รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วิชา
รายการ
1. รูปแบบข้อสอบ
1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.2 ปรนัย 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ
1.3 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.4 ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
1.5 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ
1.6 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ/
เลือกตอบเชิงซ้อน
1.7 เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
1.8 ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
1.9 อัตนัย
รวมจำนวนข้อสอบ
2. จำนวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที)

ภาษาไทย
จำนวนข้อ
คะแนน

ภาษาอังกฤษ
จำนวนข้อ
คะแนน

คณิตศาสตร์
จำนวนข้อ
คะแนน

วิทยาศาสตร์
จำนวนข้อ
คะแนน
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หมายเหตุ : มติที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ให้มีการทบทวนจำนวนข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
เพื่อลดความเครียดของนักเรียนในการทดสอบ และมีเวลาในการทำข้อสอบมากขึ้น แต่ยังคงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สำคัญไว้

1

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)
สาระ
1
การอ่าน

มาตรฐาน
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิด
เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

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

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

ตัวชี้วดั
ม.1/3
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8

ม.3/9

รายละเอียดตัวชี้วัด
ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย
ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อา่ น
อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อา่ น
เข้าใจได้ดีขึ้น
ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับ
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้
จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพือ่
นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

9

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จำนวนข้อ)

• การอ่านจับใจความจากวรรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน
รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ

• การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสืออ่านตามความสนใจ
และตามวัยของนักเรียน
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันกำหนด

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(12 ข้อ)

30

2

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) (ต่อ)
สาระ
2
การเขียน

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

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

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

ตัวชี้วดั
ม.1/2

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

เขียนสื่อสารโดยใช้ถอ้ ยคำถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
เขียนบรรยายและพรรณนา

ม.2/3

เขียนเรียงความ

ม.2/6

เขียนจดหมายกิจธุระ

ม.3/4

เขียนย่อความ

ม.3/6

เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ม.3/7

เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่าง ๆ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
7

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จำนวนข้อ)

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

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(8 ข้อ)

20

3

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

3
การฟัง
การดู
และ
การพูด

มาตรฐาน

ท 3.1 สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ
และพูดแสดงความรู้
ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์

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

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

ม.3/2

วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดู
เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ม.3/4

พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ม.3/5

พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐาน
ตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล และ
น่าเชื่อถือ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จำนวนข้อ)

• การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์
และวิจารณ์ พูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นจากเรือ่ งที่ฟังและดู
• การพูดแสดงความคิดเห็น
พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
ค่าจากเรื่องที่ฟังและดู
• การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น
- การอภิปราย
- การพูดโน้มน้าวใจ

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(8 ข้อ)
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4

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

4
หลักการ
ใช้
ภาษาไทย

มาตรฐาน

ท 4.1 เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์
เข้าใจและใช้คำราชาศัพท์
คำบาลีสันสกฤต คำภาษาถิ่น
คำบาลีสันสกฤต คำภาษาถิ่น
คำภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
คำภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความ
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน
แตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน
โครงสร้างของประโยครวม
โครงสร้างของประโยครวม
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษา
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษา
ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และ
ที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และ
ไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
โคลงสี่สุภาพ
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และ
โคลงสี่สุภาพ
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/3

วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ม.1/6

จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย
และสุภาษิต
สร้างคำในภาษาไทย

ม.2/1
ม.2/2

วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน

ม.3/1
ม.3/3

จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย
วิเคราะห์ระดับภาษา

ม.3/4

ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

ม.3/6

แต่งบทร้อยกรอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

8

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จำนวนข้อ)

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

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

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) 2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน) (ต่อ)
สาระ

5
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม

มาตรฐาน

ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละคร
สำคัญวิถีชีวิตไทย และคุณค่า
ที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรม
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ขอ้ คิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

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

ตัวชี้วดั

ม.2/2

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

ม.3/1

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
ยากยิ่งขึ้น
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ม.3/2
ม.3/3

รวม
จำนวนเวลาที่ใช้สอบ

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ

คะแนน

(จำนวนข้อ)

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีประเภทกลอน รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการยอพระเกียรติ
- วรรณกรรมท้องถิ่นอื่น
- เรื่องสั้น
- สารคดี
• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภาพ
รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
- คำสอนและประวัติศาสตร์
- วรรณกรรมอาเซียน
- เรื่องสั้น
- สารคดี

32
90 นาที

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(4 ข้อ)

10

40

100

1

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพือ่
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ ระบุ/เขียนสือ่ ที่ไม่ใช่ความเรียง
คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยค
และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ และข้อความทีฟ่ ังหรืออ่าน เลือก/
ข่าว โฆษณา นิทาน และ
ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง
รายละเอียด สนับสนุน และ
ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสือ่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่ ประเภท
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุ
และยกตัวอย่างประกอบ
หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ
รายละเอียด สนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสือ่
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ

ตัวชี้วดั

ม.3/1

รายละเอียดตัวชี้วัด

ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ
คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง
และอ่าน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จำนวนข้อ)
4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(14 ข้อ)
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2

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

1
ภาษาเพือ่
การสื่อสาร

มาตรฐาน

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ ระบุ/เขียนสือ่ ที่ไม่ใช่ความเรียง
คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟัง
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยค
และอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ และข้อความทีฟ่ ังหรืออ่าน
ข่าว โฆษณา นิทาน และ
เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุน
ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสือ่
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุหวั ข้อ ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผล และ
ยกตัวอย่างประกอบ

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/3

ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จำนวนข้อ)

3

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ภาษาเพือ่
การสื่อสาร

ต 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
ปฏิบัติตามคำขอร้อง
ระบุ/เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
คำแนะนำ คำชี้แจง และ
รูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับ
คำอธิบายที่ฟังและอ่าน
ประโยคและข้อความที่ฟังหรือ
อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว
อ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง
โฆษณา นิทาน และ
ใจความสำคัญรายละเอียด
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง
สนับสนุน และแสดงความ
ตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ที่ฟัง หรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อ ยกตัวอย่างประกอบ
เรื่อง ใจความสำคัญ
รายละเอียด สนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผล และยกตัวอย่าง
ประกอบ

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/4

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

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

รูปแบบข้อสอบ คะแนน
(จำนวนข้อ)

4

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

1
ภาษาเพือ่
การสื่อสาร

มาตรฐาน

ต 1.2 มีทักษะการ
สื่อสารทางภาษา
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เขียนโต้ตอบข้อมูลเกีย่ วกับ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ใน
ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว
ความสนใจของสังคม และสื่อสาร
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
สังคม และสื่อสารอย่าง
ใช้คำขอร้อง คำชี้แจงและ
ต่อเนื่องและเหมาะสม
คำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่าง
ใช้คำขอร้อง คำชี้แจงและ
เหมาะสม เขียนแสดงความ
คำอธิบาย ให้คำแนะนำ
ต้องการ เสนอและให้ความ
อย่างเหมาะสม
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
พูดและเขียนแสดงความ
การให้ความช่วยเหลือ
ต้องการ เสนอและให้ความ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ
การให้ความช่วยเหลือ พูดและ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ เขียนบรรยายความรู้สึกและ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม เรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง
พูดและเขียนบรรยาย
ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.3/2

ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง
และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

ม.3/3

พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ
ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
5

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

• ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวติ ประจำวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว สถานการณ์
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน
• คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย
ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(10 ข้อ)

25

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

5

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

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

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

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

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/4

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

ม.3/5

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

รูปแบบข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

6

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

1
ต 1.3 นำเสนอข้อมูล
ภาษาเพือ่ ข่าวสาร ความคิด
การสื่อสาร รวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูด
และการเขียน

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์
ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและ
เขียนสรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์
ที่อยู่ในความสนใจ
พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์
พร้อมให้เหตุผลประกอบ

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

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

พูดและเขียนบรรยายเกีย่ วกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ม.3/2

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

ม.3/3

พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์
และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
3

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร
การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง
การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ
• การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ
หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/
เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ภาพยนตร์ กีฬา
ดนตรี เพลง
• การแสดงความคิดเห็น และการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์ และเหตุการณ์

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

คะแนน

25

7

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

มาตรฐาน

ต 2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
และนำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ

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

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

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิรยิ า
ท่าทางเหมาะกับบุคลและโอกาส
ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

ม.3/2

อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

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

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(2 ข้อ)

คะแนน

5

8

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 1 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน (ต่อ)
สาระ

มาตรฐาน

2
ภาษาและ
วัฒนธรรม

ต 2.2 เข้าใจความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย
และนำมาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ที่ใช้ในการสอบ O-NET
เปรียบเทียบ และอธิบาย
เปรียบเทียบ และอธิบาย
ความเหมือนและความ
ความเหมือนและความแตกต่าง
แตกต่างระหว่างการออกเสียง ระหว่างการออกเสียงประโยค
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการ ชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำ
ลำดับคำตามโครงสร้าง
ตามโครงสร้างประโยค
ประโยคของภาษาต่างประเทศ ของภาษาต่างประเทศและ
และภาษาไทย เปรียบเทียบ ภาษาไทย เปรียบเทียบและ
และอธิบายความเหมือนและ อธิบายความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างชีวิต
และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย ของเจ้าของภาษา กับของไทย
และนำไปใช้อย่างเหมาะสม และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

รวม

ตัวชี้วดั

รายละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย

ม.3/2

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย
และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
2

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

ตัวชีว้ ัด ม.3/1
ตัวชีว้ ัด ม.3/2
ตัวชีว้ ัด ม.3/1
ตัวชีว้ ัด ม.3/2

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย การนำวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้

15

จำนวนเวลาที่ใช้สอบ
หมายเหตุ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

90 นาที

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(4 ข้อ)

10

40

100

1

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

1
จำนวน
และ
พีชคณิต

ค 1.1 เข้ำใจควำม
หลำกหลำยของ
กำรแสดงจำนวน
ระบบจำนวน
กำรดำเนินกำรของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินกำร
สมบัติของกำร
ดำเนินกำร
และนำไปใช้

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป
ควำมสัมพันธ์
ฟังก์ชัน
ลำดับและอนุกรม
และนำไปใช้

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
จำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของ
จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง


คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
จำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของ
จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/3

เข้ำใจและประยุกต์ใช้อัตรำส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง

ม.2/1

เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มี
เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

ม.2/2

เข้ำใจจำนวนจริงและควำมสัมพันธ์ของ
จำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริง
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำ
ในชีวิตจริง

ม.2/1

เข้ำใจหลักกำรกำรดำเนินกำรของ
พหุนำม และใช้พหุนำมในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั
3

3

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

อัตรำส่วน
 อัตรำส่วนของจำนวนหลำย ๆ จำนวน
 สัดส่วน
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
จำนวนตรรกยะ
 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ใน
กำรแก้ปญ
ั หำ
จำนวนจริง
 จำนวนอตรรกยะ
 จำนวนจริง
 รำกที่สองและรำกที่สำมของจำนวนตรรกยะ
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้
พหุนำม
 พหุนำม
 กำรบวก กำรลบ และกำรคูณของพหุนำม
 กำรหำรพหุนำมด้วยเอกนำมที่มีผลหำร
เป็นพหุนำม

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

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

12

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(3 ข้อ)

12

2

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
พหุนำม กำรแยกตัวประกอบของ
พหุนำม สมกำรกำลังสอง และ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
คู่อันดับ กรำฟของควำมสัมพันธ์
และฟังก์ชันกำลังสอง และ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง


ค 1.3 ใช้นิพจน์
สมกำร และ
อสมกำร อธิบำย
ควำมสัมพันธ์หรือ
ช่วยแก้ปัญหำที่
กำหนดให้

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
พหุนำม กำรแยกตัวประกอบของ
พหุนำม สมกำรกำลังสอง และ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
คู่อันดับ กรำฟของควำมสัมพันธ์
และฟังก์ชันกำลังสอง และ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรีสองในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์

ม.3/2

เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่ วกับฟังก์ชันกำลัง
สองในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

ม.1/1

เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรเท่ำกันและ
สมบัติของจำนวน เพื่อวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำโดยใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ม.1/2

เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกรำฟในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง
เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่ วกับควำมสัมพันธ์
เชิงเส้นในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

ม.1/3

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

6

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม
 กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสอง
โดยใช้
- สมบัติกำรแจกแจง
- กำลังสองสมบูรณ์
- ผลต่ำงของกำลังสอง
ฟังก์ชันกำลังสอง
 กรำฟของฟังก์ชันกำลังสอง
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4 ตัวเลือก
 สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1 คำตอบ
 กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
(5 ข้อ)
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำรเชิงเส้น ระบำยตัวเลข
ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง
(1 ข้อ)
สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้น
 สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น
สองตัวแปรและกรำฟของควำมสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

คะแนน

24

3

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

2
กำรวัด
และ
เรขำคณิต

มำตรฐำน

ค 2.1 เข้ำใจ
พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรวัด วัดและ
คำดคะเนขนำด
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด
และนำไปใช้

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551



มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงเรขำคณิต
และใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
สันตรง รวมทั้งโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ
เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต ตลอดจนนำ

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET



ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/1

เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรไม่เท่ำกันเพื่อ
วิเครำะห์และแก้ปัญหำโดยใช้อสมกำร
เชิงเส้นตัวแปรเดียว

ม.3/2

ประยุกต์ใช้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

ม.3/3

ประยุกต์ใช้ระบบสมกำรเชิงเส้น
สองตัวแปรในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
ม.2/1
รูปเรขำคณิตสองมิติและ
รูปเรขำคณิตสำมมิติ และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
สองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิติ

ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้อสมกำร
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
 สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
 กำรแก้สมกำรกำลังสองตัวแปรเดียว
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำร
กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปญ
ั หำ
ระบบสมกำร
 ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ระบบสมกำร
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
พื้นที่ผิว
4 ตัวเลือก
 กำรหำพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
1 คำตอบ
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผวิ ของปริซึม
(2 ข้อ)
และทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ระบำยตัวเลข
(1 ข้อ)

คะแนน

12

4

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้
ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
รูปเรขำคณิตสองมิติและ
รูปเรขำคณิตสำมมิติ และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต
สองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิติ
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นที่ผิว
และปริมำตรของปริซึม
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
นี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
ค 2.2 เข้ำใจและ
สมบัติของเส้นขนำน
วิเครำะห์
รูปเรขำคณิต สมบัติ รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำร
รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย
ของรูปเรขำคณิต
ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปเรขำคณิต และนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นที่ผิว
และปริมำตรของปริซึม
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
นี้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
สมบัติของเส้นขนำน
รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำร
รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย
ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
และนำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรแปลงทำงเรขำคณิต และ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
อัตรำส่วนตรีโกณมิติ และ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตรของปริซึม
และทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

ม.3/1

ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำใน
ชีวิตจริง

ม.3/2

ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องปริมำตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำใน
ชีวิตจริง

ม.1/2

เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิตในกำร
วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รูปเรขำคณิตสองมิติและรูปเรขำคณิต
สำมมิติ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

8

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

ปริมำตร
 กำรหำปริมำตรของปริซึมและทรงกระบอก
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของปริซึม
และทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
พื้นที่ผิว
 กำรหำพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผวิ ของพีระมิด
กรวย และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ปริมำตร
 กำรหำปริมำตรของพีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของพีระมิด
กรวย และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
มิติสัมพันธ์ของรูปเรขำคณิต
4 ตัวเลือก
 หน้ำตัดของรูปเรขำคณิตสำมมิติ
1 คำตอบ
 ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง
(6 ข้อ)
ด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ระบำยตัวเลข
ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์
(1 ข้อ)

คะแนน

28

5

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

และทฤษฎีบททำง
เรขำคณิต
และนำไปใช้

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรแปลงทำงเรขำคณิต และ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
อัตรำส่วนตรีโกณมิติและ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ทฤษฎีบทเกีย่ วกับวงกลม และ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ทฤษฎีบทเกีย่ วกับวงกลม และ
นำควำมรู้ควำมเข้ำใจนี้ไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

นำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนำน
และรูปสำมเหลี่ยมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์
เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรแปลงทำง
เรขำคณิตในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง

ม.2/3

ม.2/4

เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
ที่เท่ำกันทุกประกำรในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง

ม.2/5

เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและ
บทกลับในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง

ม.3/1

เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม
ที่คล้ำยกันในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เส้นขนำน
 สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนำนและรูปสำมเหลีย
่ม
กำรแปลงทำงเรขำคณิต
 กำรเลื่อนขนำน
 กำรสะท้อน
 กำรหมุน
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปลงทำง
เรขำคณิตไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ควำมเท่ำกันทุกประกำร
 ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลีย
่ม
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมเท่ำกัน
ทุกประกำรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทฤษฎีบทพีทำโกรัส
 ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
ควำมคล้ำย
 รูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมคล้ำยไปใช้
ในกำรแก้ปัญหำ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

6

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

3
สถิติและ
ควำม
น่ำจะเป็น

มำตรฐำน

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำรทำง
สถิติ และใช้ควำมรู้
ทำงสถิติใน
กำรแก้ปญ
ั หำ

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551



มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติใน
กำรนำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
และแปลควำมหมำยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด
แผนภำพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม
ค่ำกลำงของข้อมูล และ
แผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET



ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.3/2

เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกีย่ วกับอัตรำส่วน
ตรีโกณมิติในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง

ม.3/3

เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติใน
ม.1/1
กำรนำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
และแปลควำมหมำยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด
แผนภำพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม
ค่ำกลำงของข้อมูล และ
แผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ รวมทั้งนำสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม

เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร
นำเสนอข้อมูลและแปลควำมหมำยข้อมูล
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

3

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
 อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
 กำรนำค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของ
มุม 30 องศำ 45 องศำ และ 60 องศำ
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
วงกลม
 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
 ทฤษฎีบทเกีย
่ วกับวงกลม
สถิติ
 กำรตั้งคำถำมทำงสถิติ
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรนำเสนอข้อมูล
- แผนภูมิรูปภำพ
- แผนภูมแิ ท่ง
- กรำฟเส้น
- แผนภูมิรูปวงกลม
 กำรแปลควำมหมำยข้อมูล
 กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

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

คะแนน

8

7

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)
2. รูปแบบระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)

สำระ

มำตรฐำน

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551


มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง

คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย
่ วกับ
ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจนี้ในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง

ค 3.2 เข้ำใจ
หลักกำรนับ
เบื้องต้น
ควำมน่ำจะเป็น
และนำไปใช้

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/1

เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร
นำเสนอข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลจำก
แผนภำพจุด แผนภำพต้น–ใบ
ฮิสโทแกรม และค่ำกลำงของข้อมูล และ
แปลควำมหมำยผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติ
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสม

ม.3/1

เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำร
นำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภำพ
กล่อง และแปลควำมหมำยผลลัพธ์
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดลองสุ่มและนำผลที่
ได้ไปหำควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์

ม.3/1

รวม
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ

หมำยเหตุ ข้อสอบบำงข้อมีกำรบูรณำกำรตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

1

28

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สถิติ
 กำรนำเสนอและวิเครำะห์ขอ
้ มูล
- แผนภำพจุด
- แผนภำพต้น–ใบ
- ฮิสโทแกรม
- ค่ำกลำงของข้อมูล
 กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
 กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
สถิติ
 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ขอ
้ มูล
- แผนภำพกล่อง
 กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์
 กำรนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
ควำมน่ำจะเป็น
 เหตุกำรณ์จำกกำรทดลองสุ่ม
 ควำมน่ำจะเป็น
 กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นไปใช้
ในชีวิตจริง
90 นำที

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก
1 คำตอบ
(1 ข้อ)

4

25

100

1
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ม.3/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

1
ว 1.1 เข้าใจความหลากหลาย
วิทยำศำสตร์ ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ชีวภำพ ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ
ความหมายของประชากร
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ขององค์ประกอบ

ขององค์ประกอบ

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
นิเวศที่ได้จากการสารวจ

ของระบบนิเวศและ ของระบบนิเวศและ
การถ่ายทอด

การถ่ายทอด

พลังงานในสิ่งมีชีวิต พลังงานในสิ่งมีชีวิต

ม.3/2

อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่
เดียวกันที่ได้จากการสารวจ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

6

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบทีม่ ีชีวิต เช่น พืช 4 ตัวเลือก
สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น แสง
1 คาตอบ
น้า อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส องค์ประกอบเหล่านี้มี
(1 ข้อ)
ปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พืชต้องการแสง น้า และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร สัตว์ต้องการ
อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดารงชีวิต
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระบบนิเวศ
จึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้
 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า
ภาวะปรสิต
 สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่รว่ มกันในแหล่งที่อยู่
เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า ประชากร
 กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของสิ่งมีชีวิต
หลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน


คะแนน

2.2

2
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/3
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สร้างแบบจาลองในการอธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร
อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ
อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
ในโซ่อาหาร
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทาลายสมดุล
ของระบบนิเวศ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผูบ้ ริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์กัน
ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง โดย
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และต้องกินผู้ผลิตหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผูบ้ ริโภคตายลง
จะถูกย่อยโดยผูย้ ่อยสลายสารอินทรีย์ ซึง่ จะเปลี่ยน
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรียก์ ลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม
ทาให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร จานวนผู้ผลิต
ผู้บริโภค และผูย้ ่อยสลายสารอินทรีย์จะต้องมี
ความเหมาะสม จึงทาให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลาดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบ
สายใยอาหาร ที่ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่ที่
สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

3
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 1.2 เข้าใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของ

เข้าใจลักษณะ

เข้าใจลักษณะ

และองค์ประกอบ

และองค์ประกอบ

ที่สาคัญของเซลล์

ที่สาคัญของเซลล์

สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

ของการทางาน

ของการทางาน

ของระบบต่าง ๆ

ของระบบต่าง ๆ

ม.1/1

ม.1/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้าง
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยาย
หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส แวคิวโอล
ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และ
โครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

35

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย ๆ ตามลาดับ
ของการบริโภค
 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทาให้มีสารพิษ
สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต และทาลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้น
การดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล
และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งสาคัญ
 เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิด
4 ตัวเลือก
มีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ 1 คาตอบ
บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์
(6 ข้อ)
 โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและสัตว์และ
สามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่
พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์
และคลอโรพลาสต์
 โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน

คะแนน

13.2

4
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ในร่างกายมนุษย์ ในร่างกายมนุษย์
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

อวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรูไ้ ป การดารงชีวิต
ใช้ประโยชน์
ของพืช

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ผนังเซลล์ ทาหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์
 เยื่อหุ้มเซลล์ ทาหน้าทีห
่ ่อหุ้มเซลล์และควบคุม
การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 นิวเคลียส ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเซลล์
 ไซโทพลาสซึม มีออร์แกเนลล์ที่ทาหน้าทีแ
่ ตกต่างกัน
 แวคิวโอล ทาหน้าที่เก็บน้าและสารต่าง ๆ
 ไมโทคอนเดรีย ทาหน้าที่เกีย
่ วกับการสลาย
สารอาหารเพือ่ ให้ได้พลังงานแก่เซลล์
 คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่หลากหลายและ
มีความเหมาะสมกับหน้าทีข่ องเซลล์นั้น เช่น เซลล์
ประสาทส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว
นากระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป
เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และ
เยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมาลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้าและธาตุอาหาร


การดารงชีวิต
ของพืช

ม.1/3

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ
การทาหน้าที่ของเซลล์

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

5
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/4
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/5

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริม่ จาก
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น
สิ่งมีชีวิต

อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิส
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่าง
การแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจาวัน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ
โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ
และสิ่งมีชีวิตตามลาดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกัน
เป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทางาน
ร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ทางานร่วมกันเป็น
ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทางานร่วมกัน
เป็นสิ่งมีชีวิต
 เซลล์มีการนาสารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในกระบวนการ
ต่าง ๆ ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่าง
ที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอกเซลล์ การนาสารเข้าและ
ออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่
ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่
บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่า ส่วนออสโมซิส
เป็นการแพร่ของน้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายต่าไปยังด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

6
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/6
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/7
ม.1/8

ม.1/9

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุปัจจัยที่จาเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วย
แสง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

อธิบายความสาคัญของการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน

บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้นใน
คลอโรพลาสต์ จาเป็นต้องใช้แสง แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และน้า ผลผลิตที่ได้
จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้าตาลและ
แก๊สออกซิเจน
 การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่สาคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวทีส่ ามารถ
นาพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูป
สารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ
ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานที่สาคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการ
หลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กบั บรรยากาศเพื่อให้
สิ่งมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ
 พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ โดยไซเล็ม


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

7
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/10
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/11
ม.1/12

ม.1/13

รำยละเอียดตัวชี้วัด

เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลาเลียง
สารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

อธิบายการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ และ
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก
อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วน
ทาให้เกิดการถ่ายละอองเรณู รวมทั้งบรรยาย
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด
การกระจายเมล็ดและการงอกของเมล็ด
ตระหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ช่วย
ในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก โดยการ
ไม่ทาลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหาร มีทศิ ทางลาเลียง
จากรากไปสู่ลาต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อใช้
ในการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ
ส่วนโฟลเอ็มทาหน้าที่ลาเลียงอาหารที่ได้จาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง มีทิศทางลาเลียงจากบริเวณที่มี
การสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช
 พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และ
บางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้
 การสืบพันธุแ
์ บบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มี
การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดยภายในอับเรณู
ของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทาหน้าที่สร้างสเปิร์ม
ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ
ทาหน้าที่สร้างเซลล์ไข่
 การสืบพันธุแ
์ บบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้น
ใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

8
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลาต้น ใบ
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
 การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณู
ไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของดอก เช่น สีของกลีบดอก ตาแหน่ง
ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีสงิ่ ที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม
 การถ่ายเรณูจะนาไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต
และเอนโอสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ
ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล
 ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดยวิธีการ
ต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
จะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ด
จะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารที่สะสม
ภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแท้พัฒนา จนสามารถ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

9
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/14
ม.1/15

ม.1/16

ม.1/17

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายความสาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช
เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช
ในสถานการณ์ที่กาหนด

เลือกวิธกี ารขยายพันธุพ์ ืชให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การสืบพันธุข์ องพืช
อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่ และสร้างอาหารได้เอง
ตามปกติ
 พืชต้องการธาตุอาหารที่จาเป็นหลายชนิดใน
การเจริญเติบโตและการดารงชีวิต
 พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และกามะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ
สาหรับการเจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุ
อาหารในรูปของปุย๋ กับพืชอย่างเหมาะสม
 มนุษย์สามารถนาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุพ์ ืช
เพื่อเพิ่มจานวนพืช เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จากการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง วิธกี ารนี้จะได้พืช
ในปริมาณมาก แต่อาจมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจาก
พ่อแม่ ส่วนการตอนกิ่ง การปักชา การต่อกิ่ง การติดตา

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

10
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/18
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุพ์ ืช
โดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการนาความรู้
เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ใน
การขยายพันธุ์ เพือ่ ให้ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควร
เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยต้อง
คานึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนาความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้
ในการเพิ่มจานวนพืช และทาให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พืชจานวนมาก
ในระยะเวลาสั้น และสามารถนาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ การผลิตยาและสารสาคัญในพืช และอื่น ๆ
 ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก
ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

11
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/2
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้
แบบจาลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบหายใจ
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจให้ทางานเป็นปกติ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย
เพื่อนาไปใช้ในเซลล์ และหายใจออกเพือ่ กาจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
 อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานของกะบังลม
และกระดูกซี่โครง
 การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลม
ในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และระหว่างหลอด
เลือดฝอยกับเนื้อเยือ่
 การสูบบุหรี่ การสุดอากาศที่มีสารปนเปือ
้ น และ
การเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค อาจทาให้
เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอด
ลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจ ให้ทาหน้าที่
เป็นปกติ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

12
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/4
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/5

ม.2/6
ม.2/7

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายในการกาจัดของเสียทางไต
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบขับถ่าย
ในการกาจัดของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทาหน้าที่ได้อย่างปกติ

บรรยายโครงสร้างและหน้าทีข่ องหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด
อธิบายการทางานของระบบหมุนเวียนเลือด
โดยใช้แบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกีย่ วข้อง คือ ไต ท่อไต
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไตทาหน้าที่
กาจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้ง
สารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุม
สารที่มีมากหรือน้อยเกินไป เช่น น้า โดยขับออกมา
ในรูปปัสสาวะ
 การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น
รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้าสะอาด
ให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทาหน้าที่ได้อย่างปกติ
 ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด
และเลือด
 หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบน
2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและ
หัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรี
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน
 เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต และ
พลาสมา
 การบีบและคลายตัวของหัวใจทาให้เลือดหมุนเวียน
และลาเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอื่น ๆ
ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ทัว่ ร่างกาย
 เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไป
ยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือด
และลาเลียงกลับเข้าสู่หวั ใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยน
แก๊สที่ปอด
 ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตราการเต้น
ของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทากิจกรรมต่าง ๆ


ม.2/8

ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะปกติและหลังทากิจกรรม

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/9
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/10

ม.2/11

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักถึงความสาคัญของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทางาน
เป็นปกติ

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม
การทางานต่าง ๆ ของร่างกาย
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบประสาท
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตราย
ต่อสมองและไขสันหลัง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

จะแตกต่างกัน ส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียน
เลือดเกิดจากการทางานของหัวใจและหลอดเลือด
 อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทาให้
หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ
 การออกกาลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร
การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียน
เลือดให้เป็นปกติ
 ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง และ
ไขสันหลัง จะทาหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็น
ระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุมการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม เพื่อ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สก
ึ จะเกิด
กระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึก

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/12

ม.2/13

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง
โดยใช้แบบจาลอง
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง
ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาท
มาตามเซลล์ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน
เช่น กล้ามเนื้อ
 ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและ
มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้น จึงควร
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง
หลีกเลียงการใช้สารเสพติด หลีกเลีย่ งภาวะเครียด
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพือ่ ดูแลรักษา
ระบบประสาทให้ทางานเป็นปกติ
 มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ
ที่ทาหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทาหน้าที่
ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทาหน้าที่สร้าง
เซลล์อสุจิ
 ฮอร์โมนเพศทาหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของ
ลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสูว่ ัยหนุ่มสาว

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/14
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/15

ม.2/16
ม.2/17

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกาย
และจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
อธิบายการตกไข่ การมีประจาเดือน
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต
จนคลอดเป็นทารก
เลือกวิธกี ารคุมกาเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่กาหนด
ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่
การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และ
เซลล์อสุจิจะทาให้เกิดการตั้งครรภ์
 การมีประจาเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
เพศหญิง
 เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิ
กับเซลล์อสุจิจะทาให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็น
เอ็มบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารก
ผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและ
หลุดลอกออก เรียกว่า ประจาเดือน
 การคุมกาเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์
โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัว
ของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
การกินยาคุมกาเนิด

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

17
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจการ
เข้าใจการ
ม.3/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและ
ความสาคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดลักษณะ

ถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม

ทางพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

ของยีนหรือ

ของยีนหรือ

โครโมโซม และ

โครโมโซม และ

ตัวอย่างโรคที่

ตัวอย่างโรคที่

เกิดจากการ

เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ทางพันธุกรรม

ทางพันธุกรรม

ประโยชน์และ

ประโยชน์และ

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ของสิ่งมีชีวิต

ของสิ่งมีชีวิต

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม โดยใช้แบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

11

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอด
จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีนเป็นหน่วย
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
 โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน ขดอยู่ใน
นิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธ์
กัน โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทาหน้าที่เป็นยีนที่กาหนด
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
 สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่กันมี
การเรียงลาดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน เรียกว่า
ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่งที่อยูบ่ นคู่ฮอมอโลกัส
โครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกต่างกัน เรียกแต่ละ
รูปแบบของยีนที่ตา่ งกันนี้ว่า แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กัน
ของแอลลีลต่าง ๆ อาจส่งผลทาให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่
แตกต่างกันได้
 สิ่งมีชีวิตแต่ะชนิดมีจานวนโครโมโซมคงที่ มนุษย์มี
จานวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

4 ตัวเลือก
1 คาตอบ
(2 ข้อ)
เลือกตอบ
เชิงซ้อน
(1 ข้อ)

คะแนน

9.6
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ดัดแปรพันธุกรรม ดัดแปรพันธุกรรม
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ความหลากหลาย

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ทางชีวภาพ

ม.3/2

ม.3/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากการผสม โดยพิจารณาลักษณะเดียวที่
แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์
อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก
และคานวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และ
ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

โครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX
เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY
 เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนามาสู่หลักการพื้นฐานของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละตาแหน่ง
บนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่ง
มาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจากแม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบ
เดียวกัน หรือแตกต่างกัน แอลลีลที่แตกต่างกันนี้
แอลลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้
เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่ม
อย่างสมบูรณ์ เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย
 เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กันใน
แต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่เซลล์
สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รับ
เพียง 1 แอลลีล และจะมาเข้าคู่กับแอลลีลที่ตาแหน่ง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/4

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่ง เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
จนเกิดเป็นจีโนไทป์และแสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก
 กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ
ไมโทซิส และไมโอซิส
 ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจานวนเซลล์
ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มี
ลักษณะและจานวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น
 ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ที่มีจานวน
โครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิด
การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับการถ่ายทอด
โครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็น
ผลให้รุ่นลูกมีจานวนโครโมโซมเท่ากับรุน่ พ่อแม่และ
จะคงที่ในทุก ๆ รุ่น

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/5
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/6

ม.3/7

ม.3/8

รำยละเอียดตัวชี้วัด

บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจทาให้เกิดโรคทางพันธุกรรม
พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรค
ทางพันธุกรรม โดยรู้วา่ ก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์ เพือ่ ตรวจและวินจิ ฉัยภาวะเสี่ยงของลูก
ที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม

อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน
กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจานวน
โครโมโซม
 โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
ได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกัน
โดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอด
โรคทางพันธุกรรม
 มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ
เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
 ในปัจจุบันมนุษย์มก
ี ารใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจานวนมาก เช่น การผลิตอาหาร
การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดีสังคมยังมี
ความกังวลเกีย่ วกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิต


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/9
ม.3/10

ม.3/11

รำยละเอียดตัวชี้วัด

จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน
เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ
อธิบายความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและต่อมนุษย์
แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ดัดแปรพันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งยังทาการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว
 ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ ได้แก่
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสาคัญต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่า
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ากว่า
นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังมี
ความสาคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นอาหาร
ยารักษาโรค วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจองค์ประกอบ เข้าใจองค์ประกอบ ม.1/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

2
ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร
วิทยำศำสตร์ องค์ประกอบของสสาร
กำยภำพ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

และสมบัติของ

และสมบัติของ

ธาตุ สารละลาย

ธาตุ สารละลาย

สารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์

สารผสม หลักการ สารผสม หลักการ
แยกสาร

แยกสาร

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

ของสารใน

ของสารใน

รูปแบบของ

รูปแบบของ

การเปลี่ยน

การเปลี่ยน

สถานะ การเกิด

สถานะ การเกิด

สารละลาย

สารละลาย

ม.1/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและ
การทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ
อโลหะ และกึ่งโลหะ

วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

24

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
4 ตัวเลือก
กายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการ
1 คาตอบ
ต่างกัน ซึ่งสามารถนามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
(6 ข้อ)
และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง
มีผิวมันวาว นาความร้อน นาไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือ
เลือกตอบ
ตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ และมีความหนาแน่นทั้งสูงและต่า เชิงซ้อน
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่า มีผิวไม่มันวาว
(1 ข้อ)
ไม่นาความร้อน ไม่นาไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย และ
มีความหนาแน่นต่า ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบางประการ
เหมือนโลหะ และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ
 ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถแผ่รังสีได้
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี


คะแนน

18.4
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
และการเกิด
และการเกิด
ม.1/3
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ปฏิกิริยาเคมี และ ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกายภาพ
และการใช้

และการใช้

ประโยชน์ของ

ประโยชน์ของ

วัสดุประเภท

วัสดุประเภท

ม.1/4

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนว
ทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ
วัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูล
จากกราฟ หรือสารสนเทศ

พอลิเมอร์ เซรามิก พอลิเมอร์ เซรามิก
และวัสดุผสม

และวัสดุผสม
ม.1/5
ม.1/6

อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่น
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
 สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วน
สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็น
ค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่
ขึ้นอยู่กบั ชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน
 สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ
มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ เป็นค่าเฉพาะ
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสม
มีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วน
ของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

24
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/7
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/8

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้แบบจาลองและ
สารสนเทศ

อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
โดยใช้แบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบธาตุ
ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติ
ของธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถ
แยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทน
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบเกิดจากอะตอมของ
ธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วน
คงที่ มีสมบัติแตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและ
สารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี
 อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมีจานวน
โปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอน
เป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ
เมื่ออะตอมมีจานวนโปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอน
จะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอนรวมกัน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

25
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/9

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ตรงกลางอะตอมเรียกว่า นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียส
 สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสารชนิดเดียวกัน
ที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊สจะมีการจัดเรียงอนุภาค
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาค
แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร
 อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคมากที่สุด อนุภาคสั่นอยูก่ ับที่ทาให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรคงที่
 อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส
อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทาให้มี
รูปร่างไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงที่
 อนุภาคของแก๊สอยูห
่ ่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่าง
อิสระทุกทิศทาง ทาให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

26
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.1/10
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน
กับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และแบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ความร้อนมีผลต่อการเปลีย่ นสถานะของสสารเมื่อให้
ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมีพลังงาน
และอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็ง
จะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลีย่ นสถานะจากของแข็ง
เป็นของเหลวว่า ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
และอุณหภูมิขณะเปลีย่ นสถานะจะคงที่
เรียกอุณหภูมินวี้ ่า จุดหลอมเหลว
 เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลว
จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง
ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นแก๊ส เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลีย่ นสถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝงของ
การกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะเปลีย่ นสถานะ
จะคงที่ เรียกอุณหภูมินวี้ ่า จุดเดือด


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

27
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เมื่อทาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินวี้ ่า
จุดควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของ
ของเหลวนั้น
 เมื่อทาให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว่า
จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลว
ของของแข็งนั้น
 การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทาได้หลายวิธี
ขึ้นอยู่กบั สมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้ง
ใช้แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น
ของแข็งในตัวทาละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้
ความร้อนระเหยตัวทาละลายออกไปจนหมดเหลือแต่
ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วย
ตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทาละลายที่เป็นของเหลว
โดยทาให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทาละลาย


ม.2/1

ม.2/2

อธิบายการแยกสารผสม โดยการระเหยแห้ง
การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทาละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ
การสกัดด้วยตัวทาละลาย

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ระเหยออกไปบางส่วน ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมา
การกลั่นอย่างง่ายใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วย
ตัวละลายและตัวทาละลายที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือด
ต่างกันมาก วิธีนจี้ ะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก
สารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลาย ของเหลว
จะเดือดและกลายเป็นไอแยกจากสารละลาย
แล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ขณะที่
ของเหลวเดือด อุณหภูมขิ องไอจะคงที่ โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีปริมาณน้อย
โดยใช้แยกสารที่มีสมบัติการละลายในตัวทาละลาย
และการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ทาให้
สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน
สารจึงแยกออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทาง
ที่สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับ
กับระยะทางที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ได้ เป็นค่าเฉพาะตัว
ของสารแต่ละชนิดในตัวทาละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

นาวิธกี ารแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การสกัดด้วยตัวทาละลายเป็นวิธกี ารแยกสารผสม
ที่มีสมบัติการละลายในตัวทาละลายที่ตา่ งกัน
โดยชนิดของตัวทาละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณ
ของสารที่สกัดได้ การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้า
ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้า และไม่ทาปฏิกิริยา
กับน้า ออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใช้ไอน้าเป็นตัวพา
 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสารบูรณาการ
กับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรม สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
หรือปัญหาทีพ่ บในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 ระบุปัญหาในชีวิตประจาวันที่เกีย
่ วกับการแยกสาร
โดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรม
ที่ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับการแยกสาร
โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
ที่ระบุ หรือนาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมนั้น
 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม โดยใช้สมบัติ
ทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ
ทางวิศวกรรม รวมทั้งกาหนดและควบคุมตัวแปร
อย่างเหมาะสม ครอบคลุม
 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลและเลือก
วิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสมในการนาเสนอผล
 ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่รวบรวมได้


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

นาเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้ โดยใช้วธิ ีการสื่อสาร
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ
 สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวและ
แก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทาละลายและ
ตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะ
เดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทาละลาย
กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน สารที่มี
สถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวทาละลาย
 สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายใน
ตัวทาละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า
สารละลายอิ่มตัว
 สภาพละลายได้ของสารในตัวทาละลาย เป็นค่าที่บอก
ปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทาละลาย 100 กรัม
จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ และความดันหนึ่ง ๆ
สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถใน


ม.2/4

ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทาละลาย
อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การละลายได้ของตัวละลายในตัวทาละลาย ซึ่ง
ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวทาละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน
 สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกัน
ในตัวทาละลายที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน
มีสภาพละลายได้ในตัวทาละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน
 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้
ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
สภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส
โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้จะสูงขึ้น
 ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อเปลี่ยนแปลง
ชนิดตัวละลาย ตัวทาละลาย และอุณหภูมิ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เช่น การทา
น้าเชื่อมเข้มข้น การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้
ปริมาณมากที่สุด

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/5
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/6

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
ตระหนักถึงความสาคัญของการนาความรู้
เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่าง
การใช้สารละลายในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ
ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น
มีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุปริมาตร
ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน
นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส
 ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัวละลาย
ในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกันนิยมใช้กับ
สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง
 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวลตัวละลาย
ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับสารละลาย
ที่มีตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทาละลายที่เป็นของเหลว
 การใช้สารละลายในชีวิตประจาวัน ควรพิจารณาจาก
ความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยูก่ ับจุดประสงค์ของ
การใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ
ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ
แนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้มาก
ในชีวิตประจาวัน
 พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจาก
โมเลกุลจานวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก
ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดย
พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้
ยางยืดหยุ่นได้ ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดึง
เป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
 เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ
แร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะ
ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง
เซรามิกสามารถทาเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติทั่วไป
ของเซรามิกจะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อนและเปราะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะที่เป็น
เครื่องปั้นดินเผา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท
ที่มีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิดเป็น
วัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
วัสดุผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก
 วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้วัสดุอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
 การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่
โดยสารที่เข้าทาปฏิกิริยาเรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่ที่
เกิดขึ้นจากปฏิกิรยิ าเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การเกิด
ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ
 การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมี
การจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติ
แตกต่างจากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิด
ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจานวนเท่ากัน


ม.3/3

อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียง
ตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิรยิ าเคมี โดยใช้
แบบจาลองและสมการข้อความ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/4
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ม.3/5

วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยา
คายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา

ม.3/6

อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส และปฏิกิรยิ าของเบสกับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิรยิ า
การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับ
มวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล
 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่
ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร
ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาที่มี
การถ่ายโอนความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์มอมิเตอร์
หัววัดที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวันมีหลายชนิด เช่น
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิรยิ าเคมีสามารถ


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของ
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น
เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์ + น้า
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิรยิ าระหว่างสารกับ
ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ส่วนใหญ่
เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้า
 การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิรย
ิ าเคมีระหว่าง
เหล็ก น้า และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก
 ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก
เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน
 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทาปฏิกริ ิยากับโลหะได้
หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและ
แก๊สไฮโดรเจน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

38
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตได้
ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกลือของโลหะ
และน้า
 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและน้า หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ
 ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน
 การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างน้าฝน
กับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์
ทาให้น้าฝนมีสมบัติเป็นกรด
 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้า โดยมีแสงช่วย
ในการเกิดปฏิกิรยิ า ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้าตาลกลูโคส
และออกซิเจน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/7
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/8

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปญ
ั หาที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีที่พบในชีวิตประจาวัน จากการสืบค้นข้อมูล
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวันมีทั้งประโยชน์และ
โทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงต้องระมัดระวัง
ผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธีปอ้ งกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวัน
 ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน และสามารถบูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามต้องการ
หรืออาจสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิรยิ าเคมี โดยใช้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี เช่น การเปลีย่ นแปลงพลังงานความร้อน
อันเนื่องมาจากปฏิกิรยิ าเคมี การเพิ่มปริมาณผลผลิต


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจการเคลื่อนที่ เข้าใจการเคลื่อนที่ ม.1/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของ
แรงในชีวิตประจาวัน ผลของ
แรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

แรงลัพธ์และ

แรงลัพธ์และ

ผลของแรงลัพธ์

ผลของแรงลัพธ์

กระทาต่อวัตถุ

กระทาต่อวัตถุ

โมเมนต์ของแรง

โมเมนต์ของแรง

แรงที่ปรากฏ

แรงที่ปรากฏ

ในชีวิตประจาวัน

ในชีวิตประจาวัน

สนามของแรง

สนามของแรง

ม.2/1

ม.2/2
ม.2/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สร้างแบบจาลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก

พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทาต่อ
วัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระทาต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ความดันของของเหลว

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

16

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทาต่อวัตถุ 4 ตัวเลือก
ในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทาต่อวัตถุขึ้นอยูก่ ับ
1 คาตอบ
ขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศกระทาตั้งฉากกับ
(5 ข้อ)
ผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันอากาศ
 ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กบ
ั ความสูงจากพื้นโลก
โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป อากาศเบาบางลง
มวลอากาศน้อยลง ความดันอากาศก็จะลดลง
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีหลาย ๆ แรงกระทาต่อ
วัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทาต่อ
วัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่




เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทาต่อ
วัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลวกระทาตั้งฉากกับ
ผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันของ
ของเหลว

คะแนน

11

41
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กบั ความลึก
จากระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น ความดันของ
ของเหลวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า
จะมีน้าหนักของของเหลวด้านบนกระทามากกว่า
 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจากของเหลว
กระทาต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือ
การลอยของวัตถุขึ้นกับน้าหนักของวัตถุและแรงพยุง
ถ้าน้าหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่า
เท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว แต่ถ้าน้าหนัก
ของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลว วัตถุจะจม
 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระทาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทาน
ก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
ในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต


ม.2/4
ม.2/5

ม.2/6

วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ในของเหลว

อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน
จลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

42
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/7

ม.2/8
ม.2/9

ม.2/10

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงอื่น ๆ ที่กระทาต่อวัตถุ
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่อง
แรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง
เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และ
คานวณโดยใช้สมการ M = Fl

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

แต่ถ้าวัตถุกาลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทาให้วัตถุ
นั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์
 ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยา
ตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส
 กิจกรรมในชีวิตประจาวันบางกิจกรรมต้องการ
แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้า
การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้า บางกิจกรรมไม่ต้องการ
แรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น การใช้
น้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์
 ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้
 เมื่อมีแรงที่กระทาต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทาให้วตั ถุหมุนรอบ
ศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
กับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง
เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะ
อยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรง
ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรง
ในทิศตามเข็มนาฬิกา
 ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วนที่ใช้
หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง
สามารถนาไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้
 วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยูโ่ ดยรอบ แรงโน้มถ่วง
ที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหา
วัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง
 วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ
แรงไฟฟ้าที่กระทาต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหา
หรือออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า


ม.2/11

ม.2/12

เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทาง
ของแรงที่กระทาต่อวัตถุทอี่ ยู่ในแต่ละสนาม
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า
และแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ
แรงแม่เหล็กที่กระทาต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหา
หรือออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก
 ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็ก
ที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง
เมื่อวัตถุอยูห่ ่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น


ม.2/13

ม.2/14

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทา
ต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจาก
แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อธิบายและคานวณอัตราเร็วและความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ v = s

t

และ v = s จากหลักฐานเชิงประจักษ์

t

ม.2/15

เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว



การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุ
เทียบกับตาแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณ
เวกเตอร์ เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด
ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณทีม่ ีขนาด เช่น
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มี
ทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร
โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาด และหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของเวกเตอร์นั้น ๆ
 ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทางเป็น
ความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้
 การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัดมีทิศ
ชี้จากตาแหน่งเริ่มต้นไปยังตาแหน่งสุดท้ายและมีขนาด
เท่ากับระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองตาแหน่งนั้น
 อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็วเป็น
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา
 ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับ
ทิศของการกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของ
การกระจัดต่อเวลา


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจความสัมพันธ์ เข้าใจความสัมพันธ์ ม.1/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 2.3 เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงาน
ในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ของงาน พลังงานจลน์ ของงาน พลังงานจลน์
พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์โน้มถ่วง
กฎการอนุรักษ์

กฎการอนุรักษ์

พลังงาน

พลังงาน

ม.1/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคานวณ
ปริมาณความร้อนที่ทาให้สสารเปลีย่ นอุณหภูมิ
และเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ Q = mcΔt
และ Q = mL
ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร

การถ่ายโอนพลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน
สมดุลความร้อน

สมดุลความร้อน

ความสัมพันธ์ของ

ความสัมพันธ์ของ

ปริมาณทางไฟฟ้า

ปริมาณทางไฟฟ้า

การต่อวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า
ในบ้าน พลังงานไฟฟ้า ในบ้าน พลังงานไฟฟ้า
หลักการเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้น

ของวงจร

ของวงจร

ม.1/3

ม.1/4

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการขยายตัวหรือ
หดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหด
และขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการนาความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

34

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อน อาจทาให้สสาร 4 ตัวเลือก
เปลี่ยนอุณหภูมิ เปลีย่ นสถานะ หรือเปลีย่ นรูปร่าง
1 คาตอบ
 ปริมาณความร้อนที่ทาให้สสารเปลีย
่ นอุณหภูมิขึ้นกับ
(5 ข้อ)
มวล ความร้อนจาเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
 ปริมาณความร้อนที่ทาให้สสารเปลีย
่ นสถานะขึ้นกับ
เลือกตอบ
มวลและความร้อนแฝงจาเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยน เชิงซ้อน
สถานะ อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง
(1 ข้อ)
 ความร้อนทาให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้ เนื่องจาก
เมื่อสสารได้รับความร้อนจะทาให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ทาให้เกิดการขยายตัว แต่เมื่อสสารคายความร้อนจะ
ทาให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ทาให้เกิดการหดตัว
 ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความร้อนนาไปใช้ประโยชน์ได้ด้านต่าง ๆ เช่น
การสร้างถนน การสร้างรางรถไฟ การทาเทอร์มอมิเตอร์


คะแนน

16.2
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ม.1/5
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

สมบัติของคลื่น

สมบัติของคลื่น

และลักษณะของ

และลักษณะของ

คลื่นแบบต่าง ๆ

คลื่นแบบต่าง ๆ

แสง การสะท้อน

แสง การสะท้อน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน
และคานวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้
สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ

การหักเหของแสง การหักเหของแสง
และทัศนอุปกรณ์

และทัศนอุปกรณ์
ม.1/6

ม.1/7

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน
โดยการนาความร้อน การพาความร้อน
การแผ่รังสีความร้อน
ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพือ่
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมสิ ูงกว่าไปยัง
สสารที่มีอุณหภูมิต่ากว่า จนกระทั่งอุณหภูมิของสสาร
ทั้งสองเท่ากัน สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน
เรียกว่า สมดุลความร้อน
 เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารทีม
่ ีอุณหภูมิ
ต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน ความร้อนที่เพิ่มขึ้น
ของสสารหนึ่งจะเท่ากับความร้อนที่ลดลงของ
อีกสสารหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรกั ษ์พลังงาน
 การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือ การนาความร้อน
การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน
การนาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัย
ตัวกลาง โดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสีความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
นามาทาภาชนะบรรจุอาหารเพื่อเก็บความร้อน หรือ
การออกแบบระบบระบายความร้อนในอาคาร
 เมื่อออกแรงกระทาต่อวัตถุ แล้วทาให้วต
ั ถุเคลื่อนที่
โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงาน
งานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและ
ระยะทางในแนวเดียวกับแรง
 งานที่ทาในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กาลัง หลักการ
ของงานนาไปอธิบายการทางานของเครื่องกลอย่างง่าย
ได้แก่ คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา
ซึ่งนาไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน


ม.2/1

วิเคราะห์สถานการณ์และคานวณเกี่ยวกับงาน
และกาลังที่เกิดจากแรงที่กระทาต่อวัตถุ โดยใช้
สมการ W = Fs และ P = W จากข้อมูล

t

ม.2/2
ม.2/3

ที่รวบรวมได้
วิเคราะห์หลักการทางานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/4
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์
และพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ม.2/5

แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยน
พลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ
มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ม.2/6

วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยน
และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงาน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่ พลังงาน
จลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว
ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับตาแหน่งของวัตถุ
จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและตาแหน่งของวัตถุ
เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล
 ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์เป็น
พลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยผลรวม
ของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์มีค่าคงตัว
นั่นคือ พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
 พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น พลังงานกล
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานแสง


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/1

ม.3/2
ม.3/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคานวณ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
และความต่างศักย์ไฟฟ้า
ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เนื่องมาจากแรงเสียดทาน พลังงานเคมีในอาหาร
เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ไปใช้ในการทางานของสิ่งมีชีวิต
 นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีกระบบ
หนึ่งหรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้ เช่น
การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลังงาน
ของการสั่นของแหล่งกาเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการ
เปลี่ยนพลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน พลังงานรวม
ทั้งหมดมีค่าเท่าเดิมตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
 เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าออกจาก
ขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์
 ค่าที่บอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
ประจุระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า ความต่างศักย์ ซึ่งวัดได้
จากโวลต์มิเตอร์
 ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความต่าง
ศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนา โดยอัตราส่วน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

51
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/4

ม.3/5

รำยละเอียดตัวชี้วัด

วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว
แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อ
ตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่
เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน
 ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละ
ชิ้นมีความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทานหลายตัว
มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน
 การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า
ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
 การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ผา่ นวงจรมีค่าเท่ากับผลรวมของ
กระแสไฟฟ้าที่ผา่ นตัวต้านทานแต่ละตัว โดย
ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

52
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/6
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/7

ม.3/8

รำยละเอียดตัวชี้วัด

บรรยายการทางานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้
เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า

อธิบายและคานวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ

W = Pt รวมทั้งคานวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วนแต่ละชนิด
ทาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้วงจรทางานได้ตามต้องการ
 ตัวต้านทานทาหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทาหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่าน
ทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทาหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิด
วงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุทาหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า
 เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิน
้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทางานร่วมกัน การต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วนนั้น ๆ จะสามารถ
ทาให้วงจรไฟฟ้าทางานได้ตามต้องการ
 เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์
กากับไว้ กาลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความต่างศักย์
มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงาน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

53
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/9
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/10

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนาเสนอวิธกี ารใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและ
บรรยายส่วนประกอบของคลื่น

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณของกาลังไฟฟ้า
ในหน่วยกิโลวัตต์กบั เวลาในหน่วยชัว่ โมง พลังงาน
ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ ชัว่ โมง หรือหน่วย
 วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนาน
เพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในชีวิตประจาวันต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
ความต่างศักย์และกาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งาน
และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด
 คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง
และไม่อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล พลังงานจะถูก
ถ่ายโอนผ่านตัวกลาง โดยอนุภาคของตัวกลาง
ไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจาก
แหล่งกาเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ากัน
บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น ความถี่ แอมพลิจูด

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

54
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/11
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/12

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนาเสนอการใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลาง
ในการเคลื่อนที่ มีความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมาก
เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะ
เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ
เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วง
ความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ
อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์
และรังสีแกมมา ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
 เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเดียว
เป็นลาแสงขนานและมีความเข้มสูง นาไปใช้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร มีการใช้เลเซอร์
สาหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนาแสง โดยอาศัย
หลักการการสะท้อนกลับหมดของแสง ด้านการแพทย์
ใช้ในการผ่าตัด


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

55
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/13

ม.3/14

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
กฎการสะท้อนของแสง
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากกระจกเงา

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง



คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์
ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทาให้
เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รังสีแกมมา ซึ่งเป็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง อาจทาลายเนื้อเยือ่
หรืออาจทาให้เสียชีวติ ได้เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง



เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตาม
กฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบ
เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันและ
มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจากกระจกเงา
เกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อน
ให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง
แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

56
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/15
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/16

ม.3/17

ม.3/18

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจาย
แสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง



เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน เช่น
อากาศและน้า อากาศและแก้ว จะเกิดการหักเห หรือ
อาจเกิดการสะท้อนกลับหมดในตัวกลางที่แสงตก
กระทบ การหักเหของแสงผ่านตัวเลนส์ทาให้เกิด
ภาพที่มีชนิดและขนาดต่าง ๆ
 แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาวผ่าน
ปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า
สเปกตรัมของแสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ
ที่ไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน จึงมีการหักเหต่างกัน

อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และ
การทางานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดง
การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา



การสะท้อนและการหักเหของแสงนาไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบาย
การทางานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจก
โค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์
และแว่นขยาย

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อให้เกิด
ภาพชัดที่จอตา ความบกพร่องทางสายตา เช่น สายตา
สั้นและสายตายาว เป็นเพราะตาแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้
อยู่ที่จอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์ในการแก้ไขเพื่อช่วยให้
มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั้น
ใช้เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวให้เลนส์นูน
 ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตา
ในสภาพแวดล้อมที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็น
อันตรายต่อดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มคี วามสว่างมาก
หรือน้อยเกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน
ความสว่างบนพื้นที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้
เกี่ยวกับความสว่างสามารถนามาใช้จัดความสว่าง
ให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด
ความสว่างที่เหมาะสมสาหรับการอ่านหนังสือ


ม.3/19
ม.3/20
ม.3/21

อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา
จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัด
ความสว่างของแสง
ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่าง
ของแสงที่มีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง
ให้เหมาะสมในการทากิจกรรมต่าง ๆ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

58
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจการโคจร
เข้าใจการโคจร
ม.3/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

3
วิทยำศำสตร์
โลก และ
อวกำศ

ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ
ลักษณะ กระบวนการเกิด
และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ

ของดาวเคราะห์

ของดาวเคราะห์

รอบดวงอาทิตย์

รอบดวงอาทิตย์

การเกิดฤดู

การเกิดฤดู

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่

ปรากฏของ

ปรากฏของ

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์

การเกิดข้างขึ้น

การเกิดข้างขึ้น

ข้างแรม การขึ้น

ข้างแรม การขึ้น

และตกของ

และตกของ

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์

การเกิดน้าขึน้ น้าลง การเกิดน้าขึน้ น้าลง
ประโยชน์ของ

ประโยชน์ของ

ม.3/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ
F = (Gm1m2)/r2

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดฤดู
และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

4

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมี
4 ตัวเลือก
ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์ 1 คาตอบ
น้อย ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร ์โคจรอยู่
(2 ข้อ)
โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุเหล่านี้โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูด
ระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณของ
มวลทั้งสอง และเป็นสัดส่วนผกผันกับกาลังสองของ
ระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง แสดงได้โดยสมการ
F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่าง
มวลทั้งสอง G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวล
ของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง และ r แทน
ระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง
 การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลก
เอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทาให้ส่วน
ต่าง ๆ บนโลกได้รับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์
แตกต่างกันในรอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืน


คะแนน

4.4

59
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

และความก้าวหน้า และความก้าวหน้า
ของโครงการ

ของโครงการ

สารวจอวกาศ

สารวจอวกาศ

ม.3/3

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดข้างขึน้
ข้างแรม การเปลีย่ นแปลงเวลาการขึ้นและตก
ของดวงจันทร์ และการเกิดน้าขึ้นน้าลง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ยาวไม่เท่ากัน และตาแหน่งการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและเส้นทางการขึน้ และตก
ของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อ
การดารงชีวิต
 ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวง
ตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทาให้คนบนโลกสังเกต
ส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปในแต่ละวัน
เกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรม
 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับที่
โลกหมุนรอบตัวเอง จึงทาให้เห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไป
ประมาณวันละ 50 นาที
 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทาต่อโลก
ทาให้เกิดปรากฏการณ์น้าขึ้นน้าลง ซึ่งส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่นามี
้ ระดับ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

60
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/4

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการ
สารวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การขึ้นสูงสุดและลงต่าสุดเรียก วันน้าเกิด ส่วนวันที่
ระดับน้ามีการขึ้นและลงน้อยเรียก วันน้าตาย โดย
วันน้าเกิด น้าตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรม
 เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนาทางด้วยดาวเทียม
(GNSS) การติดตามพายุ สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียม
ช่วยภัยแล้งการตรวจคราบน้ามันในทะเล
 โครงการสารวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ้น
เป็นลาดับ ตัวอย่างโครงการสารวจอวกาศ เช่น
การสารวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การสารวจดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ การสารวจดาวอังคารและบริวารอื่น
ของดวงอาทิตย์

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

61
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจลักษณะของ เข้าใจลักษณะของ ม.1/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชั้นบรรยากาศ

ชั้นบรรยากาศ

องค์ประกอบและ

องค์ประกอบและ

ปัจจัยที่มีผลต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อ

ลมฟ้าอากาศ

ลมฟ้าอากาศ

การเกิดและ

การเกิดและ

ผลกระทบของ

ผลกระทบของ

พายุฟา้ คะนอง

พายุฟา้ คะนอง

พายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อน

การพยากรณ์

การพยากรณ์

อากาศ

อากาศ

สถานการณ์

สถานการณ์

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการแบ่งชั้น
บรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

17

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและ 4 ตัวเลือก
องค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่งบรรยากาศ
1 คาตอบ
ของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ (4 ข้อ)
ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบ่งบรรยากาศ เลือกตอบ
ได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์ เชิงซ้อน
ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และชัน้ เอกโซสเฟียร์
(1 ข้อ)
 บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน
โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่
สาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์
ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้
มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์ชว่ ยชะลอวัตถุ
นอกโลกที่ผา่ นเข้ามาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุ
ขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะทาความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิต
บนโลก ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ


คะแนน

14

62
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ภูมิอากาศโลก

ภูมิอากาศโลก

กระบวนการ

กระบวนการ

เกิดเชื้อเพลิง

เกิดเชื้อเพลิง

ซากดึกดาบรรพ์

ซากดึกดาบรรพ์

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.1/2

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

ม.1/3

เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาเสนอแนวทาง
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย

และการใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์
พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

และการใช้

และการใช้

ประโยชน์

ประโยชน์

ลักษณะโครงสร้าง

ลักษณะโครงสร้าง

ภายในโลก

ภายในโลก

กระบวนการ

กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

และชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะสาหรับการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกในระดับต่า
 ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของ
พื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ
ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ และหยาดน้าฟ้า
โดยหยาดน้าฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ฝน
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์
และลักษณะพื้นผิวโลกส่งผลต่ออุณหภูมอิ ากาศ
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้าส่งผลต่อความชื้น
ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้นและลมส่งผลต่อเมฆ
 พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับความสูง
ที่มีอุณหภูมิต่าลง จนกระทั่งไอน้าในอากาศเกิดการ
ควบแน่นเป็นละอองน้า และเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

63
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ทางธรณีวิทยาบน ทางธรณีวิทยาบน
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ผิวโลก ลักษณะ

ผิวโลก ลักษณะ

ชั้นหน้าตัดดิน

ชั้นหน้าตัดดิน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

กระบวนการเกิดดิน กระบวนการเกิดดิน
แหล่งน้าผิวดิน

แหล่งน้าผิวดิน

แหล่งน้าใต้ดิน

แหล่งน้าใต้ดิน

กระบวนการเกิด

กระบวนการเกิด

และผลกระทบ

และผลกระทบ

ของภัยธรรมชาติ

ของภัยธรรมชาติ

และธรณีพิบัติภยั

และธรณีพิบัติภยั

ม.1/4

อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์
อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนองทาให้เกิดฝนตกหนัก
ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่น้ามี
อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศาเซลเซียสขึ้นไป ทาให้
อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้นเคลื่อนที่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณ
อื่นเคลื่อนเข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง
ของพายุยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน
เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุนเขต
ร้อนทาให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และ
ไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
 การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัดองค์ประกอบ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.1/5

ม.1/6

ม.1/7

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ
โดยนาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้
ประโยชน์จากคาพยากรณ์อากาศ
อธิบายสถานการณ์และผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลกจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดยนาเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศโลก

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ลมฟ้าอากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างคาพยากรณ์อากาศ
 การพยากรณ์อากาศสามารถนามาใช้ประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจาวัน การคมนาคม การเกษตร
การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ
แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยมากที่สดุ ได้แก่ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน
 การเปลี่ยนแปลงภูมอ
ิ ากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การหลอมเหลวของ
น้าแข็งขัว้ โลก การเพิ่มขึน้ ของระดับทะเล การเปลีย่ นแปลง
วัฏจักรน้า การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบตั ิซ้า และ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และ
การใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึน้ มนุษย์จึง
ควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
แนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก
 เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยกระบวนการ
ทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ ได้แก่
ถ่านหิน หินน้ามัน และปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุ
ต้นกาเนิด และสภาพแวดล้อมการเกิดทีแ่ ตกต่างกัน
ทาให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ที่มีลักษณะ
สมบัติ และการนาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สาหรับ
ปิโตรเลียมจะต้องมีการผ่านการกลั่นลาดับส่วนก่อน
การใช้งานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

66
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/2

แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชือ้ เพลิง
ซากดึกดาบรรพ์ โดยนาเสนอแนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์

ม.2/3

เปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท จากการรวบรวมข้อมูล
และนาเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมในท้องถิ่น

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้เวลานานหลายล้านปีจึงจะ
เกิดขึ้นใหม่ได้
 การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์จะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนีแ้ ก๊ส
บางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดาบรรพ ์
เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์์ และไนตรัสออกไซด์ ยัง
เป็นแก๊สเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดาบรรพ์ โดยคานึงถึงผลที่เกิดขึน้ ต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์
 เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจากเชื้อเพลิง
ซากดึกดาบรรพ์มีปริมาณจากัดและมักเพิ่มมลภาวะ
ในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้พลังงานทดแทน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ม.2/4

สร้างแบบจาลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ม.2/5

อธิบายกระบวนการผุพังอยูก่ ับที่ การกร่อน
และการสะสมตัวของตะกอน จากแบบจาลอง
รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าว
ที่ทาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

มากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้า พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละ
ชนิดจะมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน
 โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก ซึ่งอยู่นอกสุด ประกอบด้วย
สารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก
เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก
มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน
แมกนีเซียม และเหล็ก และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่
ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและ
นิกเกิล ซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน
 การผุพังอยูก
่ ับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
ที่ทาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์
แบบต่าง ๆ โดยมีปจั จัยสาคัญ คือ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

68
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

น้า ลม ธารน้าแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต
สภาพอากาศ และปฏิกิรยิ าเคมี
 การผุพังอยูก
่ ับที่ คือ การที่หินผุพังทาลายลงด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับน้าฝน และ
รวมทั้งการกระทาของต้นไม้กับแบคทีเรีย ตลอดจน
การแตกตัวทางกลศาสตร์ซึ่งมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิ
สลับกัน เป็นต้น
 การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการ
ที่ทาให้สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไปหรือกร่อนไป
โดยมีตัวนาพาธรรมชาติ คือ ลม น้า และธารน้าแข็ง
ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย
การครูดถู การนาพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็น
กลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด
 การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุ
จากการนาพาของน้า ลม หรือธารน้าแข็ง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/6
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จากแบบจาลอง รวมทั้ง
ระบุปัจจัยที่ทาให้ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้ากับ
อินทรียวัตถุที่ได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์
ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลาย
ชั้น ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้น
มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ
เคมี ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง
เนื้อดิน การยึดตัว ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกต
ได้จากการสารวจภาคสนาม การเรียกชือ่ ชั้นดินหลักจะ
ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C, R
 ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็น
เรียงลาดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด
 ปัจจัยที่ทาให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกาเนิดดิน ภูมิอากาศ
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา
ในการเกิดดิน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/7
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/8

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมและนาเสนอแนวทาง
การใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน

อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้า
ผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน จากแบบจาลอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน
ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สามารถ
นาไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยอาจนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือ
อื่น ๆ ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร เช่น
ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจาก
สภาพดินตามธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะต้อง
ปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
 แหล่งน้าผิวดินเกิดจากน้าฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหล
จากที่สูงลงสู่ที่ต่าด้วยแรงโน้มถ่วง การไหลของน้า
ทาให้พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้า เช่น ลาธาร
คลอง และแม่น้า ซึ่งร่องน้าจะมีขนาดและรูปร่าง
แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ ับปริมาณน้าฝน ระยะเวลา
ในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และลักษณะ
ภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูงต่าของพื้นที่


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/9

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สร้างแบบจาลองที่อธิบายการใช้น้า และ
นาเสนอแนวทางการใช้น้าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น
ของตนเอง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เมื่อน้าไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการสะสมตัว
เป็นแหล่งน้า เช่น บึง ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร
 แหล่งน้าใต้ดินเกิดจากการซึมของน้าผิวดินลงไป
สะสมตัวใต้พื้นโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้าในดินและน้าบาดาล
น้าในดินเป็นน้าที่อยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่าง
เม็ดดิน ส่วนน้าบาดาลเป็นน้าที่ไหลซึมลึกลงไปและ
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้า
 แหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดินถูกนามาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการ
การใช้ประโยชน์นาและคุ
้
ณภาพของแหล่งน้า เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การใช้ประโยชน์พื้นที่
ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้าฝนในพื้นที่ลุ่มน้าและแหล่งน้า
ผิวดินไม่เพียงพอสาหรับกิจกรรมของมนุษย์ น้าจาก
แหล่งน้าใต้ดินจึงถูกนามาใช้มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

72
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/10

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สร้างแบบจาลองที่อธิบายกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

น้าใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการใช้น้า
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจทาได้โดยการจัดหา
แหล่งน้าเพื่อให้มีแหล่งน้าเพียงพอสาหรับการดารงชีวิต
การจัดสรรและการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้า
 น้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดิน
ทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกต่างกัน
ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวติ และ
ทรัพย์สิน
 น้าท่วม เกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณน้าเกินกว่า
ที่จะกักเก็บได้ ทาให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้า โดยขึ้นอยู่กบั
ปริมาณน้าและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่
 การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะ
ของคลื่นหรือลม ทาให้ตะกอนจากที่หนึง่ ไปตกทับถม

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป
บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอน
เคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
 ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจานวน
มากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น
หลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสาคัญ ได้แก่ ความลาดชันของ
พื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณน้าฝน พืชปกคลุมดิน
และการใช้ประโยชน์พื้นที่
 หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ
ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้าหินปูน เกลือหิน
ใต้ดิน หรือเกิดจากน้าพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้า
หรือธารน้าใต้ดิน
 แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือหินร่วน
เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่
ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติ
หรือโดยการกระทาของมนุษย์

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
เข้าใจแนวคิดหลัก เข้าใจแนวคิดหลัก ม.1/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

4
เทคโนโลยี

ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

ได้แก่ ระบบทาง

ได้แก่ ระบบทาง

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

ระหว่างเทคโนโลยี

ระหว่างเทคโนโลยี

กับศาสตร์อื่น

กับศาสตร์อื่น

โดยเฉพาะ

โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ

รำยละเอียดตัวชี้วัด

อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

15

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
4 ตัวเลือก
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา
1 คาตอบ
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถ
(2 ข้อ)
ในการทางานของมนุษย์
 ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทางานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทางานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่
สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทางานได้
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทางานของ
เทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยี
ทางานได้ตามต้องการ


คะแนน

4.4
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
และตัดสินใจเพื่อ และตัดสินใจเพื่อ
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

เลือกใช้เทคโนโลยี

เลือกใช้เทคโนโลยี

โดยคานึงถึง

โดยคานึงถึง

ผลกระทบต่อชีวิต ผลกระทบต่อชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทักษะ และ

ทรัพยากรเพื่อ

ทรัพยากรเพื่อ

ออกแบบและ

ออกแบบและ

สร้างผลงาน

สร้างผลงาน

สาหรับการ

สาหรับการ

แก้ปัญหา ใน

แก้ปัญหา ใน

ชีวิตประจาวัน

ชีวิตประจาวัน

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน
เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม
 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจาวัน พบได้จาก
หลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น
การเกษตร การอาหาร
 การแก้ปญ
ั หาจาเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา
 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จาเป็น โดยคานึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้หลากหลายวิธี
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน


ม.1/2

ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจาวัน
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา

ม.1/3

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลทีจ่ าเป็น
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา

ประยุกต์ใช้ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ และ

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
หรือการประกอบ หรือการประกอบ
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

อาชีพ โดยใช้

อาชีพ โดยใช้

กระบวนการ

กระบวนการ

ออกแบบ

ออกแบบ

เชิงวิศวกรรม

เชิงวิศวกรรม

รวมทั้งเลือกใช้

รวมทั้งเลือกใช้

วัสดุ อุปกรณ์

วัสดุ อุปกรณ์

และเครื่องมือได้

และเครื่องมือได้

อย่างถูกต้อง

อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

เหมาะสม

ปลอดภัย รวมทั้ง

ปลอดภัย รวมทั้ง

ม.1/4

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน
ก่อนดาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทางานสาเร็จได้
ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทางาน
ที่อาจเกิดขึ้น
 การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธกี ารว่าสามารถแก้ปญ
ั หาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพือ่ หาข้อบกพร่อง และ
ดาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้าเพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาได้
 การนาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน การทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์


ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและนาเสนอผลการแก้ปัญหา

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คานึงถึงทรัพย์สิน คานึงถึงทรัพย์สิน
ม.1/5
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ทางปัญญา

ทางปัญญา

ม.2/1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึน้
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์ วงจรไฟฟ้า
 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถกู ต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จกั เก็บรักษา
 สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทาให้เทคโนโลยีมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา
 เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้
ให้เหมาะสม


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.2/2
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.2/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้องกับ
ปัญหา

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลทีจ่ าเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
ขั้นตอนการทางานและดาเนินการแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นขั้นตอน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีหลาย
อย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ที่ประสบ เช่น
ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร การอาหาร
 การระบุปัญหาจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหาแล้วดาเนินการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบแนวทาง
การแก้ปญ
ั หา
 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จาเป็น โดยคานึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร เช่น
งบประมาณ เวลา ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม
 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้หลากหลายวิธี
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การกาหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทางานก่อน
ดาเนินการแก้ปญ
ั หาจะช่วยให้การทางานสาเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทางานที่อาจ
เกิดขึ้น
 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธกี ารว่าสามารถแก้ปญ
ั หาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพือ่ หาข้อบกพร่อง และ
ดาเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
 การนาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน การทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
 วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน


ม.2/4

ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
นาเสนอผลการแก้ปัญหา

ม.2/5

ใช้ความรู้ และทักษะเกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

80
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง
รอก ล้อ เพลา
 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถกู ต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จกั เก็บรักษา
 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน
เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้
ที่นาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ได้
สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่


ม.3/1

วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อนื่
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางาน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

81
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/2
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/3

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคานึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลทีจ่ าเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นาเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค
หรือวิธกี ารที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน
การทางานและดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น
ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเงื่อนไข
และกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดาเนินการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การออกแบบแนวทาง
การแก้ปญ
ั หา
 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จาเป็น โดยคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและ
สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้หลากหลายวิธี
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

82
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

เทคนิคหรือวิธีการในการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
มีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว
 การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน
ก่อนดาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทางานสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทางาน
ที่อาจเกิดขึ้น
 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธกี ารว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพือ่ หาข้อบกพร่อง และ
ดาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้าเพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้
 การนาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน การทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์


ม.3/4

ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนาเสนอผลการแก้ปัญหา

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

83
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/5
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแก้ปัญหา
ที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้

นาข้อมูลปฐมภูมิ

นาข้อมูลปฐมภูมิ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ ประเมิน วิเคราะห์ ประเมิน
นาเสนอข้อมูล

นาเสนอข้อมูล

ม.1/1

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

ใช้ความรู้ และทักษะเกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในแนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานทีพ่ บ
ในชีวิตจริง

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง คาน
รอก ล้อ เพลา
 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถกู ต้อง
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จกั เก็บรักษา
 แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสาคัญ
ของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็น
สาระสาคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
 ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนามตามพื้นที่
ที่กาหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 50 เซนติเมตร
ยาว 50 เซนติเมตร จะใช้หญ้าทั้งหมดกีผ่ ืน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน



12

4 ตัวเลือก
1 คาตอบ
(3 ข้อ)

6.6

84
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
และสารสนเทศได้ และสารสนเทศได้ ม.1/2
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

การทางาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตามวัตถุประสงค์

ตามวัตถุประสงค์

ใช้ทักษะการคิด

ใช้ทักษะการคิด

เชิงคานวณ

เชิงคานวณ

ในการแก้ปัญหา

ในการแก้ปัญหา

ที่พบในชีวิตจริง

ที่พบในชีวิตจริง

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

และเขียนโปรแกรม และเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพือ่ ช่วย

อย่างง่ายเพือ่ ช่วย

ในการแก้ปัญหา

ในการแก้ปัญหา

ใช้เทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

สารสนเทศและ

การสื่อสาร

การสื่อสาร

อย่างรู้เท่าทัน

อย่างรู้เท่าทัน

ม.1/3

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร
เงื่อนไข วนซ้า
 การออกแบบอัลกอริทึม เพือ
่ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
ในการออกแบบ เพือ่ ให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
 การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,
Python, Java, C
 ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่
โปรแกรมคานวณหาพื้นที่ โปรแกรมคานวณดัชนีมวลกาย
 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทาให้ได้สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการแก้ปญ
ั หาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การประมวลผลเป็นการกระทากับข้อมูล เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ตอ่ การนาไป


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
และรับผิดชอบ
และรับผิดชอบ
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ต่อสังคม

รำยละเอียดตัวชี้วัด

ต่อสังคม

ม.1/4

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อ
และแหล่งข้อมูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ใช้งาน สามารถทาได้หลายวิธี เช่น คานวณอัตราส่วน
คานวณค่าเฉลี่ย
 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก
ประเมินผล นาเสนอ จะช่วยให้แก้ปญ
ั หาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
 ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น
ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนีมวลกาย
ของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟผลการทดลองและ
วิเคราะห์แนวโน้ม
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์
 การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว
 การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิด
ความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อนื่ อย่างหยาบคาย

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ข้อตกลง ข้อกาหนดในการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เช่น Creative commons
 แนวคิดเชิงคานวณ
 การแก้ปญ
ั หาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ
 ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลาดับความสูง
ให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด
 ตัวดาเนินการบูลีน
 ฟังก์ชัน
 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชัน
 การออกแบบอัลกอริทึม เพือ
่ แก้ปัญหาอาจใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ
 การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ


ม.2/1

ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในแนวคิดเชิงคานวณ
ในการแก้ปัญหาหรือการทางานทีพ่ บในชีวิตจริง

ม.2/2

ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,
Python, Java, C
 ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด หาคาตอบ
ทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร
 องค์ประกอบและหลักการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีการสื่อสาร
 การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้น
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น
แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูล
ที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
 การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
 การกาหนดสิทธิการใช้ข้อมูล


ม.2/3

อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปญ
ั หาเบื้องต้น

ม.2/4

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ
ในการเผยแพร่ผลงาน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน
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จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
ม.3/1
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/2

รำยละเอียดตัวชี้วัด

พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลาย

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 Internet of Things (IoT)
 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น
Scratch, Python, Java, C, AppInventor
 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุลเงิน
โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมผันเสียง
วรรณยุกต์ โปรแกรมจาลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้า
อัตโนมัติ
 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทาให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การประมวลผลเป็นการกระทากับข้อมูล เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้
งาน


รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

89
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวมประมวลผล สร้างทางเลือก
ประเมินผล นาเสนอ จะช่วยให้แก้ปญ
ั หา
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา
 ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตรที่
ต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของท้องถิ่น
 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น ตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง
แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้
PROMPT
 การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล
 เหตุผลวิบัติ (logical fallacy)
 ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด
 การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์
ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหาสาระ


ม.3/3

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ
และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด
เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

90
จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 36 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 70 นำที (ข้อละ 2.2 คะแนน)
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน
จำนวน 4 ข้อ เวลำในกำรทำข้อสอบ 20 นำที (ข้อละ 5.2 คะแนน)
คุณภำพผู้เรียน
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
ตำมหลักสูตร
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำ ตัวชี้วดั
ขั้นพื้นฐำน
แกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช 2551
ขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้ในกำรสอบ
O-NET
คุณภำพผู้เรียน

สำระ

มำตรฐำน

ม.3/4

รวม

รำยละเอียดตัวชี้วัด

สรุป
จำนวน
ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

รูปแบบ
ข้อสอบ
(จำนวน
ข้อ)

คะแนน

40

100

ของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบ
ข้อมูลต่าง ๆ
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น
การทาธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า ซื้อซอฟต์แวร์
ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
 กฎหมายเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์
 การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์
ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

174

-

จำนวนเวลำที่ใช้สอบ

หมำยเหตุ (1) การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีแทรกอยู่ในสาระที่ 1 – 4 ; (2) ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการตัวชี้วัด

90 นำที
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คุณภำพผู้เรียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกาหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถ
นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย



วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป
และสื่อสารความคิด ความรู้ จากผลการสารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม



แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เกีย่ วกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับการเปลีย่ นแปลงความรู้ที่ค้นพบ
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม



ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คดิ ค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ
และศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ



แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

