา

สมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใช 

ป.6/2 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนบั 1 • ตัวประกอบ จาํนวนเฉพาะ และ 

ตัวประกอบเฉพาะ 

• การหา ห.ร.ม. 

• การหา ค.ร.น.   
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

 

          



4 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 2.1 เขาใจ

พื้นฐานเกี่ยวกับ

การวัด วัดและ

คาดคะเนขนาด

ของส่ิงที่ตองการวัด 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว 

ระยะทาง น้าํหนัก พื้นที่ ปริมาตร 

ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ

ขนาดของมุม สามารถวัดไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม และนาํความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว 

ระยะทาง น้าํหนัก พื้นที่ ปริมาตร 

ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ

ขนาดของมุม สามารถวัดไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม และนาํความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.5/5 หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

4 • การหาปริมาตรเปนลูกบาศกหนวย  

ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร 

• การหาปริมาตรหรือความจุของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสูตร 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

 

10 

ป.6/1 อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของส่ิง

ตาง ๆ โดยระบุทิศทาง  และระยะทางจริง 

จากรูปภาพ  แผนที ่ และแผนผัง   

• ทิศ 

• การบอกตําแหนงโดยใชทิศ 

• มาตราสวน 

• การอานแผนผัง 
 

ป.6/2 หาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม • การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช         

ความยาวของดาน 

• การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช 

สมบัติของเสนทแยงมุม 
 

ป.6/3 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ                  

รูปวงกลม 

• การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือ

ความยาวรอบวง 

• การหาพื้นที่ของรูปวงกลม 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

 

 

 

ค 2.2 แกปญหา

เกี่ยวกบัการวัด 

 

 
 

 

  

 

ป.4/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   

การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา 

4 • โจทยปญหาเกีย่วกับการวัดความยาว    

• โจทยปญหาเกีย่วกับการชั่ง     

• โจทยปญหาเกีย่วกับการตวง 

• โจทยปญหาเกีย่วกับเงิน  

• โจทยปญหาเกีย่วกับเวลา 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

15 

 

 

 

 
 

ป.5/1 แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับพื้นที่ของ          

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และรูปสามเหล่ียม   

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและ                       

รูปสามเหล่ียม 
 

ป.6/1 แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม 

• การคาดคะเนพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปวงกลม 
 

ป.6/2 แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

• โจทยปญหาเกีย่วกับปริมาตรหรือ           

ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

3 

เรขาคณิต 

ค 3.1 อธิบายและ

วิเคราะหรูป

เรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับลักษณะ

และสมบัติของรูปสามเหล่ียม  

รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 

และเสนขนาน 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับลักษณะ

และสมบัติของรูปสามเหล่ียม  

รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 

และเสนขนาน 

ป.4/1 บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม  สวนประกอบ

ของมุม  และเขยีนสัญลักษณ 

6 • สวนประกอบของมุม   

• การเขียนชื่อและสัญลักษณแทนมุม 

• ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมปาน) 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

10 

ป.5/2 บอกลักษณะ ความสัมพันธและจําแนก 

รูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปส่ีเหล่ียมผืนผา              

รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน รูปส่ีเหล่ียม

ดานขนาน รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  

รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว 

ป.5/3 บอกลักษณะ สวนประกอบ ความสัมพนัธ  

และจําแนกรูปสามเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• รูปสามเหล่ียมแบงตามลักษณะของดาน 

• รูปสามเหล่ียมแบงตามลักษณะของมุม 

• สวนประกอบของรูปสามเหล่ียม 

• มุมภายในของรูปสามเหล่ียม 

ป.6/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เปน

สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

• สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  

ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

ป.6/2 บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของ             

รูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 

ป.6/3 บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน • การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง 

• การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยผลบวก

ของขนาดของมุมภายในที่อยูบนขาง

เดียวกันของเสนตัดเปน  180 องศา 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

ค 3.2 ใชการนึกภาพ 

(visualization)  

ใชเหตุผลเกี่ยวกับ

ปริภูมิ (spatial 

reasoning) และ 

ใชแบบจําลอง          

ทางเรขาคณิต 

(geometric 

model) ในการ

แกปญหา 

  ป.6/1 ประดิษฐทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก  

กรวย  ปริซึม  และพีระมิดจากรูปคล่ีหรือ

รูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให 

1 • รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ              

(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 

• การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

          



8 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 และ

ฟงกชัน 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป

และอธิบายความสัมพันธได แกปญหา

เกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห

สถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียน

ใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัว 

ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนั้นได 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป

และอธิบายความสัมพันธได แกปญหา

เกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห

สถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียน

ใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัว 

ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนั้นได 

ป.6/1 แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 1 • ปญหาเกีย่วกบัแบบรูป 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

ค 4.2 ใชนิพจน 

สมการ อสมการ 

กราฟ และตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร 

(mathematical 

model) อื่น ๆ 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย

และนําไปใช

แกปญหา 

ป.6/1 เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา 

และแกสมการพรอมทั้งตรวจคําตอบ 

1 • สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว 

• การแกสมการโดยใชสมบัติของ 

การเทากันเกีย่วกับการบวก  การลบ 

การคูณ หรือการหาร 

• การแกโจทยปญหาดวยสมการ 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

5 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 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 

รวบรวมขอมูล อภปิรายประเด็นตาง ๆ 

จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมแิทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  

กราฟเสน  และตาราง  และนาํเสนอ

ขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ 

และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความ

นาจะเปนเบื้องตนในการคาดคะเนการ

เกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ ได 

อภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิ

รูปภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  

กราฟเสน  และตาราง  ใชความรู

เกี่ยวกบัความนาจะเปนเบื้องตน 

ในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของ

เหตุการณตาง ๆ ได 

ป.5/2 อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 2 • การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

10 

 
ป.6/1 อานขอมูลจากกราฟเสน  และแผนภูมิ         

รูปวงกลม 

• การอานกราฟเสน และแผนภูม ิ               

รูปวงกลม 
 

ค 5.2 ใชวิธีการ

ทางสถิติและ

ความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนใน

การคาดการณได

อยางสมเหตุสมผล 

ป.6/1 อธิบายเหตุการณโดยใชคําที่มีความหมาย

เชนเดียวกับคําวา  เกิดขึ้นอยางแนนอน  

อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้นอยาง

แนนอน 

1 • การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ

เหตุการณตาง ๆ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

5 

 

รวม 26 - 20 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 60 นาท ี

หมายเหตุ  1.  การวัด สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 5 

              2.  ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

1 
สิ่งมีชีวติกับ
กระบวนการ
ดํารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางาน
สัมพันธกัน มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู  ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
ส่ิงมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจโครงสราง
และการทํางานของ
ระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจโครงสรางและ
การทํางานของ
ระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลําเลียง
และปากใบของพืช 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง  เพื่อลําเลียงน้ํา
และอาหาร  และในใบมีปากใบทําหนาที่คายน้ํา 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(5 ขอ) 

 
เลือกตอบ
เชิงซอน 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/2 อธิบาย น้าํ แกสคารบอนไดออกไซด แสง
และคลอโรฟลลเปนปจจยัที่จําเปน 
บางประการตอการเจริญเติบโต และ 
การสังเคราะหดวยแสงของพืช 

• ปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต และ                    
การสังเคราะหดวยแสงของพืช ไดแก น้าํ             
แกสคารบอนไดออกไซด แสง และคลอโรฟลล 

ป.4/3 ทดลองและอธิบาย การตอบสนองของ
พืชตอแสง เสียง และการสัมผัส   

• พืชมีการตอบสนองตอแสง เสียง และการสัมผัส  
ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอก 

ป.4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอ
แสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนําความรู
ไปใชประโยชน 

• พฤติกรรมของสัตวเปนการแสดงออกของสัตว 
ในลักษณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา  
เชน  แสง อุณหภูม ิการสัมผัส 

• นําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวไปใช 
ประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 

ป.5/1 สังเกตและระบุสวนประกอบของดอกและ
โครงสรางที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของ
พืชดอก 

• ดอกโดยทัว่ไปประกอบดวย กลีบเล้ียง กลีบดอก  
เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 

• สวนประกอบของดอกที่ทาํหนาที่เกีย่วของกับ 
การสืบพันธุ ไดแก เกสรเพศเมีย ประกอบดวย  
รังไข  ออวุล  และเกสรเพศผู  ประกอบดวย  
อับเรณูและละอองเรณู 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
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คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก  
การขยายพันธุพืช และนาํความรูไปใช
ประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• พืชดอกมีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและ 
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ   

• การขยายพันธุพืชเพือ่เพิ่มปริมาณและคุณภาพ 
ของพืชทําไดหลายวิธ ีโดยการเพาะเมล็ด   
การปกชาํ  การตอนกิ่ง  การติดตา  การทาบกิ่ง  
การเสียบยอด  และการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/3 อธิบายวฎัจกัรชีวิตของพืชดอกบางชนิด 
 

• พืชดอกเมือ่เจริญเติบโตเต็มทีจ่ะออกดอก ดอกไดรับ
การผสมพันธุกลายเปนผล  ผลมีเมล็ด  ซ่ึงสามารถ
งอกเปนตนพืชตนใหมหมุนเวยีนเปนวฏัจกัร 

ป.5/4 อธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุ 
ของสัตว  

• สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ 

• การขยายพันธุสัตวโดยวธิีการคัดเลือกพนัธุและ 
การผสมเทียมทําใหมนุษยไดสัตวที่มีปริมาณ 
และคุณภาพตามที่ตองการ 

ป.5/5 อภิปรายวฎัจักรชวีิตของสัตวบางชนิด 
และนําความรูไปใชประโยชน 

• สัตวบางชนิด เชน ผีเส้ือ ยุง กบ  เมื่อไขไดรับ 
การผสมพันธุจะเจริญเปนตัวออน  และตัวออน
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุได หมุนเวยีนเปนวฏัจักร 

• มนุษยนําความรูเกี่ยวกับวัฏจกัรชีวิตของสัตว 
มาใชประโยชนมากมาย  ทั้งทางดานการเกษตร  
การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
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1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 
 

อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจาก 
วัยแรกเกิดจนถึงวยัผูใหญ 

 • มนุษยมีการเจริญเติบโตและมีการเปล่ียนแปลง
ทางดานรางกายต้ังแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ   

 
 
 
 
 

 

ป.6/2 อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบ
ยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย 

• ระบบยอยอาหาร ทาํหนาทีย่อยอาหารใหเปน
สารอาหารขนาดเล็กแลวจะถกูดูดซึมเขาสู 
ระบบหมุนเวียนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจาก 
ระบบหายใจจะทาํใหสารอาหารเกิดการเปล่ียนแปลง
จนกลายเปนพลังงานที่รางกายนาํไปใชได 

ป.6/3 วิเคราะหสารอาหารและอภิปราย 
ความจําเปนที่รางกายตองไดรับสารอาหาร   
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

• สารอาหาร ไดแก  โปรตีน  คารโบไฮเดรต  
ไขมัน แรธาตุ  วิตามิน  และน้ํา มีความจําเปน
ตอรางกายมนุษยจาํเปนตองไดรับสารอาหาร       
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย เพือ่การ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 

ว 1.2 เขาใจกระบวนการและ
ความสําคัญของการถายทอด
ลักษณะทางพันธกุรรม 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม มีกระบวนการ 

ป.5/1 สํารวจ เปรียบเทียบ และระบุลักษณะ 
ของตนเองกับคนในครอบครัว 
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• ลักษณะของตนเองจะคลายคลึงกับคนใน
ครอบครัว 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(2 ขอ) 

 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/2 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของส่ิงมีชีวิตในแตละรุน 

• การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนการถายทอด
ลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน   
ซ่ึงบางลักษณะจะเหมือนพอหรือเหมือนแม หรือ 
อาจมีลักษณะเหมอืน  ปู  ยา  ตา  ยาย 

ป.5/3 จําแนกพืชออกเปน พืชดอก และ 
พืชไมมีดอก 

• พืชแบงออกเปนสองประเภท คือ พืชดอกกับ 
พืชไมมีดอก 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
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พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และ
นําความรูไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 

ป.5/4 ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปน 
พืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู   
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ 

• พืชดอกแบงออกเปน พืชใบเล้ียงเด่ียวกบั 
พืชใบเล้ียงคู  โดยสังเกตจาก  ราก  ลําตน  และใบ 

ป.5/5 จําแนกสัตวออกเปนกลุมโดยใชลักษณะ
ภายในบางลักษณะ และลักษณะ
ภายนอกเปนเกณฑ 

• การจําแนกสัตวเปนกลุม โดยใชลักษณะภายนอก
และลักษณะภายในบางลักษณะเปนเกณฑ      
แบงออกไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง 

• สัตวมีกระดูกสันหลังแบงเปนกลุมปลา สัตวคร่ึงน้ํา
คร่ึงบก สัตวเล้ือยคลาน สัตวปก และสัตวเล้ียง
ลูกดวยน้าํนม 

2 
ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมใน
ทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต   
ความสัมพันธระหวาง 
ส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ  
มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและ 
นําความรูไปใชประโยชน 

 

เขาใจความสัมพันธ
ของส่ิงมีชีวิตที่
หลากหลาย 
ในส่ิงแวดลอม 
ที่แตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 

เขาใจความสัมพันธ
ของส่ิงมีชีวิตที่
หลากหลาย 
ในส่ิงแวดลอม 
ที่แตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของ 
กลุมส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ  
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• กลุมส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ มีความสัมพันธ
กัน และมีความสัมพันธกับแหลงที่อยูในลักษณะ
ของแหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุ  
และแหลงเล้ียงดูลูกออน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 

3.5 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/2 อธิบายความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
ในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร 

• ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของ 
โซอาหาร และสายใยอาหาร ทําใหเกิดการ
ถายทอดพลังงานจากผูผลิตสูผูบริโภค 

ป.6/3 สืบคนขอมูลและอธบิายความสัมพันธ
ระหวางการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกับ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น  

• ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแตละแหลงที่อยูจะมโีครงสราง
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น  
และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
เพื่อหาอาหารและมีชีวิตอยูรอด 
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ว 2.2 เขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก 
นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 สืบคนขอมูลและอภปิรายแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น 
ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  
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• ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในแตละทองถิ่น 
มีประโยชนตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวติ 

4 ตัวเลือก  
 1 คําตอบ 

(1 ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/2 วิเคราะหผลของการเพิ่มขึ้นของ 
ประชากรมนษุยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ  

• การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยทําให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชมากขึ้น เปนผลทําให
ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง และส่ิงแวดลอม
เปล่ียนแปลงไป 

ป.6/3 อภปิรายผลตอส่ิงมีชวีิต จากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม ทั้งโดยธรรมชาติ
และโดยมนุษย  

• ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย  
ทําใหส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลง เปนผลทําใหพืช 
และสัตวปาบางชนิดสูญพันธุ 

ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

• การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  เฝาระวัง   
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกตนไมเพิ่มขึ้น
เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3 
สาร 

และสมบตัิ
ของสาร 

 
 

ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร   
ความสัมพันธระหวางสมบัติ 
ของสารกับโครงสรางและ 
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค   
มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  

เขาใจสมบัติและ 
การจําแนกกลุมของ
วัสดุ  สถานะของสาร   
สมบัติของสารและ 
การทําใหสารเกิด 

เขาใจสมบัติและ 
การจําแนกกลุม
ของวัสดุ  สถานะ
ของสาร   
สมบัติของสารและ 
การทําใหสารเกิด 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด 
ตาง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุน ความแข็ง 
ความเหนียว การนําความรอน  
การนําไฟฟา และความหนาแนน 

7 
 
 
 
 
 

• ความยืดหยุน  ความแข็ง  ความเหนียว  
การนําความรอน  การนาํไฟฟา และความหนาแนน
เปนสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ ซ่ึงวัสดุตางชนิดกัน 
จะมีสมบัติบางประการแตกตางกัน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(4 ขอ) 

 
 
 

14 
 
 
 
 
 

ป.5/2 สืบคนขอมูลและอภปิรายการนําวัสดุไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

• ในชีวิตประจําวันมีการนาํวัสดุตาง ๆ มาใช 
ทําส่ิงของเคร่ืองใชตามสมบัติของวัสดุนั้น ๆ 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู นําความรูไป
ใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลง  
สารในชีวิตประจําวัน  
การแยกสารอยาง
งาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลง  
สารใน
ชีวิตประจําวัน  
การแยกสารอยางงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง  ของเหลว   
หรือ แกส  สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบางประการ
เหมือนกันและบางประการแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/2 จําแนกสารเปนกลุมโดยใชสถานะหรือ
เกณฑอื่นที่กําหนดเอง 

• การจําแนกสารอาจจาํแนกโดยใชสถานะ   
การนําไฟฟา  การนําความรอน  หรือสมบัติอื่น  
เปนเกณฑได 

ป.6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิด
ที่ผสมกัน  โดยการรอน การตกตะกอน 
การกรอง การระเหิด การระเหยแหง 

• ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน 
ตองใชวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะทําได
โดยการรอน  การตกตะกอน  การกรอง   
การระเหิด  การระเหยแหง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมบัติ
ของสารที่เปนสวนผสมในสารผสมนั้น ๆ 

ป.6/4 สํารวจและจําแนกประเภทของสารตาง ๆ 
ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสมบัติและ 
การใชประโยชนของสารเปนเกณฑ 

• จําแนกประเภทของสารตาง  ๆที่ใชในชวีิตประจําวัน
ตามการใชประโยชนแบงไดเปน  สารปรุงรสอาหาร 
สารแตงสีอาหาร สารทําความสะอาด  สารกําจัด
แมลงและศัตรูพืช ซ่ึงสารแตละประเภทมีความเปน
กรด - เบสแตกตางกัน 

ป.6/5 อภิปรายการเลือกใชสารแตละประเภท 
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

• การใชสารตาง ๆ ในชวีิตประจําวัน ตองเลือกใช
ใหถูกตองตามวัตถปุระสงคของการใชงาน 
ปลอดภัยตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 

ว 3.2 เขาใจหลักการและ
ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง
สถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย  การเกิดปฏกิิริยา  
มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสาร
เกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ 

3 • เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงเปนสารละลายหรือ
เปล่ียนสถานะ สารแตละชนิดยังคงแสดงสมบัติ
ของสารเดิม   

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

3.5 

ป.6/2 วิเคราะหและอธิบายการเปล่ียนแปลงที ่
ทําใหเกิดสารใหมและมีสมบัติเปล่ียนแปลง
ไป 

• การเปล่ียนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ป.6/3 อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสาร 
ที่กอใหเกิดผลตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

• การเปล่ียนแปลงของสาร ทั้งการละลาย 
การเปล่ียนสถานะและการเกิดสารใหมตางก็มีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

4 
แรง 
และ 

การเคลื่อนที่ 

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

 

- เขาใจผลที่เกิดจาก
การออกแรงกระทํา
กับวัตถ ุ
- เขาใจความดัน 
และหลักการ
เบื้องตนของแรง
ลอยตัว 
 
 
 
 

- เขาใจผลที่เกิด
จากการออกแรง
กระทาํกับวัตถ ุ
- เขาใจความดัน และ
หลักการเบื้องตนของ
แรงลอยตัว 
 
 
 
 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของ
แรงสองแรง ซ่ึงอยูในแนวเดียวกันที่
กระทําตอวัตถ ุ

4 • แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถ ุ
โดยแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวม 
ของแรงทั้งสองนั้น 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(3 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 

10.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/2 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ  • อากาศมีแรงกระทาํตอวัตถุ แรงที่อากาศกระทํา 
ต้ังฉากตอหนึ่งหนวยพื้นที ่เรียกวาความดันอากาศ 

ป.5/3 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว • ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทาง  แรงที่
ของเหลวกระทําต้ังฉากตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวา 
ความดันของของเหลว ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 
ความลึก 

ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว 
การลอยตัว และการจมของวัตถ ุ

• ของเหลวมีแรงพยุงกระทําตอวัตถุที่ลอยหรือจม 
ในของเหลว  การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยู
กับน้ําหนักของวัตถุ และแรงพยุงของของเหลวนั้น 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

ว 4.2  เขาใจลักษณะการเคล่ือนที่
แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ 
มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและ 
นําความรูไปใชประโยชน 

1 • แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคล่ือนที่ของวัตถุ  
แรงเสียดทานมีประโยชน เชน ในการเดินตองอาศัย
แรงเสียดทาน 
 

5 
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธ
ระหวางพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
พลังงาน  ผลของการใชพลังงาน
ตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรู  
ไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 

เขาใจสมบัติและ
ปรากฏการณ 
เบื้องตนของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจสมบัติและ
ปรากฏการณ
เบื้องตนของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคล่ือนที่ของแสง
จากแหลงกําเนิด 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แสงเคล่ือนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง และ
เคล่ือนที่เปนแนวตรง 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(4 ขอ) 

 
เลือกตอบ
เชิงซอน 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 

18.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/2 ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง 
ที่ตกกระทบวัตถ ุ

• แสงตกกระทบวัตถจุะเกิดการสะทอนของแสง 
โดยมีมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน 

ป.4/3 ทดลองและจําแนกวัตถุตามลักษณะ 
การมองเห็นจากแหลงกําเนิดแสง 

• เมื่อแสงกระทบวัตถุตางกัน จะผานวัตถแุตละ
ชนิดไดตางกัน ทําใหจําแนกวัตถุออกเปน
ตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสงและ 
วัตถุทึบแสง 

ป.4/4 ทดลองและอธิบายการหักเหของแสง 
เมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด 

• เมื่อแสงเคล่ือนที่ผานตัวกลางที่ตางชนิดกัน 
ทิศทางการเคล่ือนที่ของแสงเปล่ียน เรียก 
การหักเหของแสง 

ป.4/5 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแสงเปน
พลังงานไฟฟาและนําความรูไปใช
ประโยชน 

• เซลลสุริยะเปนอุปกรณที่เปล่ียนพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟาหลายชนิดมีเซลล
สุริยะเปนสวนประกอบ เชน เคร่ืองคิดเลข 
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จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/6 ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดวย
แสงสีตาง ๆ และนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายของแสง
เปนแสงสีตาง ๆ  นําไปใชอธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติ เชน การเกิดสีรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและ 
การเคล่ือนที่ของเสียง 

• เสียงเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงและ
เสียงเคล่ือนที่จากแหลงกําเนิดเสียงทุกทศิทาง 
โดยอาศัยตัวกลาง 

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า  • แหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยความถี่ตํ่าจะเกดิเสียง
ตํ่า แตถาส่ันดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง   

ป.5/3 ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงคอย • แหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยพลังงานมากจะทําให
เกิดเสียงดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันดวย
พลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 

ป.5/4 สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้น 
เมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ   

• เสียงดังมาก ๆ  จะเปนอันตรายตอการไดยิน และเสียง
ที่กอใหเกิดความรําคาญ เรียกวา มลพษิทางเสียง 

ป.6/1 ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟา 
อยางงาย   

• วงจรไฟฟาอยางงาย ประกอบดวย แหลงกําเนิดไฟฟา 
อุปกรณไฟฟา  

ป.6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา 

• วัสดุที่กระแสไฟฟาผานไดเปนตัวนําไฟฟา   
ถากระแสไฟฟาผานไมไดเปนฉนวนไฟฟา 

ป.6/3 ทดลองและอธิบายการตอเซลลไฟฟา 
แบบอนุกรม และนําความรูไปใช
ประโยชน 

• เซลลไฟฟาหลายเซลลตอเรียงกัน โดยขัว้บวก
ของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับขั้วลบของอีก
เซลลหนึ่งเปนการตอแบบอนุกรม ทาํใหมี
กระแสไฟฟาผานอุปกรณไฟฟาในวงจรเพิ่มขึ้น 
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คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การตอเซลลไฟฟาแบบอนกุรมสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การตอเซลลไฟฟา
ในไฟฉาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ป.6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟา 
ทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนํา
ความรูไปใชประโยชน   

• การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมจะมีกระแสไฟฟา
ปริมาณเดียวกันผานหลอดไฟฟาแตละหลอด  

• การตอหลอดไฟฟาแบบขนาน กระแสไฟฟาจะแยก
ผานหลอดไฟฟาแตละหลอด  สามารถนําไปใช
ประโยชน เชน การตอหลอดไฟฟาหลายดวงในบาน 

ป.6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็ก
รอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน  
และนําความรูไปใชประโยชน   

• สายไฟที่มีกระแสไฟฟาผานจะเกิดสนามแมเหล็ก 
รอบสายไฟ สามารถนําไปใชประโยชน เชน  
การทําแมเหล็กไฟฟา 

6 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 

ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ   
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายใน
โลก  ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอ 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก 
มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 

เขาใจลักษณะ 
องคประกอบ 
สมบัติของผิวโลก 
และบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจลักษณะ 
องคประกอบ 
สมบัติของผิวโลก 
และบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/1 สํารวจและอธิบายการเกิดดิน  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว  4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(3 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืช 
ในทองถิ่น 

• ดินมีสวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ น้ํา และ
อากาศในสัดสวนที่แตกตางกันทําใหเกิดดินหลาย
ชนิด  พืชแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในดินที่แตกตาง
กัน  ดังนั้นการปลูกพืชจึงควรเลือกใชดินใหเหมาะสม 

ป.5/1 สํารวจ ทดลองและอธิบายการเกิด เมฆ 
หมอก น้าํคาง ฝน และลูกเห็บ  

• ไอน้ําในอากาศที่ควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ  
ทําใหเกิดหมอกและเมฆ  ละอองน้ําเล็ก ๆ ที ่
รวมกันเปนหยดน้าํจะทาํใหเกิดน้ําคางและฝน 

• หยดน้ําทีก่ลายเปนน้ําแข็งแลวถูกพายุพดัวนในเมฆ
ระดับสูงจนเปนกอนน้าํแข็งขนาดใหญขึน้แลว 
ตกลงมาทําใหเกิดลูกเห็บ 
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1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดวฏัจักรน้าํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• วัฏจกัรน้ําเกิดจากการหมุนเวยีนอยางตอเนื่อง   
ระหวางน้ําบริเวณผิวโลกกับน้ําในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/3 ออกแบบและสรางเคร่ืองมืออยางงาย 
ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และ 
ความกดอากาศ 

• อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถตรวจสอบโดยใช
เคร่ืองมืออยางงายได 

ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลม และ 
นําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

• การเกิดลมเกิดจากการเคล่ือนที่ของอากาศ 
ตามแนวพื้นราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง   
มวลอากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สวนอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า มวลอากาศจะจมตัวลง
และเคล่ือนที่ไปแทนที่  

• พลังงานจากลมนําไปใชประโยชนไดมากมาย 
ในดานการผลิตกระแสไฟฟาและการทํากังหันลม 

ป.6/1 อธิบาย จําแนกประเภทของหิน โดยใช
ลักษณะของหิน สมบัติของหินเปนเกณฑ 
และนําความรูไปใชประโยชน 

• หินแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน จําแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑ เชน สี  เนื้อหิน   
ความแข็ง  ความหนาแนน 

• นักธรณีวิทยาจําแนกหินตามลักษณะการเกิดได 
สามประเภท คือ หินอัคนี  หินตะกอน และหินแปร  

• ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกตางกัน 
นํามาใชใหเหมาะกับงานทั้งในดานกอสราง 
ดานอุตสาหกรรมและอื่น ๆ 
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ป.6/2 สํารวจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของหิน • การเปล่ียนแปลงของหินในธรรมชาติโดยการผุ
พังอยูกับที ่การกรอน ทาํใหหินมีขนาดเล็กลงจน
เปนสวนประกอบของดิน 

 
 
 

ป.6/3 สืบคนและอธิบายธรณีพิบัติภยัที่มีผลตอ
มนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

• มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจาก
ธรณีพิบัติภัยทีอ่าจเกิดขึ้นในทองถิ่น  ไดแก 
น้ําปาไหลหลาก น้าํทวม แผนดินถลม 
แผนดินไหว สึนาม ิและอื่น ๆ  

7 
ดาราศาสตร
และอวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของ
ระบบสุริยะ กาแล็กซี และ 
เอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิต
บนโลก มกีระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
การส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและ 
นําความรูไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 

เขาใจความสัมพันธ
ของดวงอาทิตย 
โลก และดวงจันทร 
ที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณ
ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจความสัมพันธ
ของดวงอาทิตย โลก 
และดวงจันทร 
ที่มีผลตอการเกิด
ปรากฏการณ
ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของ
ระบบสุริยะ 

3 • ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลางและมีบริวารโคจรอยูโดยรอบ คือ ดาว
เคราะหแปดดวง  ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะห
นอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ สวนดาว
ตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก ดาว
หาง ดาวเคราะหนอย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ 

4 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

3.5 
 
 

ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและ
ปรากฏการณการขึ้น-ตกของดวงดาว 
โดยใชแผนที่ดาว 

• การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทําใหเกิดการกําหนด
ทิศ โดยโลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจาก 
ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจาก 
ขั้วเหนือ จึงปรากฏใหเห็นดวงอาทิตยและ
ดวงดาวตาง ๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทาง
ทิศตะวันตก 

• แผนที่ดาวชวยในการสังเกตตําแหนงดาวบน
ทองฟา 



13 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ป.6/1 สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู 
ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา 
และนําความรูไปใชประโยชน 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา 1 ป  
ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวต้ังฉากของ
ระนาบทางโคจร ทาํใหบริเวณสวนตาง ๆ  
ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน 
เปนผลใหเกิดฤดูตาง ๆ 

• ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวางที่เห็น
เกิดจากแสงอาทิตยตกกระทบดวงจันทร 
แลวสะทอนมายังโลก การที่ดวงจันทรโคจรรอบ
โลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทรจึง
เปล่ียนตําแหนงไปทําใหมองเห็นแสงสะทอนจาก
ดวงจันทรแตกตางกันในแตละคืน ซ่ึงเรียกวา 
ขางขึ้น ขางแรม  และนาํมาใชจัดปฏิทินในระบบ
จันทรคติ  

• การที่โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันทําใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย 
เรียกวา เกิดสุริยุปราคา และเมื่อดวงจันทร
เคล่ือนที่เขาไปอยูในเงาของโลก เรียกวา  
เกิดจันทรุปราคา 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 28 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1.    รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 26 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 52 นาที (ขอละ 3.5 คะแนน)  

2.    รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน              จํานวน  2 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ   8 นาที (ขอละ 4.5 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 
ตามหลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
ที่ใชในการสอบ 

O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
คะแนน 

ว 7.2 เขาใจความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใช 
ในการสํารวจอวกาศ และ       
ทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
การเกษตร  และการส่ือสาร  
มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนอยางมี
คุณธรรมตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

ป.6/1 สืบคน อภิปรายความกาวหนาและ
ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 

1 • ความกาวหนาของ จรวด  ดาวเทียม  และ 
ยานอวกาศ  

• ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ ไดนํามาใช    
ในการสํารวจขอมูลของวัตถุทองฟา ทําใหได
เรียนรู เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบ
สุริยะเพิ่มขึ้นอีกมากมายและยังมีประโยชนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีในดานการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ    การส่ือสาร การสํารวจ
สภาพอากาศ ดานการแพทย และดานอื่น ๆ อีก
มากมาย 

4 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

3.5 

รวม 67 - 28 100 
จํานวนเวลาที่ใชสอบ 60 นาท ี

 

หมายเหตุ  (1) การวัด สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 7;  (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจ 
และตีความเรื่อง
ที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภท
ต่าง ๆ  และแสดง
ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

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

เลือก/ระบุประโยค 

และข้อความตรงตาม

ความหมายของสัญลักษณ์

หรือเครื่องหมายที่อ่าน  

บอกใจความสําคัญ และ

ตอบคําถามจากการฟัง 

และอ่านบทสนทนา  

นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 

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

2 • ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  

  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  

  โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม  

  เวลาว่างและนนัทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  

  การซื้อ–ขาย และลมฟ้าอากาศ เป็นวงคาํศัพท์  

  สะสมประมาณ 1,050 – 1,200 คํา  

  (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

4 ตัวเลือก      

1 คําตอบ      

(8 ข้อ) 

20 

ป.6/4 บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า  

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

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

- Wh-Question เช่น   
     Who is/are…?            
     He /She is…/They are… 
     What…?/Where…?   
     It is …/They are… 
     What...doing?  …is/am/are… etc.     
   - Or-Question เช่น   
     Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an…    
     Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc.     
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสารทาง
ภาษาในการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และความ
คิดเห็นอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

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

เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง   

คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/

เขียนแสดงความต้องการ  

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/

เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรม

ต่าง ๆ  พร้อมทัง้ให้เหตุผลสั้น ๆ  

ประกอบ 

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

4 ตัวเลือก      
1 คําตอบ      
(10 ข้อ) 

25 

ป.6/2 ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และให้
คําแนะนํา 

•  คําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําที่มี 2-3  
   ขั้นตอน 

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

• คําศัพท์ สํานวน และประโยคที่ใช ้
 บอกความต้องการ ขอความชว่ยเหลือ ตอบรับ 
  และปฏเิสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น  
  Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/  
  Can/Could…?/ Yes,.../No,…   etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะ
การสื่อสาร 
ทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น 
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

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

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

เขียนโต้ตอบในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง   

คําขอร้อง และให้คําแนะนํา/

เขียนแสดงความต้องการ 

ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ

และปฏิเสธการให้ความ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน 

ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว/ 

เขียนแสดงความรู้สึก

เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

กิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลสั้น ๆ  ประกอบ 

ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

 

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

  

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

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

   He/She loves…because… 

   I/You/We/They don’t  

   like/love/feel…because… 

   He/She doesn’t  

   like/love/feel…because… 

   I/You/We/They feel…because…etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

1 

ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร 

ต 1.3 นําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ    
โดยการพูด และ
การเขยีน 

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

เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ

และตารางแสดงข้อมลูต่าง ๆ  

ที่ฟังและอ่าน /เขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

ต่าง ๆ  ใกล้ตัว 

ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

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

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

20 

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

•  คํา กลุ่มคําและประโยคที่มคีวามหมาย   
   สัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง  
 

ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว 

•  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรม
ของเจ้าของ
ภาษาและ
นําไปใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

ใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และ

กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ

เหมาะสม ตามมารยาท

สังคมและวัฒนธรรม  

ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเทศกาล/วนัสําคัญ/

งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่

ของเจ้าของภาษาเขา้ร่วม

กิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/

วันสําคัญ/งานฉลอง/ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของ

เจ้าของภาษา 

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

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

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(3 ข้อ) 

7.50 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

2 

ภาษาและ

วัฒนธรรม 

ต 2.2 เข้าใจ   

ความเหมือน

และความ

แตกต่างระหว่าง

ภาษาและ

วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 

กับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

และนํามาใช้

อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

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

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

ระหว่างเทศกาลงานฉลอง

และประเพณีของเจ้าของ

ภาษากับของไทย 

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

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

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(5 ข้อ) 

12.50 

ป.6/2 เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง
เทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

•  การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง 

ระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณขีอง 
เจ้าของภาษากับของไทย 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 

จํานวนข้อสอบ  40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ ดังนี้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 2.50 คะแนน (ต่อ) 
 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

รูปแบบข้อสอบ

(จํานวนข้อ) 

 

คะแนน 

4 

ภาษากับ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน 

และโลก 

ต 4.1 ใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

ในสถานการณ์

ต่าง  ๆ ทั้งใน

สถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

ใช้ภาษาสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  

และสถานศึกษา 

ใช้ภาษาสื่อสาร 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  

และสถานศึกษา 

ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ห้องเรียนและสถานศึกษา 

1 •  การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศกึษา 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(6 ข้อ) 

15 

รวม 14  40 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 

 

หมายเหตุ สาระที่ 2 ,4 เป็นเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในมาตรฐาน ต 1.1 และ ต 1.3  

 

 

 


