
รูปแบบขอสอบ และจํานวนขอสอบในแตละวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 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 40 80 50 100 20 80 40 80 
1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คําตอบ         
1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ         
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         
1.8 ระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข - - - - 5 20 - - 
1.9 อัตนัย         

รวมจํานวนขอสอบ 50 100 50 100 25 100 44 100 
2. จํานวนเวลาท่ีใชสอบ (นาที) 90 90 90 90 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562 
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)  

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 
สรุป

จํานวน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

1 
การอ่าน 

ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด 
เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ      
ได้ถูกต้องเข้าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย 
จับใจความสําคัญและรายละเอียด
ของสิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น 
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน  และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนนุจากเรื่องที่อ่าน 

เข้าใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความ 
สําคัญ และรายละเอียดของ 
สิ่งที่อ่านแสดงความคิดเห็น  
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด 
ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ 
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล 
ลําดับความอย่างมีขั้นตอน  และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

ม.1/3 ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

9 •  การอ่านจับใจความจากวรรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน  
   รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้อื่น ๆ 

4 ตัวเลือก
1 คําตอบ 
  (12 ข้อ) 

24 

ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมาย  
โดยตรง และความหมายโดยนัย 

ม.3/3 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

ม.3/4 อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 

ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น 

ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง 

ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

•  การอ่านตามความสนใจ เช่น 
  - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  - หนังสืออ่านตามความสนใจ 

 และตามวัยของนักเรียน 
  - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน 

 ร่วมกันกําหนด 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562  
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) (ต่อ) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วดั 

 
สรุป

จํานวน สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
รูปแบบ
ข้อสอบ คะแนน 

ตัวชี้วัด  (จํานวนข้อ) 

2 
การเขียน 

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

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

ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
ระดับภาษา เขียนคําขวัญ คําคม  
คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา 
คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่าง ๆ 
เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระแบบ
กรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจน 
เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
เขียนโครงงาน 

ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

7 •  การเขียนแนะนําตนเอง หรือ 
   สถานที่สําคัญ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(8 ข้อ) 

16 

ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา •  การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย 
   โวหาร และพรรณาโวหาร 

ม.2/3 เขียนเรียงความ •  การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย 
   โวหาร และพรรณาโวหาร 

ม.2/6 เขียนจดหมายกิจธุระ •  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
   ในชีวิตประจําวัน 
   - จดหมายเชิญวิทยากร 
   - จดหมายขอบคุณวิทยากร 

ม.3/4 เขียนย่อความ •  การเขียนย่อความจากวรรณคดี  
   และวรรณกรรมในหนังสือเรียน  
   หรือสื่อต่าง ๆ 

ม.3/6 เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

•  การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง 
   ความคิดเห็น และโต้แย้งใน 
  เรื่องต่าง ๆ                    

ม.3/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 
ในเรื่องต่าง ๆ 

•  การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  
   และแสดงความรู้ ความคิดเห็น    
   หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
   - บทโฆษณา   
   - บทความทางวิชาการ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562  
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 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 คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

3 
การฟัง 
การดู 
และ 

การพูด 

ท 3.1 สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ 
และสร้างสรรค์ 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟัง
และดู นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะใน
การพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการดู 
นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน พูดในโอกาสต่าง ๆ 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูด
โน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  

ม.2/2 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ 

ความน่าเชื่อถือของขา่วสารจากสื่อต่าง ๆ 

4 •  การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์   

   และวิจารณ์ พูดแสดงความรู้สึก     

   และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 

4 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

  (8 ข้อ) 

16 

ม.3/2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู 

เพื่อนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน

ชีวิต 

•  การพูดแสดงความคิดเห็น  
   พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน   
   ค่าจากเรื่องที่ฟังและดู 

ม.3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตามวัตถปุระสงค ์ •  การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
   - การอภิปราย 
   - การพูดโน้มน้าวใจ ม.3/5 พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐาน

ตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และ

น่าเชื่อถือ 
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    จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562   
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 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 คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

4 
หลักการ

ใช้
ภาษาไทย 

 

ท 4.1 เข้าใจ 
ธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทย 
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์   
คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาถิ่น  

คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  

คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ  

ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 

โครงสร้างของประโยครวม  

ประโยคซ้อน ลักษณะภาษา 
ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และ 

ไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และ
โคลงสี่สุภาพ 

เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์   
คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาถิ่น  
คําภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ  
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน 
โครงสร้างของประโยครวม  
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษา 
ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง 
โคลงสี่สุภาพ 

ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 8 • ชนิดและหน้าที่ของคํา 4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ    
(5 ข้อ) 

 
5 ตัวเลือก 
2 คําตอบ    
(10 ข้อ) 

30 

ม.1/6 จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย 
และสุภาษิต 

• สํานวนไทยที่เป็นคําพังเพย 
  และสุภาษิต 

ม.2/1 สร้างคําในภาษาไทย • สร้างคําสมาส 

ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยครวม และประโยคซ้อน 

• ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
  - ประโยคสามัญ 
  - ประโยครวม 
  - ประโยคซ้อน 

ม.3/1 จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศ 
ที่ใช้ในภาษาไทย 

• คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
  การสร้างคําสมาส 

ม.3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา • ระดับภาษา 

ม.3/4 ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ • คําทับศัพท์ 
• คําศัพท์บัญญัติ  

• คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง  • หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2562   
   จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนยั 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)   2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ  จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 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 คะแนน 

(จํานวนข้อ) 

5 
วรรณคดี

และ
วรรณกรรม 

ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 
อย่างเห็นคุณค่าและ 
นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่า 
ที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรม 
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร
สําคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม 
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ข้อคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น 
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

4 • การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
  จากวรรณคดีประเภทกลอน รวมทั้ง 
  วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหา 
  เกี่ยวกับ 

   - ขนบธรรมเนียมประเพณี 

    และการยอพระเกียรติ 

   - วรรณกรรมท้องถิ่นอื่น 

   - เรื่องสั้น 

   - สารคดี 

4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ   
(7 ข้อ) 

14 

ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม  
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ 
ยากยิ่งขึ้น 

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด 
  จากวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภาพ   
  รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมที่มี 
  เนื้อหาเกี่ยวกับ    
  - คําสอนและประวัติศาสตร์ 

  - วรรณกรรมอาเซียน 

  - เรื่องสั้น 

  - สารคดี 

 

ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 

ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

รวม 32  50 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 

 



1 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวน

จริง มีความเขาใจเกีย่วกับอัตราสวน 

สัดสวน รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้

กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและ

รากที่สามของจาํนวนจริง สามารถ

ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 

เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง  

รากที่สองและรากที่สามของ 

จํานวนจริง ใชการประมาณคา 

ในการดําเนินการและแกปญหา  

และนําความรูเกีย่วกับจาํนวนไปใช 

ในชีวิตจริงได 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวน

จริง มีความเขาใจเกีย่วกับอัตราสวน 

สัดสวน รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้

กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและ

รากที่สามของจาํนวนจริง สามารถ

ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 

เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง  

รากที่สองและรากที่สามของ 

จํานวนจริง ใชการประมาณคา 

ในการดําเนินการและแกปญหา  

และนําความรูเกีย่วกับจาํนวนไปใช 

ในชีวิตจริงได 

ม.1/1 ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบ

จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย  

เศษสวน และทศนิยม 

3 • จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย  

เศษสวน และทศนิยม 

• การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม เศษสวน

และทศนิยม 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

 

8 

 

ม.1/2 เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกาํลังที่มีเลขชี้กําลัง

เปนจํานวนเต็ม  และเขียนแสดงจํานวน 

ใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร 

(scientific notation) 

• เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 

• การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตร (A × 10n เมื่อ  

1 ≤ A < 10 และ n เปนจํานวนเต็ม) 

ม.2/4 ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และ

รอยละในการแกโจทยปญหา 

• อัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  และ          

การนําไปใช 

ค 1.2 เขาใจถึงผล

ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการของ

จํานวนและ

ความสัมพันธ

ระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ 

และสามารถใชการ

ดําเนินการในการ

แกปญหา 

 

ม.1/1 บวก  ลบ  คูณ  หารจํานวนเต็ม   

และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ  

การหาร  และบอกความสัมพันธของ     

การบวกกับการลบ การคูณกบัการหาร

ของจํานวนเต็ม 

 

 

 

 

 

4 • การบวก การลบ การคูณ และการหาร 

จํานวนเต็ม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับจํานวนเต็ม 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

ม.1/2 บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวนและทศนิยม  

และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ            

การหาร และบอกความสัมพันธของ          

การบวกกับการลบ การคูณกบัการหาร

ของเศษสวนและทศนิยม 

• การบวก การลบ การคูณ และการหาร  

เศษสวนและทศนิยม  

• โจทยปญหาเกีย่วกับเศษสวนและ

ทศนิยม 

ม.1/4 คูณและหารเลขยกกาํลังที่มีฐานเดียวกนั 

และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 

• การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐาน

เดียวกัน  และเลขชี้กาํลังเปนจํานวนเต็ม 

ม.2/1 หารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็ม

โดยการแยกตัวประกอบและนําไปใช           

ในการแกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

• การหารากที่สองและรากที่สามของ

จํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ 

และนําไปใช 

ค 1.4 เขาใจระบบ

จํานวนและนํา

สมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใช 

ม.1/1 นําความรูและสมบัติเกีย่วกับจาํนวนเต็ม 

ไปใชในการแกปญหา 

1 • ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 

และการนําไปใช 

• การนําความรูและสมบัติเกี่ยวกบั 

จํานวนเต็มไปใช 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

4 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว

ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร

ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวย

การวัดในระบบตาง ๆ เกีย่วกับ      

ความยาว พื้นที่ และปริมาตรไดอยาง

เหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชในชีวิตจริงได 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว

ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร

ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม พรอมทั้งสามารถ

นําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิต

จริงได 

ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 2 • พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

4 

 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย และทรงกลม 

• ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย  และทรงกลม 

ค 2.2 แกปญหา

เกี่ยวกบัการวัด 

ม.2/1 ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

2 • การใชความรูเกี่ยวกับความยาวและ

พื้นที่ในการแกปญหา 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

8 

 

ม.3/1 ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที ่พื้นที่ผิว และ

ปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ 

• การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  

และปริมาตรในการแกปญหา    
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

- สามารถสรางและอธบิายขั้นตอน

การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช

วงเวียนและสันตรง  อธิบายลักษณะ

และสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ซ่ึงไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 

กรวย และทรงกลมได   

- มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของ

ความเทากันทุกประการและ          

ความคลายของรูปสามเหล่ียม            

เสนขนาน ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและ

บทกลับ และสามารถนาํสมบัติ

เหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ

แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเร่ือง                     

การเล่ือนขนาน (translation)           

การสะทอน (reflection) และ             

การหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

- สามารถนกึภาพและอธบิายลักษณะ

ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

- อธิบายลักษณะและสมบัติของ    

รูปเรขาคณิตสามมิติ ซ่ึงไดแก ปริซึม 

พีระมิด ทรงกระบอก กรวย  

และทรงกลมได   

- มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของ

ความเทากันทุกประการและ             

ความคลายของรูปสามเหล่ียม             

เสนขนาน ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและ

บทกลับ และสามารถนาํสมบัติ

เหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ

แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเร่ือง              

การเล่ือนขนาน (translation)         

การสะทอน (reflection) และ             

การหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

- สามารถนกึภาพและอธบิายลักษณะ

ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

ม.1/5 ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา 

(front view) ดานขาง (side view) หรือ

ดานบน (top view) ของรูปเรขาคณิต 

สามมิติที่กําหนดให 

2 • ภาพที่ไดจากการมองดานหนา (front 

view)  ดานขาง (side view)  และ

ดานบน (top view)  ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

8 

ม.1/6 วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อกําหนด

ภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา  

ดานขาง  และดานบนให 

• การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิต 

สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก   

เมื่อกําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง และดานบนให 

ค 3.2 ใชการนึกภาพ 

(visualization)  

ใชเหตุผลเกี่ยวกับ

ปริภูมิ (spatial 

reasoning)      

และใชแบบจาํลอง

ทางเรขาคณิต 

(geometric 

model) ในการ

แกปญหา 

ม.2/1 ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการ

ของรูปสามเหล่ียมและสมบัติของ          

เสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา 

4 • ดานและมุมคูที่มีขนาดเทากันของรูป

สามเหล่ียมสองรูปที่เทากันทุกประการ 

• รูปสามเหล่ียมสองรูปที่มีความสัมพันธ

กันแบบดาน– มุม– ดาน    

มุม– ดาน– มุม    ดาน – ดาน – ดาน  

และมุม– มุม– ดาน   

• สมบัติของเสนขนาน    

• การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากัน        

ทุกประการของรูปสามเหล่ียมและ

สมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผล

และการแกปญหา 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

    ม.2/2 ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการ

ใหเหตุผลและแกปญหา 

• ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ   

และการนําไปใช 

  

ม.2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน  

การสะทอน และการหมุนรูปตนแบบ  

และอธิบายวิธกีารที่จะไดภาพที่ปรากฏ

เมื่อกําหนดรูปตนแบบและภาพนั้นให 

• การเล่ือนขนาน  การสะทอน  การหมุน 

และการนําไปใช 

ม.3/1 ใชสมบัติของรูปสามเหล่ียมคลาย 

ในการใหเหตุผลและการแกปญหา 

• สมบัติของรูปสามเหล่ียมคลายและ 

การนําไปใช 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

สามารถวิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบรูป 

สถานการณหรือปญหา และสามารถ

ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว          

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร   

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ

กราฟในการแกปญหาได 

สามารถวิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบรูป 

สถานการณหรือปญหา และสามารถ

ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว          

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร   

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ

กราฟในการแกปญหาได 

ม.1/1 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของ

แบบรูปที่กําหนดให 

1 • ความสัมพันธของแบบรูป 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

4 

 

ค 4.2 ใชนิพจน 

สมการ อสมการ 

กราฟ และตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร 

(mathematical  

model)  อื่น ๆ 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย 

และนําไปใช

แกปญหา 

ม.2/1 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว พรอมทั้งตระหนักถึง            

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

6 • โจทยปญหาเกีย่วกับสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(4 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

20 

ม.2/2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของ 

รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน 

การสะทอน และการหมุนบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก 

• การเล่ือนขนาน การสะทอน  

และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบ 

ในระบบพิกัดฉาก 

ม.3/1 ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวในการแกปญหา  พรอมทั้งตระหนกั

ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

• อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและ 

การนําไปใช 

ม.3/3 เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร • กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

ม.3/4 อานและแปลความหมายกราฟของระบบ

สมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ 

• กราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

• กราฟอื่น ๆ 

ม.3/5 แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ

นําไปใชแกปญหา พรอมทั้งตระหนกัถึง

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
 

• ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ

การนําไปใช 



7 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 20 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 72 นาที (ขอละ 4 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน 5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 18 นาที (ขอละ 4 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 

- สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอ

คําถามเกี่ยวกับปญหาหรือ

สถานการณ กําหนดวิธกีารศึกษา  

เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล

โดยใชแผนภูมิรูปวงกลมหรือรูปแบบ

อื่นที่เหมาะสมได   

- เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ือง

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลทีย่ังไมไดแจกแจง

ความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูล

ขาวสารทางสถิติ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ  สามารถใชความรูเกี่ยวกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณและ

ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

- เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ือง

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลทีย่ังไมไดแจกแจง

ความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูล

ขาวสารทางสถิติ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ  สามารถใชความรูเกี่ยวกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณและ

ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

ม.3/2 หาคาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ 

และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

2 • คากลางของขอมูลและการนําไปใช 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 

 

ม.3/4 อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูล

ที่ไดจากการนาํเสนอ 

• การวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอ 

ค 5.2 ใชวิธีการ

ทางสถิติและ

ความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปน 

ในการคาดการณได              

อยางสมเหตุสมผล 

ม.3/1 หาความนาจะเปนของเหตุการณจาก      

การทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาส

เกิดขึ้นเทา ๆ กัน  และใชความรูเกีย่วกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล 

1 • การทดลองสุมและเหตุการณ 

• ความนาจะเปนของเหตุการณ  

• การใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน 

ในการคาดการณ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 
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รวม 28 - 25 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาท ี

หมายเหตุ  1.  การวัด สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 5 

              2.  ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 



1 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

1 
สิ่งมีชีวติ  

กับ
กระบวนการ
ดํารงชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาที่ของระบบ
ตาง ๆ  ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางาน 
สัมพันธกัน มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชใน 
การดํารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลส่ิงมีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจลักษณะและ
องคประกอบที่สําคัญ
ของเซลลส่ิงมีชวีิต 
ความสัมพนัธของ 
การทํางานของระบบ
ตาง ๆ   ลักษณะ 
การถายทอดลักษณะ
ทางพนัธกุรรม  
เทคโนโลยีชวีภาพ   
ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต  พฤติกรรม
และการตอบสนองตอ
ส่ิงเราของส่ิงมีชีวิต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจลักษณะและ
องคประกอบที่สําคัญ
ของเซลลส่ิงมีชีวิต 
ความสัมพนัธของ 
การทาํงานของระบบ
ตาง ๆ   ลักษณะ 
การถายทอดลักษณะ
ทางพันธกุรรม  
เทคโนโลยีชีวภาพ   
ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต  พฤติกรรม
และการตอบสนองตอ
ส่ิงเราของส่ิงมีชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/1 สังเกตและอธิบายรูปราง ลักษณะของ
เซลลของส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวและเซลลของ
ส่ิงมีชีวิตหลายเซลล 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เซลลของส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว และเซลลของส่ิงมีชีวิต
หลายเซลล เชน เซลลพืช และเซลลสัตวมีรูปราง 
ลักษณะแตกตางกัน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(8 ขอ) 

 
 เลือกตอบ
เชิงซอน     
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบสวนประกอบสําคัญ
ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

• นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุมเซลล  เปนสวนประกอบ
สําคัญของเซลลที่เหมือนกันของเซลลพืชและเซลลสัตว 

• ผนังเซลลและคลอโรพลาสต เปนสวนประกอบที่พบได
ในเซลลพืช 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายหนาที่ของ
สวนประกอบที่สําคัญของเซลลพืชและ
เซลลสัตว 

• นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล แวคิวโอล  เปน
สวนประกอบที่สําคัญของเซลลสัตว  มีหนาที่แตกตางกัน 

• นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล แวคิวโอล  
ผนังเซลล และคลอโรพลาสต เปนสวนประกอบที่
สําคัญของเซลลพืช มีหนาที่แตกตางกัน 

ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร 
ผานเซลล โดยการแพรและออสโมซิส  

• การแพรเปนการเคล่ือนที่ของสาร จากบริเวณที่มี 
ความเขมขนสูงไปสูบริเวณที่มีความเขมขนตํ่า 

• ออสโมซิสเปนการเคล่ือนที่ของน้ําผานเขาและออก
จากเซลล จากบริเวณที่มีความเขมขนของสารละลาย
ตํ่าไปสูบริเวณที่มีความเขมขนของสารละลายสูง 
โดยผานเยื่อเลือกผาน 

ม.1/5 ทดลองหาปจจัยบางประการที่จําเปนตอ 
การสังเคราะหดวยแสงของพืชและอธิบายวา แสง 
คลอโรฟลล แกสคารบอนไดออกไซด น้ํา เปน
ปจจัยที่จําเปนตองใชในการสังเคราะหดวยแสง  

• แสง คลอโรฟลล แกสคารบอนไดออกไซด และน้ํา 
เปนปจจัยที่จาํเปนตอกระบวนการสังเคราะหดวย
แสงของพืช 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ม.1/6 ทดลองและอธิบายผลที่ไดจาก 
การสังเคราะหดวยแสงของพืช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• น้ําตาล แกสออกซิเจนและน้ํา เปนผลิตภัณฑที่ได
จากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/7 อธิบายความสําคัญของกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชตอส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงแวดลอม       

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงมีความสําคัญตอ 
การดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและตอส่ิงแวดลอมในดาน
อาหาร การหมุนเวียนของแกสออกซิเจนและ 
แกสคารบอนไดออกไซด 

 
ม.1/8 ทดลองและอธิบายกลุมเซลลที่เกี่ยวของ

กับการลําเลียงน้ําของพืช  
• เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําเปนกลุมเซลลเฉพาะเรียง

ตอเนื่องกันต้ังแตราก ลําตน จนถึงใบ ทาํหนาที่ในการ
ลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร 
 

ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสรางที่เกี่ยวกบั
ระบบลําเลียงน้ําและอาหารของพืช  

• เนื้อเยื่อลําเลียงน้ําและเนื้อเยื่อลําเลียงอาหารเปน 
กลุมเซลลที่อยูคูขนานกันเปนทอลําเลียง จากราก   
ลําตนถึงใบ ซ่ึงการจัดเรียงตัวของทอลําเลียงใน     
พืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคูจะแตกตางกัน 

• เนื้อเยื่อลําเลียงน้ํา ทาํหนาที่ในการลําเลียงน้ําและ
ธาตุอาหารจากรากสูใบ  สวนเนื้อเยื่อลําเลียงอาหาร
ทําหนาที่ลําเลียงอาหารจากใบสูสวนตาง ๆ ของพืช 

• การคายน้าํมีสวนชวยในการลําเลียงน้ําของพืช 
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ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสรางของดอก 
ที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เกสรเพศผูและเกสรเพศเมียเปนโครงสรางที่ใชใน 
การสืบพันธุของพืชดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศของพืชดอกและการสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศของพืช โดยใชสวนตาง ๆ ของ
พืชเพื่อชวยในการขยายพันธุ 

• กระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกเปน 
การปฏิสนธิระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลไข 
ในออวุล 

• การแตกหนอ การเกิดไหล เปนการสืบพนัธุของพืช
แบบไมอาศัยเพศ โดยไมมีการปฏิสนธ ิ

• ราก ลําตน ใบ และกิ่งของพืชสามารถนาํไปใช
ขยายพันธุพืชได 

ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพชื
ตอแสง น้ํา และการสัมผัส 

• พืชตอบสนองตอส่ิงเราภายนอก โดยสังเกตไดจาก 
การเคล่ือนไหวของสวนประกอบของพืช ที่มีตอแสง 
น้ํา และการสัมผัส 

ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ  
ปรับปรุงพันธุ เพิ่มผลผลิตของพืชและ 
นําความรูไปใชประโยชน 

• เทคโนโลยีชีวภาพ เปนการใชเทคโนโลยเีพื่อทําให
ส่ิงมีชีวิตหรือองคประกอบของส่ิงมีชีวิตมีสมบัติ 
ตามตองการ 

• การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม เปน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใชในการขยายพันธุ  ปรับปรุง
พันธุ และเพิ่มผลผลิตของพืช 

ม.2/1 อธิบายโครงสรางและการทํางานของระบบ 
ยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ 
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุของมนุษยและ
สัตว รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย 

• ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบ
หายใจ  ระบบขับถาย  ระบบสืบพันธุ  และระบบ
ประสาทของมนุษยในแตละระบบ ประกอบดวย 
อวัยวะหลายชนิดที่ทํางานอยางเปนระบบ 
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• ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  
ระบบขบัถาย ระบบสืบพันธุของสัตว ประกอบดวย   
อวยัวะหลายชนิดที่ทํางานอยางเปนระบบ 

 
 
 
 ม.2/2 อธิบายความสัมพันธของระบบตาง ๆ ของ

มนุษยและนาํความรูไปใชประโยชน 
• ระบบยอยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ

หายใจ  ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุของมนุษย 
ในแตละระบบมีการทาํงานที่สัมพันธกันทําใหมนุษย
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ  ถาระบบใดระบบหนึ่ง
ทํางานผิดปกติยอมสงผลกระทบตอระบบอื่น ๆ 
ดังนั้นจึงตองมีการดูแลรักษาสุขภาพ 
 

ม.2/3 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย
และสัตวที่ตอบสนองตอส่ิงเราภายนอก
และภายใน 

• แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเปนส่ิงเราภายนอก 
สวนการเปล่ียนแปลงระดับสารในรางกาย เชน 
ฮอรโมน จัดเปนส่ิงเราภายใน ซ่ึงทั้งส่ิงเราภายนอก
และส่ิงเราภายในมีผลตอมนุษยและสัตว ทําใหแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ออกมา 
 

ม.2/4 อธิบายหลักการและผลของการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ  
ปรับปรุงพันธุ และเพิ่มผลผลิตของสัตว
และนําความรูไปใชประโยชน 

• เทคโนโลยีชีวภาพเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อทําให
ส่ิงมีชีวิตหรือองคประกอบของส่ิงมีชีวิต มีสมบัติตาม
ตองการ 

• การผสมเทียม การถายฝากตัวออน การโคลน เปน  
การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ 
และเพิ่มผลผลิตของสัตว   
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ม.2/5 ทดลอง วิเคราะห และอธบิายสารอาหาร
ในอาหาร มปีริมาณพลังงานและสัดสวนที่
เหมาะกับเพศและวัย 

• แปง น้ําตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เปนสารอาหาร
และสามารถทดสอบได 

• การบริโภคอาหาร จําเปนตองใหไดสารอาหารที่
ครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกบัเพศและวัย      
และไดรับปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย 

ว 1.2 เขาใจกระบวนการและ
ความสําคัญของการถายทอด
ลักษณะทางพันธกุรรม 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
 
 
 

ม.3/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซม
ที่มีหนวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 
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• เมื่อมองเซลลผานกลองจุลทรรศนจะเห็นเสนใยเล็ก ๆ   
พันกันอยูในนวิเคลียส เมื่อเกิดการแบงเซลล เสนใยเหลานี้
จะขดส้ันเขาจนมีลักษณะเปนทอนส้ัน เรียกวา โครโมโซม 

• โครโมโซม ประกอบดวย ดีเอ็นเอและโปรตีน 
• ยีนหรือหนวยพันธุกรรมเปนสวนหนึ่งที่อยูบนดีเอ็นเอ 

4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ  
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 ม.3/2 อธิบายความสําคัญของสารพันธุกรรมหรือ 

ดีเอ็นเอ และกระบวนการถายทอด
ลักษณะทางพันธกุรรม 

• เซลลหรือส่ิงมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่
ควบคุมลักษณะของการแสดงออก 

• ลักษณะทางพันธกุรรมที่ควบคุมดวยยีนจากพอและ
แมสามารถถายทอดสูลูกผานทางเซลลสืบพันธุและ
การปฏิสนธ ิ

ม.3/3 อภิปรายโรคทางพันธกุรรมที่เกิดจาก 
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม และ 
นําความรูไปใชประโยชน 

• โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เปนโรคทางพนัธุกรรม  
ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 

• กลุมอาการดาวนเปนความผิดปกติของรางกาย  
ซ่ึงเกิดจากการที่มีจาํนวนโครโมโซมเกินมา 

• ความรูเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถนําไปใชใน 
• การปองกันโรค ดูแลผูปวยและวางแผนครอบครัว 
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1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 
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หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
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ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 

ม.3/4 สํารวจและอธิบายความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถิ่นที่ทําใหส่ิงมีชีวิต
ดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล 

• ความหลากหลายทางชีวภาพที่ทาํใหส่ิงมีชีวิตอยู
อยางสมดุล ขึ้นอยูกับความหลากหลายของระบบ
นิเวศ  ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต และ 
ความหลากหลายทางพันธกุรรม 

ม.3/5 อธิบายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีตอมนุษย สัตว พืช และ
ส่ิงแวดลอม 

• การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงสงผล
กระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย  สัตว  พืช และ
ส่ิงแวดลอม 

• การใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชและสัตว สงผล
กระทบตอส่ิงมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพชื ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ       
และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ม.3/6 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอ 
การดํารงชีวิตของมนุษยและส่ิงแวดลอม 

• ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มปีระโยชนตอมนุษย  
ทั้งดานการแพทย การเกษตรและอุตสาหกรรม 

2 
ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 
 
 
 

ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอม 
ในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต  
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ  ในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและ

เขาใจความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

เขาใจความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 

ม.3/1 สํารวจระบบนิเวศตาง ๆ ในทองถิ่น และ
อธิบายความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในระบบนิเวศ 

4 
 
 
 
 

• ระบบนิเวศในแตละทองถิ่น ประกอบดวย
องคประกอบทางกายภาพและองคประกอบทาง
ชีวภาพเฉพาะถิ่น ซ่ึงมีความเกีย่วของสัมพันธกัน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(2 ขอ) 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

ม.3/2 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของ 
การถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิต        
ในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร 

• ส่ิงมีชีวิตมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยมี 
การถายทอดพลังงานในรูปของโซอาหาร            
และสายใยอาหาร 
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จิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/3 อธิบายวฏัจกัรน้ํา วัฏจกัรคารบอน และ
ความสําคัญที่มีตอระบบนิเวศ 
 
 
 

 • น้ําและคารบอนเปนองคประกอบในส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิต 

• น้ําและคารบอนจะมีการหมุนเวียนเปนวฏัจักรใน
ระบบนิเวศ ทําใหส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนําไปใช
ประโยชนได 

 

 
 

 

ม.3/4 อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง 
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
 

• อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเขา  
และอัตราการอพยพออกของส่ิงมีชีวิต มผีลตอ     
การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 

ว 2.2 เขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก  
นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/1 วิเคราะหสภาพปญหาส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น และเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหา  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สภาพปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน เกิดจากการกระทําของธรรมชาติและมนุษย 

• ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและปองกัน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของ  
ระบบนิเวศ 

• ระบบนิเวศจะสมดุลไดจะตองมีการควบคุมจํานวน
ผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรีย ใหมปีริมาณ 
สัดสวน และการกระจายที่เหมาะสม 

• การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและการดูแล
รักษาสภาพแวดลอม เปนการรักษาสมดุลของ   
ระบบนิเวศ 

ม.3/3 อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

• การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางคุมคาดวย 
การใชซํ้า นํากลับมาใชใหม ลดการใชผลิตภัณฑ  
ใชผลิตภัณฑชนิดเดิม ซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใช  
เปนวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน 
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คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  ม.3/4 วิเคราะหและอธิบายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง   

 • การใชทรัพยากรธรรมชาติควรคํานึงถึงปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการเตรียมตัวใหพรอมที่จะรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/5 อภิปรายปญหาส่ิงแวดลอมและเสนอแนะ 
แนวทางการแกปญหา   
 
 
 

• ปญหาส่ิงแวดลอม อาจเกิดจากมลพษิทางน้ํา มลพิษทาง
เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน 

• แนวทางการแกปญหามหีลายวธิ ีเร่ิมจากศึกษา
แหลงที่มาของปญหา เสาะหากระบวนการในการ
แกปญหา และทกุคนมีสวนรวมในการปฏบิัติเพื่อ
แกปญหานั้น 

ม.3/6 อภิปรายและมีสวนรวมในการดูแลและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยนื 
 

• การดูแลและอนุรักษส่ิงแวดลอมในทองถิ่นใหยั่งยืน 
ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายและตองเปน 
ความรับผิดชอบของทุกคน 

3 
สารและ
สมบัติ

ของสาร 
 
 

ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร   
ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร
กับโครงสราง และแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค  มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและ 

เขาใจองคประกอบ
และสมบัติของ
สารละลาย  
สารบริสุทธิ์  
การเปล่ียนแปลงของ
สารในรูปแบบของ 

เขาใจองคประกอบ
และสมบัติของ
สารละลาย  
สารบริสุทธิ์  
การเปล่ียนแปลงของ
สารในรูปแบบของ 

ม.1/1 ทดลองและจําแนกสารเปนกลุมโดยใช  
เนื้อสารหรือขนาดอนภุาคเปนเกณฑ และ
อธิบายสมบัติของสารในแตละกลุม 

7 
 
 
 
 
 

• เมื่อใชเนื้อสารเปนเกณฑ จําแนกสารไดเปน        
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม ซ่ึงสารแตละกลุมจะมี
สมบัติแตกตางกัน 

• เมื่อใชขนาดอนุภาคของสารเปนเกณฑจําแนกสาร
เปนสารแขวนลอย คอลลอยดและสารละลาย ซ่ึง
สารแตละกลุมจะมีสมบัติแตกตางกัน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(5 ขอ) 

 
 
 

10 
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ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
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  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู 
นําความรูไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปล่ียนสถานะ 
การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปล่ียนสถานะ 
การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปล่ียนสถานะของ
สาร โดยใชแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาค
ของสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สี รูปราง ขนาด ความแข็ง ความหนาแนน จุดเดือด  
จุดหลอมเหลว เปนสมบัติทางกายภาพของสาร  ความ
เปนกรด - เบส ความสามารถในการรวมตัวกับสารอืน่ ๆ  
การแยกสลายของสารและการเผาไหม เปนสมบัติทางเคม ี

• สารในสถานะตาง ๆ  มีลักษณะการจัดเรียงอนุภาค 
ระยะหางระหวางอนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถใชแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาค
ของสารอธิบายสมบัติบางประการของสารได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายสมบัติความเปนกรด-เบส 
ของสารละลาย 

• สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย อาจจะมีสมบัติ
เปนกรด กลาง หรือเบส  ซ่ึงสามารถทดสอบไดดวย
กระดาษลิตมัส หรืออินดิเคเตอร 

ม.1/4 ตรวจสอบคา pH ของสารละลายและ 
นําความรูไปใชประโยชน 

• ความเปนกรด - เบสของสารละลายระบุเปนคา pH 
ซ่ึงตรวจสอบไดดวยเคร่ืองมือวัดคา pH หรือ 
ยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

• ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันอาจมีความเปนกรด
เบสแตกตางกัน จึงควรเลือกใชใหถกูตองปลอดภัย
ตอตนเองและส่ิงแวดลอม 

ม.2/1 สํารวจและอธิบายองคประกอบ สมบัติ
ของธาตุและสารประกอบ 

• ธาตุเปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมชนิดเดียวกันและ
ไมสามารถแยกสลายเปนสารอื่นไดอีกโดยวิธีการทางเคมี 

• สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์ทีป่ระกอบดวยธาตุ ต้ังแต 
สองธาตุขึ้นไป รวมตัวกันดวยอัตราสวนโดยมวลคงที่ และ
มีสมบัติแตกตางจากสมบัติเดิมของธาตุที่เปนองคประกอบ 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/2 สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติของ
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และ
ธาตุกัมมันตรังสีและนําความรูไปใช
ประโยชน 

• ธาตุแตละชนิดมสีมบัติบางประการที่คลายกันและแตกตาง
กัน จึงสามารถจําแนกกลุมธาตุตามสมบัติของธาตุเปนธาตุ
โลหะ   กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุกมัมันตรังสี 

• ในชีวิตประจําวันมีวัสดุ  อุปกรณและผลิตภัณฑตาง 
ๆ ที่ผลิตมาจากธาตุและสารประกอบ จงึควรเลือกใช
ใหถูกตอง เหมาะสมปลอดภยั และยั่งยนื 
 

ม.2/3 ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารดวย
วิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด   
การกล่ัน และโครมาโทกราฟ และ        
นําความรูไปใชประโยชน 

• การกรอง การตกผลึก การสกัด การกล่ันและ 
โครมาโทกราฟ เปนวธิีการแยกสารที่มีหลักการ 
แตกตางกัน และสามารถนาํไปประยกุตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ว 3.2 เขาใจหลักการและ
ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง
สถานะของสาร  การเกิดสารละลาย  
การเกิดปฏกิิริยา มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชน 

 

ม.1/1 ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มี 
ความเขมขนเปนรอยละ และอภิปราย 
การนําความรูเกี่ยวกับสารละลายไปใช
ประโยชน 

7 
 
 
 
 
 
 
 

• สารละลายประกอบดวยตัวละลายและตัวทําละลาย  
สารละลายที่ระบุความเขมขนเปนรอยละหมายถึง
สารละลายที่มีอัตราสวนของปริมาณตัวละลาย 
ละลายอยูในสารละลายรอยสวน 

• ในชีวิตประจําวัน ไดมีการนาํความรูเร่ืองสารละลาย
ไปใชประโยชนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม
อาหาร การแพทย และดานอื่น ๆ 
 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(3 ขอ) 

 
เลือกตอบ
เชิงซอน     
(1 ขอ) 

 

11 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ 
มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปล่ียน
สถานะและเกิดการละลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เมื่อสารเกิดการเปล่ียนสถานะและเกิดการละลาย 
มวลของสารจะไมเปล่ียนแปลงแตสมบัติทาง
กายภาพเปล่ียนแปลง รวมทั้งมีการถายโอนพลังงาน
ระหวางระบบกับส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/3 ทดลองและอธิบายปจจัยที่มีผลตอ 
การเปล่ียนสถานะ และการละลายของ
สาร 

• อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมีผลตอการเปล่ียน
สถานะ และการละลายของสาร 

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ 
มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมทั้งอธิบายปจจัยที่มีผลตอ            
การเกิดปฏกิิริยาเคม ี

• เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเขามาเกี่ยวของ 
ซ่ึงอาจเปนการดูดพลังงานความรอนหรือ 
คายพลังงานความรอน 

• อุณหภูมิ ความเขมขน ธรรมชาติของสารและตัวเรง
ปฏิกิริยา มีผลตอการเกิดปฏกิิริยาเคมีของสาร 

ม.2/2 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาของสารตาง ๆ  และนําความรูไป
ใชประโยชน 

• สมการเคมีใชเขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สาร ซ่ึงมีทั้งสารต้ังตนและสารผลิตภัณฑ 

• ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้าํ 
โลหะกับกรด กรดกบัเบส และกรดกับคารบอเนต
เปนปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป 

• การเลือกใชวัสดุและสารรอบตัวในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยโดยคํานึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ 

ม.2/3 สืบคนขอมูลและอภปิรายผลของสารเคม ี
ปฏิกิริยาเคมีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

• สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้งประโยชนและโทษตอ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม   
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

ม.2/4 สืบคนขอมูลและอธบิายการใชสารเคมี 
อยางถูกตอง ปลอดภยั วิธีปองกันและ
แกไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี 

• การใชสารเคมีตองมีความระมัดระวัง  ปองกันไมให
เกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น โดยใชใหถูกตอง 
ปลอดภัยและคุมคา 

• ผูใชสารเคมีควรรูจักสัญลักษณเตือนภัยบนฉลาก 
และรูวิธกีารแกไข และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
เมื่อไดรับอันตรายจากสารเคมี 

4 
แรงและ

การ
เคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

- เขาใจการเคล่ือนที่
แบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน   
- เขาใจแรงเสียดทาน 
โมเมนตของแรง   
 
 
 
 
 
 
 

- เขาใจการเคล่ือนที่
แบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  
- เขาใจแรงเสียดทาน 
โมเมนตของแรง  
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/1 สืบคนขอมูลและอธบิายปริมาณสเกลาร 
ปริมาณเวกเตอร   

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปริมาณทางกายภาพแบงเปนปริมาณสเกลารและปริมาณ
เวกเตอร ปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่มแีตขนาด 
ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(4 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจดั 
อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคล่ือนที่
ของวัตถ ุ

• การเคล่ือนที่ของวัตถุเกีย่วของกับระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง คือ ความยาวทีว่ัดตาม
แนวทางการเคล่ือนที่ของวัตถุจากตําแหนงเร่ิมตนไป
ยังตําแหนงสุดทาย การกระจัด คือ เวกเตอรที่ชี้
ตําแหนงสุดทายของวัตถุเทียบกับตําแหนงเร่ิมตน 
อัตราเร็ว คือ ระยะทางทีว่ัตถุเคล่ือนที่ไดในหนึ่ง
หนวยเวลา  ความเร็ว คือ การกระจัดของวตัถุในหนึ่ง
หนวยเวลา 

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของ
แรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทาํ
ตอวัตถุ    

• แรงเปนปริมาณเวกเตอร เมื่อมีแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันกระทาํตอวัตถุเดียวกัน สามารถหา
แรงลัพธไดโดยใชหลักการรวมเวกเตอร 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/2 อธิบายแรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุที่หยุดนิง่
หรือวัตถุเคล่ือนที่ดวยความเร็วคงตัว 

 
 
 
 
 
 

• เมื่อแรงลัพธมีคาเปนศูนยกระทาํตอวัตถุทีห่ยุดนิ่ง      
วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป แตถาวัตถุเคล่ือนที่ดวย
ความเร็วคงตัว กจ็ะเคล่ือนที่ดวยความเร็วคงตัวตลอดไป 

 
 
 

 
 
 
 ม.3/1 อธิบายความเรงและผลของแรงลัพธที่ทาํ

ตอวัตถ ุ
• วัตถุเคล่ือนที่ดวยความเร็วที่เปล่ียนแปลง เปนการ

เคล่ือนที่ดวยความเรง เมื่อแรงลัพธมีคาไมเทากับ
ศูนยกระทําตอวัตถุวัตถจุะเคล่ือนที่ดวยความเรง 
ซ่ึงมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ 

ม.3/2 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหวางวัตถ ุและนาํความรูไปใช
ประโยชน    

• ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏกิิริยาโตตอบดวยขนาดของ
แรงเทากัน แตมีทิศทางตรงขาม 

• การนําความรูเร่ืองแรงกิริยาและแรงปฏกิิริยาไปใช
อธิบาย เชน การชักเยอ การจุดบั้งไฟ 

ม.3/3 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว
ที่กระทําตอวัตถ ุ

• แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทําตอวัตถุมีคาเทากับ
น้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเทากับสวนที่จมของวัตถ ุ

• ของเหลวที่มีความหนาแนนมากจะมแีรงพยุงมาก 
• วัตถุที่ลอยไดในของเหลวจะมีความหนาแนนนอย

กวาความหนาแนนของของเหลว 
ว 4.2  เขาใจลักษณะการเคล่ือนที่
แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนาํความรูไปใช
ประโยชน 

ม.3/1 ทดลองและอธิบายความแตกตางระหวาง 
แรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน 
และนําความรูไปใชประโยชน 

3 • แรงเสียดทานสถิตเปนแรงเสียดทานที่กระทําตอวัตถุ
ขณะหยุดนิ่ง สวนแรงเสียดทานจลนเปนแรงเสียด
ทานที่กระทําตอวัตถุขณะเคล่ือนที ่

• การเพิ่มแรงเสียดทาน เชน การออกแบบพื้นรองเทา
เพื่อกันล่ืน 

• การลดแรงเสียดทาน เชน การใชน้าํมันหลอล่ืนที่จุดหมุน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(2 ขอ) 

4 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

ม.3/2 ทดลองและวิเคราะหโมเมนตของแรง 
และนําความรูไปใชประโยชน   

• เมื่อมีแรงที่กระทําตอวัตถ ุแลวทาํใหเกิดโมเมนตของ
แรงรอบจุดหมุน วัตถจุะเปล่ียนสภาพการหมุน 

• การวิเคราะหโมเมนตของแรงในสถานการณตาง ๆ 
ม.3/3 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนที่ของวัตถทุี่

เปนแนวตรงและแนวโคง  
• การเคล่ือนที่ของวัตถุมีทั้งการเคล่ือนที่ในแนวตรง 

เชน การตกแบบเสรี  และการเคล่ือนที่ในแนวโคง 
เชน การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลของ 
ลูกบาสเกตบอลในอากาศ การเคล่ือนทีแ่บบวงกลม
ของวัตถุที่ผูกเชือกแลวแกวง เปนตน 

5 
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธ
ระหวางพลังงานกับการ
ดํารงชีวิต  
การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพนัธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของ
การใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรู  ไปใช
ประโยชน 
 
 

- เขาใจการถายโอน
พลังงานและสมดุล
ความรอน  
- เขาใจการสะทอน  
การหักเหและ 
ความเขมของแสง 
- เขาใจกฎการอนุรักษ
พลังงาน 
- เขาใจความสัมพันธ
ระหวางปริมาณทาง
ไฟฟา หลักการตอ
วงจรไฟฟาในบาน 

- เขาใจการถายโอน
พลังงานและสมดุล
ความรอน  
- เขาใจการสะทอน  
การหักเหและ 
ความเขมของแสง 
- เขาใจกฎการอนุรักษ
พลังงาน 
- เขาใจความสัมพนัธ
ระหวางปริมาณทาง
ไฟฟา หลักการตอ
วงจรไฟฟาในบาน 

ม.1/1 
 

ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัด
อุณหภูม ิ

11 
 
 
 
 

• การวัดอุณหภูมิเปนการวัดระดับความรอนของสาร 
สามารถวัดดวยเทอรมอมิเตอร 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(7 ขอ) 

 
 เลือกตอบ
เชิงซอน 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 
 
 
 
 
 
 
 

 

สังเกตและอธิบายการถายโอนความรอน 
และนําความรูไปใชประโยชน   
 
 
 
 
 
 
 

• การถายโอนความรอนมีสามวิธ ีคือ การนําความรอน  
การพาความรอนและการแผรังสีความรอน 

• การนําความรอน เปนการถายโอนความรอนโดย  
การส่ันของโมเลกุล 

• การพาความรอน เปนการถายโอนความรอน 
โดยโมเลกุลของสารเคล่ือนที่ไปดวย 

• การแผรังสีความรอน เปนการถายโอนความรอนจาก
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

• การนําความรูเร่ืองการถายโอนความรอนไปใช
ประโยชน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังงานไฟฟาและ
หลักการเบื้องตนของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังงานไฟฟาและ
หลักการเบื้องตนของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/3 อธิบายการดูดกลืน การคายความรอน 
โดยการแผรังสี และนําความรูไปใช
ประโยชน 

• วัตถุทีแ่ตกตางกนัมีสมบัติในการดูดกลืนความรอนและ
คายความรอนไดตางกัน 

• การนําความรูเร่ืองการดูดกลืนความรอนและการ
คายความรอนไปใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/4 อธิบายสมดุลความรอนและผลของ 
ความรอนตอการขยายตัวของสาร และนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

• เมื่อวัตถุสองส่ิงอยูในสมดุลความรอน วตัถุทั้งสองมี
อุณหภูมิเทากัน 

• การขยายตัวของวัตถุเปนผลจากความรอนที่วัตถุไดรับ
เพิ่มขึ้น 

• การนําความรูเร่ืองการขยายตัวของวัตถเุมื่อไดรับ
ความรอนไปใชประโยชน 

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง  
การหักเหของแสง และนําความรูไปใช
ประโยชน        

• เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลางอกีตัวกลางหนึ่ง 
แสงจะเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนที่โดย 
การสะทอนของแสง หรือการหักเหของแสง 

• การนําความรูเกี่ยวกับการสะทอนของแสง และ 
การหักเหของแสงไปใชอธิบายแวนตา ทศันอุปกรณ 
กระจก  เสนใยนําแสง 

ม.2/2 อธิบายผลของความสวางที่มีตอมนุษย
และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

• นัยนตาของคนเราเปนอวยัวะใชมองดูส่ิงตาง ๆ 
นัยนตามีองคประกอบสําคัญหลายอยาง 

• ความสวางมีผลตอนัยนตามนุษย จึงมีการนําความรู
เกี่ยวกบัความสวางมาชวยในการจัดความสวาง 
ใหเหมาะสมกับการทํางาน 

• ออกแบบวธิีการตรวจสอบวาความสวางมีผลตอส่ิงมีชีวิตอื่น 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  
การมองเห็นสีของวัตถุ และนําความรูไป
ใชประโยชน 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถ ุวัตถจุะดูดกลืนแสงสีบางสีไว 
และสะทอนแสงสีที่เหลือออกมาทาํใหเรามองเห็น
วัตถุเปนสีตาง ๆ 

• การนําความรูเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสีการมองเห็นสี
ของวัตถไุปใชประโยชนในการถายรูปและในการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/1 อธิบายพลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง 
กฎการอนุรักษพลังงาน และความสัมพนัธ
ระหวางปริมาณเหลานี ้รวมทั้งนําความรู
ไปใชประโยชน   

• การใหงานแกวัตถุเปนการถายโอนพลังงานใหวัตถุ 
พลังงานนี้เปนพลังงานกลซ่ึงประกอบดวยพลังงาน
ศักยและพลังงานจลน  พลังงานจลนเปนพลังงาน
ของวัตถุขณะวัตถุเคล่ือนที่ สวนพลังงานศักยโนมถวง
ของวัตถุเปนพลังงานของวัตถุที่อยูสูงจากพื้นโลก 

• กฎการอนุรักษพลังงานกลาววา พลังงานรวมของวัตถุไม
สูญหาย แตสามารถเปล่ียนจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่งได 

• การนํากฎการอนุรักษพลังงานไปใชประโยชน 
ในการอธิบายปรากฏการณ เชน พลังงานน้ําเหนือ
เขื่อนเปล่ียนรูปจากพลังงานศักยโนมถวงเปน 
พลังงานจลน, ปนจั่นตอกเสาเข็ม 
 

ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความตางศักย กระแสไฟฟา ความตานทาน 
และนําความรูไปใชประโยชน 

• ความตางศักย กระแสไฟฟาและความตานทานมี
ความสัมพันธกันตามกฎของโอหม 

• การนํากฎของโอหมไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟาอยางงาย 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 ม.3/3 คํานวณพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟา 
และนําความรูไปใชประโยชน   

• การคํานวณพลังงานไฟฟาของเคร่ืองใชไฟฟาเปน 
สวนหนึ่งของการคิดคาไฟฟาและเปนแนวทาง 
ในการประหยัดพลังงานไฟฟาในบาน 

ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการตอวงจรไฟฟาใน
บานอยางถูกตองปลอดภัย และประหยดั 

• การตอวงจรไฟฟาในบานตองออกแบบวงจร ติดต้ัง
เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง โดยการ
ตอสวิตชแบบอนกุรม ตอเตารับแบบขนาน และเพือ่
ความปลอดภยัตองตอสายดินและฟวส รวมทั้งตอง
คํานึงถึงการใชไฟฟาอยางประหยัด 

6 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

ของโลก 

 
 
 
 

 
 
 
 

ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
 
 
 

เขาใจกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก แหลง
ทรัพยากรธรณี  
ปจจัยที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของ
บรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 

เขาใจกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก แหลง
ทรัพยากรธรณี  
ปจจัยที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของ
บรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 

ม.1/1 สืบคนและอธิบายองคประกอบและ 
การแบงชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก  

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บรรยากาศของโลกประกอบดวยสวนผสมของแกส
ตาง ๆ ที่อยูรอบโลกสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลาย
กิโลเมตร 

• บรรยากาศแบงเปนชั้นตามอุณหภูมแิละ 
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(5 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ 
ที่มีผลตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

• อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ มีผลตอ
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

ม.1/3 สังเกต วิเคราะห และอภิปรายการเกิด
ปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มีผลตอมนุษย 

• ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิดเมฆ  
ฝน พายฟุาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุมฯลฯ 
 

ม.1/4 สืบคน วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
จากการพยากรณอากาศ 

• การพยากรณอากาศอาศัยขอมูลเกีย่วกบัอุณหภูมิ 
ความกดอากาศ ความชื้น ปริมาณเมฆ ปริมาณน้ําฝน
และนาํมาแปลความหมายเพือ่ใชในการทาํนายสภาพอากาศ 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/5 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟา
อากาศตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สภาพลมฟาอากาศที่เปล่ียนแปลงบนโลกทําใหเกิด
พาย ุปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา ซ่ึงสงผลตอ 
การดํารงชีวิตของมนุษย และส่ิงแวดลอม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบายปจจยัทาง
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษยที ่
มีผลตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก 
รูโหวโอโซน และฝนกรด 

• ปจจัยทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย เชน
ภูเขาไฟระเบิด การตัดไมทําลายปา การเผาไหมของ
เคร่ืองยนตและการปลอยแกสเรือนกระจก มีผล 
ทําใหเกิดภาวะโลกรอน รูโหวของชั้นโอโซน และ 
ฝนกรด 

• ภาวะโลกรอนคือปรากฏการณที่อุณหภมูิเฉล่ีย 
ของโลกสูงขึ้น 

ม.1/7 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะ
โลกรอน รูโหวโอโซน และฝนกรด ที่มีตอ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

• ภาวะโลกรอนทาํใหเกิดการละลายของธารน้ําแข็ง 
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น  
น้ําทวม ไฟปา สงผลใหส่ิงมีชีวิตบางชนดิสูญพันธุ
และทําใหส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 

• รูโหวโอโซน และฝนกรดมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ม.2/1 สํารวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะของ 
ชั้นหนาตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน 

• ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกันตามวัตถ ุ
ตนกําเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศ พืชพรรณ ส่ิงมีชีวิต และระยะเวลาใน 
การเกิดดิน และตรวจสอบสมบัติบางประการของดิน 

• ชั้นหนาตัดดินแตละชั้นและแตละพื้นที่มลัีกษณะ 
สมบัติ และองคประกอบแตกตางกัน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/2 สํารวจ วิเคราะหและอธิบายการใช
ประโยชนและการปรับปรุงคุณภาพ 
ของดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดินในแตละทองถิ่นมีลักษณะและสมบัติตางกันตาม
สภาพของดิน จึงนําไปใชประโยชนตางกัน 

• การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยูกับสภาพของดินเพื่อ
ทําใหดินมีความเหมาะสมตอการใชประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการ
เกิดและลักษณะองคประกอบของหิน  

• กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาทั้งบนและ 
ใตพื้นผิวโลก ทาํใหเกิดหินที่มีลักษณะองคประกอบ
แตกตางกันทั้งทางดานกายภาพ และทางเคมี 

ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองคประกอบและ
สมบัติของหิน เพื่อจาํแนกประเภทของหิน 
และนําความรูไปใชประโยชน 

• หินแบงเปน หินอัคนี หินแปรและหินตะกอนหินแต
ละประเภทมีความสัมพันธกัน และนาํไปใชประโยชน
ในทางอุตสาหกรรมการกอสรางและอื่น ๆ 

ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทาง
กายภาพของแร และการนาํไปใช
ประโยชน 

• เมื่อสภาวะแวดลอมธรรมชาติที่อยูภายใตอุณหภูมิ
และความดันที่เหมาะสม ธาตุและสารประกอบจะ 
ตกผลึกเปนแรที่มีลักษณะและสมบัติตางกัน ซ่ึงตอง 
ใชวิธีตรวจสอบสมบัติแตละอยางแตกตางกันไป 

• แรที่สํารวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด แตละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพไดจากรูปผลึก ความถวงจาํเพาะ 
ความแข็ง ความวาว แนวแตกเรียบ สีและสีผงของแรและ
นําไปใชประโยชนตางกัน เชน ใชทําเคร่ืองประดับ ใชใน
ดานอุตสาหกรรม 

ม.2/6 สืบคนและอธิบายกระบวนการเกิด 
ลักษณะและสมบัติของปโตรเลียม ถาน
หิน หินน้ํามัน และการนําไปใชประโยชน 

• ปโตรเลียม ถานหิน หินน้าํมัน เปนเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ 
เกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา ซ่ึงแตละชนิด
จะมีลักษณะ สมบัติและวิธีการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/7 สํารวจและอธิบายลักษณะแหลงน้ํา
ธรรมชาติ การใชประโยชนและการ
อนุรักษแหลงน้ําในทองถิ่น 

• แหลงน้ําบนโลก มีทั้งน้ําจืด น้าํเค็ม โดยแหลงน้ําจืด 
มีอยูทั้งบนดิน  ใตดิน และในบรรยากาศ 

• การใชประโยชนของแหลงน้ํา ตองมีการวางแผน  
การใช การอนุรักษ การปองกัน การแกไข และ
ผลกระทบดวยวิธกีารที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.2/8 ทดลองเลียนแบบและอธิบาย การเกิด 
แหลงน้ําบนดิน แหลงน้ําใตดิน  

• แหลงน้ําบนดินมีหลายลักษณะขึ้นอยูกบั ลักษณะ 
ภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ํา และความเร็วของ
กระแสน้ํา ในแตละฤดูกาล 

• น้ําบนดินบางสวนจะไหลซึมสูใตผิวดิน ถูกกักเกบ็ไว
ในชั้นดินและหิน เกิดเปนน้ําใตดิน ซ่ึงสวนหนึ่งจะซึม 
อยูตามชองวางระหวางเม็ดตะกอน เรียกวา น้ําในดิน 
อีกสวนหนึ่งจะไหลซึมลึกลงไป จนถูกกกัเก็บไวตาม
ชองวางระหวางเม็ดตะกอน ตามรูพรุน หรือตามรอย
แตกของหิน หรือชั้นหิน เรียกวา น้าํบาดาล 

• สมบัติของน้ําบาดาลขึ้นอยูกับชนิดของดิน แหลงแร
และหินที่เปนแหลงกักเก็บน้ําบาดาล และชั้นหินอุมน้ํา 
 

ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ
ผุพังอยูกับที ่การกรอน การพัดพา  
การทับถม การตกผลึก และผลของ
กระบวนการดังกลาว 

• การผุพังอยูกับที่การกรอน การพัดพา การทับถม และ
การตกผลึก เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหพื้นผิวโลก
เกิดการเปล่ียนแปลงเปนภูมิลักษณตาง ๆ โดยมีลม  
น้ํา ธารน้ําแข็ง คล่ืนและแรงโนมถวงของโลกเปน 
ตัวการสําคัญ 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

7 
ดาราศาสตร
และอวกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของ
ระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 
การปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ
และผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร การส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
 
 
 
 
 

 

เขาใจปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะ 
และผลที่มีตอส่ิงตาง ๆ  
บนโลก ความสําคัญ
ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 

เขาใจปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะ 
และผลที่มีตอส่ิงตาง ๆ  
บนโลก ความสําคัญ
ของเทคโนโลยอีวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/1 สืบคนและอธิบายความสัมพันธระหวาง 
ดวงอาทิตย โลก ดวงจันทร และดาวเคราะห
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม และ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรอยูเปนระบบได
ภายใตแรงโนมถวง 

• แรงโนมถวงระหวางโลกกับดวงจันทร ทาํใหดวง
จันทรโคจรรอบโลก แรงโนมถวงระหวางดวงอาทิตย
กับบริวาร ทําใหบริวารเคล่ือนรอบดวงอาทิตย
กลายเปนระบบสุริยะ 

• แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทําตอโลก  
ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําขึ้น น้ําลง ซ่ึงสงผลตอ
ส่ิงแวดลอมและส่ิงมีชีวิตบนโลก 
 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

 
 เลือกตอบ
เชิงซอน 
(1 ขอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/2 สืบคนและอธิบายองคประกอบของ 
เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 

• เอกภพ ประกอบดวย กาแล็กซีมากมายนับ 
แสนลานแหง แตละกาแล็กซีประกอบดวยดาวฤกษ
จํานวนมากที่อยูเปนระบบดวยแรงโนมถวง กาแล็กซี
ทางชางเผือก มีระบบสุริยะอยูทีแ่ขนของกาแล็กซ่ี
ดานกลุมดาวนายพราน 
 

ม.3/3 ระบุตําแหนงของกลุมดาว และนําความรู
ไปใชประโยชน 

• กลุมดาวฤกษ ประกอบดวย ดาวฤกษหลายดวงท่ี
ปรากฏอยูในขอบเขตแคบ ๆ และเรียงเปนรูปตาง ๆ 
กันบนทรงกลมฟา โดยดาวฤกษทีอ่ยูในกลุมเดียวกัน  
ไมจําเปนตองอยูใกลกันอยางที่ตาเห็น แตมีตําแหนง
ที่แนนอนบนทรงกลมฟา จึงใชบอกทิศและเวลาได 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 

จํานวนขอสอบ 44 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 75 นาที (ขอละ 2 คะแนน) 

2.   รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  4 ขอ  เวลาในการทําขอสอบ 15 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

คุณภาพผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ  
O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จํานวน
ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
รูปแบบ
ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 
  คะแนน 

ว 7.2 เขาใจความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน
การสํารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
การเกษตร และการส่ือสาร  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอ
ชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 

 

ม.3/1 สืบคนและอภิปรายความกาวหนาของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ  
วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและ 
การส่ือสาร 

1 • มนุษยใชกลองโทรทรรศน จรวด  ดาวเทียม  
ยานอวกาศ สํารวจอวกาศ วัตถุทองฟา สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและใชใน 
การส่ือสาร 

4 ตัวเลือก   
1 คําตอบ 
(1 ขอ) 

2 

รวม 89 - 44 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาท ี

 

หมายเหตุ  (1) การวัด สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 7;  (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562 
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง 
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ  และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา 

คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง

และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ 

ข่าว โฆษณา นิทาน และ 

บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ 

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  

สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ

ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุ 

หัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ

รายละเอียด สนับสนุน และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ

ประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง

ประกอบ 

 

ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใชค่วามเรียง

รูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/

ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสําคัญ

รายละเอียด สนับสนุน และ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท

ต่าง  ๆพร้อมทั้งให้เหตุผล 

และยกตัวอย่างประกอบ 

ม.3/1 ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา 
คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง 
และอ่าน 

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

4 ตัวเลือก      
1 คําตอบ 
(18 ข้อ) 

36 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง 
และอ่านจากสื่อ 
ประเภทต่าง ๆ  และ
แสดงความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําขอร้อง คําแนะนํา 

คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟัง

และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ 

ข่าว โฆษณา นิทาน และ 

บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ 

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  

สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ

ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อ

เรื่อง ใจความสําคัญรายละเอียด 

สนับสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  

พร้อมทั้งให้เหตุผล และ

ยกตัวอย่างประกอบ 

ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใชค่วามเรียง

รูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์กับประโยค

และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ

สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ

ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้ง 

ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน  

 •  ประโยค ข้อความ และความหมาย 
   เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  
   สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง 
   และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
   การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา 
   และอาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว  
   การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี เปน็วงคาํศัพท์สะสม 
   ประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพทท์ี่เป็น 
   รูปธรรมและนามธรรม) 
•  การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ 
   สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์  
   เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง  
   ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ  
   โดยใช้ Comparison of adjectives/  
   adverbs/Contrast : but, although  
   /Quantity words เช่น many/  
   much/ a lot of/lots of/some/  
   any/a few/ few/a little/little  etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง 
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ  และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ปฏิบัติตามคําขอร้อง 

คําแนะนํา คําชี้แจง และ

คําอธิบายที่ฟังและอ่าน  

อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว 

โฆษณา นิทาน และ 

บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง 

ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  

สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ

ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อ

เรื่อง ใจความสําคัญ

รายละเอียด สนับสนุน และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ

ประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้ง 

ให้เหตุผล และยกตัวอย่าง

ประกอบ 

ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรยีง

รูปแบบต่าง ๆ  สัมพันธ์กับ

ประโยคและข้อความที่ฟังหรือ

อ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 

ใจความสําคัญรายละเอียด 

สนับสนุน และแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ

อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างประกอบ 

ม.3/4 เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ 

 •  การจับใจความสําคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง  
   ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
   จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ  โทรทัศน์   
    เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต  
•  คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง เช่น 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทําไม  
   ใช่หรือไม่ 

-  Yes/No Question   
-  Wh-Question  
-  Or-Question  etc.     

•  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้ 
   เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ 
   I feel…/I believe…/ I agree/disagree…/ 
   I don’t believe…/I have no idea… 

- if clauses 
- so…that/such…that 
- คําสันธาน (conjunctions)and/but/or/  
  because/so/before/after etc. 
- Infinitive pronouns: some, any,  
  someone, anyone, everyone, one,  
  ones etc. 
- Tenses: present simple/present  
  continuous/ present perfect/ past  
  simple/ future tense etc. 

     - Simple sentence/ Compound    
       sentence/ Complex sentence 
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จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะการ
สื่อสารทางภาษา 
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร  
แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  

ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของ

สังคม และสื่อสารอย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม  

ใช้คําขอร้อง คําชี้แจงและ

คําอธิบาย ให้คําแนะนํา 

อย่างเหมาะสม  

พูดและเขียนแสดงความ

ต้องการ เสนอและให้ความ

ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือ พูดและ

เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 

บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

พูดและเขียนบรรยาย

ความรู้สึกและความคิดเห็น 

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

กิจกรรม ประสบการณ์ และ

ข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้

เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
ใช้คําขอร้อง คําชี้แจงและ
คําอธิบาย ให้คําแนะนําอย่าง
เหมาะสม  เขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ  
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
เขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ  กิจกรรมประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

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

4 ตัวเลือก       
1 คําตอบ 
(13 ข้อ) 

26 

ม.3/2 ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําชี้แจง 
และคําอธิบายอย่างเหมาะสม 

• คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง  คําอธิบาย  
  ที่มีขั้นตอนซับซ้อน 

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ  
  เสนอ และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ 
  ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ 
  ต่าง  ๆ เช่น  
   Please…/…, please./ I’d like…/ 
   I need…/ May/Can/ Could…?/    
   Yes,../ Please do./Certainly./ 
   Yes, of course./ Sure./ Go right  
   ahead./Need some help? / 
   What can I do to help?/ 
   Would you like any help?/ 
   I’m afraid…/I’m sorry, but…/      
   Sorry,but… etc. 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

ต 1.2 มีทักษะการ
สื่อสารทางภาษาใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  

ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่อง

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม ใช้คําขอร้อง  

คําชี้แจงและคําอธิบาย  

ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม  

พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม 

เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้
คําขอร้อง คําชี้แจงและคําอธิบาย 
ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม  
เขียนแสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
เขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม 
ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบอย่างเหมาะสม 

ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

 •  คําศัพท์  สํานวน ประโยค และ 
   ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล  
   อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ 
   คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน   

  

ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 

•  ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก 
   ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  
   เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  มีความสุข   
   เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด  
   เสียงดัง ดี  ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์  
   สถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน  เช่น  
   Nice./Very nice./ Well done!/  
   Congratulations on... /I like… 
   because…/I love… because… / 
   I feel… because…I think…/ 
   I believe…/I agree/ disagree…/  
   I’m afraid …/  I don’t like…/ 
   I don’t believe…/I have no  
   idea…/Oh no!  etc 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 

1 
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
 

ต 1.3 นําเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด 
รวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูด  
และการเขียน 

พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  พูดและ
เขียนสรุปใจความสําคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ 
ที่อยู่ในความสนใจ  
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/
เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม  เขียนสรุป
ใจความสําคัญ/แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ 
ที่อยู่ในความสนใจ เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

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

4 ตัวเลือก     
1 คําตอบ 
(13 ข้อ) 

26 

ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม 

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

ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  
และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ  

• การแสดงความคิดเห็น และการให้ 
  เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  
  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 

2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา 
และนําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และ

กิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล

และโอกาสตามมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิต

ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม

และประเพณีของเจ้าของ

ภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรม

ทางภาษา  และวัฒนธรรม

ตามความสนใจ 

เลือกใช้ภาษา เหมาะกับบุคคล 

และโอกาสตามมารยาทสังคม  

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

ของเจ้าของภาษา 

ม.3/1 เลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 

2 • การเลือกใช้ภาษา น้ําเสียง และกิริยา 

  ท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคม 

  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  

  การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย  

  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด 

  ขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ  

  การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ / 

  ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ   

  ตอบรับหรือปฏิเสธ 

4 ตัวเลือก     
1 คําตอบ 
(2 ข้อ) 

4 

ม.3/2 อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

• ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและ 

  ประเพณีของเจ้าของภาษา 
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จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาํปีการศึกษา 2562   
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 50 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 

2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.2 เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย 
และนํามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

เปรียบเทียบ และอธิบาย 
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการ
ลําดับคําตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย เปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิต 
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย 
และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

เปรียบเทียบ และอธิบาย 
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค 
ชนิดต่าง ๆ และการลําดับคํา  
ตามโครงสร้างประโยค  
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบและ
อธิบายความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างชีวิต 
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษา กับของไทย 
และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ 
และการลําดับคําตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

2 • การเปรียบเทียบและการอธิบายความ 

  เหมือน และความแตกต่างระหว่างการ 

  ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของ 

  ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ 

  ลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของ 

  ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(4 ข้อ) 
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ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษากับของไทย 
และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ 

  เหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวิต 

  ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ 

  ภาษากับของไทย การนําวัฒนธรรมของ 

  เจ้าของภาษาไปใช้ 

รวม 15  50 100 

จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที 

 

หมายเหตุ  มาตรฐาน ต 2.1  ตัวชี้วัด ม.3/1  เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4 และ 5 

  มาตรฐาน ต 2.1  ตัวชี้วัด ม.3/2  เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตัวชี้วัด 4 

  มาตรฐาน ต 2.2  ตัวชี้วัด ม.3/1  เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.2 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4 และ 5   และมาตรฐาน ต 1.3 ตัวชี้วัด 1  2  และ 3 
  มาตรฐาน ต 2.2  ตัวชี้วัด ม.3/2  เป็นตัวชี้วัดร่วมของ มาตรฐาน ต1.1 ตัวชี้วัด 4 
 


