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สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
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1 

ส่ิงมีชีวิตกับ

กระบวนการ

ดํารงชีวิต 

ว.1.1 เขาใจหนวยพื้นฐาน

ของส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธของ

โครงสราง และหนาที่ของ

ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต

ที่ทํางานสัมพนัธกนั มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใชในการ

ดํารงชีวิตของตนเองและ

ดูแลส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจการรักษา    

ดุลยภาพของเซลลและ

กลไกการรักษา      

ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจกระบวนการ

ถายทอดสารพันธกุรรม 

การแปรผัน มวิเทชัน 

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต และปจจัยที่มี

ผลตอการอยูรอดของ

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ  

 - เขาใจกระบวนการ 

ความสําคัญและผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพตอ

มนุษย ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจการรักษา      

ดุลยภาพของเซลลและ

กลไกการรักษาดุลยภาพ

ของส่ิงมีชีวิต 

- เขาใจกระบวนการ

ถายทอดสารพันธกุรรม 

การแปรผัน  มิวเทชัน 

วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

ความหลากหลายของ 

ส่ิงมีชีวิต และปจจัยที่มี

ผลตอการอยูรอดของ

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ  

 - เขาใจกระบวนการ 

ความสําคัญและผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพตอ

มนุษย ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของ

เซลลของส่ิงมีชีวิต 

4 • สารตาง ๆ เคล่ือนที่ผานเขาและออกจากเซลล 

ตลอดเวลา เซลลจึงตองมีการรักษาดุลยภาพเพื่อให

รางกายของส่ิงมีชีวิตดํารงชีวิตไดตามปกติ 
• เซลลมีการลําเลียงสารผานเซลลโดยวิธกีารแพร   

การออสโมซิส  การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต การลําเลียง

แบบใชพลังงาน  และการลําเลียงสารขนาดใหญ 
• ส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวมีการลําเลียงสารเกิดขึ้นภายในเซลล

เพียงหนึ่งเซลล แตส่ิงมีชีวิตหลายเซลลตองอาศัย       

การทํางานประสานกันของเซลลจํานวนมาก 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(6 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน 

(1 ขอ)    

13.6 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพ

ของน้ําในพืช 

• พืชมีกลไกในการรักษาดุลยภาพของน้าํ โดยมกีารควบคุม

สมดุลระหวางการคายน้าํผานปากใบและการดูดน้ําที่ราก 
• การเปดปดของปากใบเปนการควบคุมอตัราการคายน้าํ

ของพืช ซ่ึงชวยในการรักษาดุลยภาพของน้ําภายในพืช  

ใหมีความชุมชื้นในระดับที่พอเหมาะ 

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอธบิายกลไกการควบคุม  

ดุลยภาพของน้ํา แรธาตุ และอุณหภูมิของ

มนุษยและสัตวอื่น ๆ และนาํความรูไปใช

ประโยชน 

• ไตเปนอวัยวะสําคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ําและ  

สารตาง ๆ ในรางกาย  ซ่ึงมีโครงสรางและการทํางาน

รวมกับอวัยวะอื่น 
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       • ภายในไตมีหนวยไต  ของเหลวที่ผานเขาสูหนวยไตสวน

หนึ่งจะถูกดูดซึมกลับสูหลอดเลือด สวนที่ไมถูกดูดซึม

กลับจะผานไปยังทอปสสาวะ 
• ยูเรีย โซเดียมไอออน และคลอไรดไอออน เปนของเสีย

จากกระบวนการเมแทบอลิซึม จะถูกขบัออกจากไตไป

พรอมกับปสสาวะ 
• อะมีบาและพารามีเซียมเปนส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวที่มี

โครงสรางภายในเซลลที่เรียกวา คอนแทร็กไทลแวคิวโอล   

ในการกําจดัน้าํและของเสียออกจากเซลล 
• ปลาน้ําจืดมีเซลลบริเวณเหงือกที่น้ําเขาสูรางกาย ไดโดย

การออสโมซิส  สวนปลาน้ําเค็มปองกันการสูญเสียน้ําออก

จากรางกายโดยมีผิวหนังและเกล็ดที่ปองกันไมใหแรธาตุ

จากน้ําทะเลซึมเขาสูรางกาย และที่บริเวณเหงือกมี      

กลุมเซลลซ่ึงขับแรธาตุสวนเกินออกโดยวิธีการลําเลียง  

แบบใชพลังงาน 

• มนุษยมีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหอยู

ในสภาวะที่เหมาะสม โดยศูนยควบคุมอณุหภูมิจะอยูที่

สมองสวนไฮโพทาลามัส 
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       • สัตวเลือดอุนสามารถรักษาอุณหภูมิของรางกายใหเกอืบ

คงที่ไดในสภาวะแวดลอมตาง ๆ สวนสัตวเลือดเย็น 

อุณหภูมิรางกายจะแปรผันตามอุณหภูมขิองส่ิงแวดลอม 

  

ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกบัระบบภูมิคุมกันของรางกาย

และนําความรูไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพ 

• รางกายมนุษย มภีูมิคุมกันซ่ึงเปนกลไกในการปองกัน 

เชื้อโรคหรือส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
• ผิวหนัง เซลลเม็ดเลือดขาวและระบบน้าํเหลืองเปนสวน

สําคัญของรางกายที่ทาํหนาทีป่องกันและทําลายเชื้อ

โรคและส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย 

• ระบบภูมิคุมกันมีความสําคัญยิ่งตอรางกายมนุษย        

การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกาย     

การดูแลสุขอนามัย  ตลอดจนการหลีกเล่ียงสารเสพติด  

และพฤติกรรมที่เส่ียงทางเพศ และการไดรับวัคซีนในการ

ปองกันโรคตาง ๆ  ครบตามกําหนด จะชวยเสริมสราง

ภูมิคุมกันและรักษาภูมิคุมกันของรางกายได 
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 ว.1.2 เขาใจกระบวนการ

และความสําคัญของการ

ถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม วิวัฒนาการ 

ของส่ิงมีชีวิต            

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

การใชเทคโนโลยีชีวภาพ  

ที่มีผลกระทบตอมนุษย

และส่ิงแวดลอม มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและจิตวิทยา

ศาสตร ส่ือสาร 

ส่ิงที่เรียนรูและนําความรู

ไปใชประโยชน 

  ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม 

การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และ

การเกิดความหลากหลายทางชวีภาพ 

4 • ส่ิงมีชีวิตมีการถายทอดลักษณะทางพันธกุรรมจากพอ

แมมาสูรุนลูกหลานได  ซ่ึงสังเกตไดจากลักษณะที่

ปรากฏ 
• ดีเอ็นเอเปนนิวคลีโอไทดสายยาวสองสายพันกันเปน

เกลียวคูวนขวา  แตละสายประกอบดวยนิวคลีโอไทด

นับลานหนวย  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาลเพน

โทส  ไนโตรเจนเบสส่ีชนิดและหมูฟอสเฟต  โดยที่

ลําดับเบสของนิวคลีโอไทดจะมีขอมูลทางพันธุกรรม

บันทึกอยู 
• มิวเทชันเปนการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมในระดับยีน

หรือโครโมโซม ซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับดีเอ็นเอ โดยมิวเทชันที่เกิดในเซลลสืบพันธุ

สามารถถายทอดไปสูรุนลูกและหลานได 
• การแปรผันทางพันธุกรรมทําใหส่ิงมีชีวิตที่เกิดใหมมี

ลักษณะที่แตกตางกันหลากหลายชนิดกอใหเกิดเปน

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5 ตัวเลือก    

1 คําตอบ 

(6 ขอ) 

9.6 

ม.4-6/2 สืบคนขอมูลและอภปิรายผลของ

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม และนาํความรูไปใชประโยชน 

• มนุษยนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุวิศวกรรม  

การโคลนและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ มาใชในการพัฒนาให

เกิดความกาวหนาในดานตาง ๆ มากขึ้นและแพรหลาย 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

       • การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สรางส่ิงมีชีวิตใหมเกิดขึ้นหรือ

ส่ิงมีชีวิตที่มีการดัดแปรพนัธกุรรมสงผลกระทบทั้งทางดาน

ที่เปนประโยชนและโทษตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

  

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอภปิรายผลของ 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนษุย

และส่ิงแวดลอม 

• โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตอาศัย

อยูมากมายหลายสปชีส ส่ิงมีชีวิตสปชีสเดียวกันก็ยังมี 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
• ความหลากหลายทางชีวภาพสงผลทําใหมนุษยและ

ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ไดใชประโยชนในแงของการเปนอาหาร  

ที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุและขยายพันธุ ทําใหส่ิงมีชีวิต

สามารถดํารงพันธุอยูได 
• ส่ิงมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความตองการ

ปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิตแตกตางกันซ่ึงจะชวยรักษา

สมดุลของระบบนิเวศบนโลกได 
ม.4-6/4 อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ 

ตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

• ส่ิงมีชีวิตแตละสปชีสจะมีความหลากหลายที่แตกตาง

กัน  ส่ิงมีชีวิตในสปชีสเดียวกันจะผสมพนัธุและสืบ

ลูกหลานตอไปได 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

       • การคัดเลือกตามธรรมชาติจะสงผลทําใหลักษณะ

พันธุกรรมของประชากรในกลุมยอยแตละกลุมแตกตาง

กันไปจนกลายเปนสปชีสใหมทําใหเกิดเปนความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

  

2 

ชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอม 

ว.2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมใน

ทองถิ่น ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงแวดลอมกับ

ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ

ระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ มีกระบวนการ  

สืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิง

ที่เรียนรูและนําความรูไป

ใชประโยชน 

เขาใจปจจยัที่มีผลตอ

การอยูรอดของ

ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ 

เขาใจปจจยัที่มีผลตอ

การอยูรอดของส่ิงมีชีวิต

ในส่ิงแวดลอมตาง ๆ 

ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 3 • ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความสมดุลไดก็ตอเมื่อมี

สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้ออาํนวยตอการดํารงชีวิตของ

ส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ ในระบบนิเวศ จนทาํใหเกิดความ

หลากหลายของระบบนิเวศบนโลก 

 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ   

(3 ขอ) 

4.8 

ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนทีข่อง

ส่ิงมีชีวิต 

• ระบบนิเวศในโลกที่มีความหลากหลาย มีการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาก

มนุษยเปนผูกระทํา การเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจสงผลทํา

ใหระบบนิเวศเสียสมดุลได 

• เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะเกิดการเปล่ียนแปลงแทนที่เกิดขึ้น

ในระบบนิเวศนั้น การเปล่ียนแปลงสภาพทางธรรมชาติของ

ระบบนิเวศยอมสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแทนที่ของ

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นดวย 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการ

ดูแลและรักษา 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีความสําคัญตอระบบนิเวศ ถาส่ิงมีชีวิต

ชนิดใดชนิดหนึ่งถูกทําลายหรือสูญหายไป ก็จะสงผล

กระทบตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบ

นิเวศดวย 

• ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหนึ่งยัง

อาจเกื้อกูลตอระบบนิเวศอื่น ๆ ไดดวย 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอมนุษย 

มนุษยใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

มากมาย การใชที่ขาดความระมัดระวังอาจสงผล

กระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพได ซ่ึงทุกคน

ควรมี    สวนรวมในการดูแลและรักษา 
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                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ว.2.2 เขาใจความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับทองถิ่น ประเทศ 

และโลก นาํความรูไปใชใน

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

ม.4-6/1 วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหา

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ

ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก           

3 • ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางส่ิงมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอมหรือระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมชีีวิตดวยกันมี

ความสัมพันธกันหลายระดับ ต้ังแตระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก 

• การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยสงผลใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ 

ลดจํานวนลง  และเกิดปญหามลพิษทางดานตาง  ๆตามมา 

• ปญหามลพิษที่เกิดขึ้นมีดวยกันหลายสาเหตุ  บาง

ปญหามีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับทองถิน่ บางปญหา

สงผล 

กระทบระดับประเทศ และบางปญหามคีวามรุนแรง 

จนเปนปญหาระดับโลก 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน    

(1 ขอ) 

4 

    ม.4-6/2 อภิปรายแนวทางในการปองกัน แกไข 

ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 • การใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ  ที่มอียูอยางจํากัด

จําเปนตองใชดวยความระมัดระวังและไมใหเกิดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

• ส่ิงแวดลอมทีอ่ยูในสภาพเส่ือมโทรมหรือเกดิเปนมลพิษที่เปน

ผลเนื่องมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ ตองหาแนวทาง   

ในการปองกัน แกไข ฟนฟูใหกลับมีสภาพทีส่ามารถใชการได 
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ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

 

ม.4-6/3 วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง อนุรักษ และ

พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

• ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติควรตองมีการเฝาระวัง  

อนุรักษ  และพัฒนา ซ่ึงทุกคนควรรวมกันปฏิบัติ เพื่อให 

เกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

3 
สารและ 

สมบัติของสาร 

ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร 

ความสัมพันธระหวาง 

สมบัติของสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาค มีกระบวนการ   

สืบเสาะหาความรูและ    

จิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงที่

เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชน 

- เขาใจชนิดของอนภุาค

สําคัญที่เปนสวนประกอบ

ในโครงสรางอะตอม   การ

จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  

การเกิดปฏกิิริยาเคมีและ

เขียนสมการเคม ีปจจัยที่

มีผลตออัตราการ           

เกิดปฏกิิริยาเคมี  

- เขาใจชนิดของ        

แรงยึดเหนีย่วระหวาง

อนุภาคและสมบัติตาง ๆ  

ของสารที่มีความสัมพันธ

กับแรงยึดเหนีย่ว 

- เขาใจการเกิดปโตรเลียม 

การแยกแกสธรรมชาติ

- เขาใจชนิดของอนภุาค

สําคัญที่เปน

สวนประกอบในโครงสราง

อะตอม  การจัดเรียงธาตุ

ในตารางธาตุ  การ

เกิดปฏกิิริยาเคมีและ

เขียนสมการเคม ีปจจัยที่

มีผลตออัตราการ

เกิดปฏกิิริยาเคมี  
- เขาใจชนิดของ          

แรงยึดเหนีย่วระหวาง

อนุภาคและสมบัติตาง ๆ  

ของสารที่มีความสัมพันธ

กับแรงยึดเหนีย่ว 

ม.4-6/1 สืบคนขอมูลและอธบิายโครงสรางอะตอม 

และสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 

5 • นักวิทยาศาสตรใชขอมูลจากการศึกษาโครงสรางอะตอม  

สรางแบบจําลองอะตอมแบบตาง ๆ ที่มีพัฒนาการอยาง

ตอเนื่อง 

• อะตอมประกอบดวยอนุภาคมูลฐานสําคัญ 3 ชนิด คือ 

โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน  จํานวนโปรตอนใน

นิวเคลียสเรียกวา เลขอะตอม ผลรวมของจํานวนโปรตอน

กับนิวตรอนเรียกวา เลขมวล  ตัวเลขทั้งสองนี้จะปรากฏ

อยูในสัญลักษณนิวเคลียรของไอโซโทปตาง ๆ ของธาตุ 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน   

(1 ขอ) 

10.4 

ม.4-6/2 วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน

ในอะตอม ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน

ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ

และการเกิดปฏิกิริยา 

 • อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุจะจัดเรียงอยูในระดับ

พลังงานตาง ๆ และในแตละระดับพลังงานจะมจีาํนวน

อิเล็กตรอนเปนคาเฉพาะ 

• อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดจะแสดงสมบัติบาง

ประการของธาตุ เชน ความเปนโลหะ อโลหะ และ

เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาของธาตุนัน้ 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

และการกล่ันลําดับสวน

น้ํามันดิบ  การนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ไปใชประโยชนและผล

ตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจชนิด สมบัติ 

ปฏิกิริยาที่สําคัญของ

พอลิเมอรและ 

สารชีวโมเลกุล 

- เขาใจการเกิด

ปโตรเลียม การแยก

แกสธรรมชาติและการ

กล่ันลําดับสวน

น้ํามันดิบ  การนํา

ผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ไปใชประโยชนและผล

ตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

- เขาใจชนิด สมบัติ 

ปฏิกิริยาที่สําคัญของ 

พอลิเมอรและ 

สารชีวโมเลกุล 

ม.4-6/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโนม

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

• ตารางธาตุปจจุบัน จัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมและ

อาศัยสมบัติที่คลายกัน ทาํใหสามารถทาํนายแนวโนม

สมบัติของธาตุในตารางธาตุได 

ม.4-6/4 วิเคราะหและอธิบายการเกิดพันธะเคมีใน 

โครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 

• แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนหรืออะตอมของธาตุใหอยู

รวมกันเปนโครงผลึก หรือโมเลกุล เรียกวา พันธะเคม ี

• พันธะเคมีแบงออกเปน พันธะไอออนกิ พันธะโคเวเลนต  

และพันธะโลหะ 

ม.4-6/5 สืบคนขอมูลและอธบิายความสัมพันธ

ระหวางจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะ

ของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาค

ของสาร 

• จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสาร  

มีความเกี่ยวของกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร

นั้น สารที่อนุภาคยึดเหนี่ยวกันดวยแรงยึดเหนี่ยวหรือ

พันธะเคมีที่แข็งแรง จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  

สารในสถานะของแข็งอนุภาคยึดเหนี่ยวกันดวยแรงที่

แข็งแรงกวาสารในสถานะของเหลวและแกสตามลําดับ 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร
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ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

 ว 3.2 เขาใจหลักการและ

ธรรมชาติของการ

เปล่ียนแปลงสถานะของ

สาร การเกิดสารละลาย 

การเกิดปฏกิิริยา            

มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและจิตวิทยา

ศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และ     นาํความรูไปใช

ประโยชน 

  ม.4-6/1 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของ

ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจําวนั 

รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

9 • ในชีวิตประจําวันจะพบเห็นปฏิกิริยาเคมีจํานวนมาก ทั้ง

ที่เกิดในธรรมชาติและมนุษยเปนผูกระทํา ปฏิกิริยาเคมี

เขียนแทนไดดวยสมการเคมี 

• มนุษยนําสารเคมีมาใชประโยชนทั้งในบาน ในทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม แตสารเคมีบางชนิดเปน

อันตรายตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(7 ขอ) 

 

11.2 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

และนําความรูไปใชประโยชน 

• ปริมาณของสารต้ังตนหรือผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลงไป

ตอหนวยเวลา เรียกวา อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมี และ

ปริมาณของสารที่เปล่ียนแปลงไปนั้น  อาจวัดจากคา

ความเขมขน ปริมาตร หรือมวลของสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ลักษณะของสาร 

• ความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงปฏิกิริยาเปนปจจัย

ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การควบคุมปจจัย

เหลานี้เพื่อทําใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นในอัตราที่เหมาะสม 

สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนได 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 
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(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/3 สืบคนขอมูลและอธบิายการเกิดปโตรเลียม 

กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ และการ

กล่ันลําดับสวนน้ํามันดิบ 

• การสลายตัวของซากพืชและซากสัตวทีท่ับถมอยูใต

ทะเลอยางตอเนื่องภายใตอุณหภูมิและความดันสูงนานนับ

ลานป  จะเกิดเปนปโตรเลียม โดยมีไดทั้งสถานะของแข็ง 

ของเหลว หรือแกส ซ่ึงมีสารประกอบไฮโดรคารบอนหลาย

ชนิดรวมกันและอาจมีสารประกอบอื่น ๆ  ปะปนอยูดวย 

• การนําแกสธรรมชาติมาใชประโยชนจะตองผาน

กระบวนการแยกแกส  สวนของเหลวหรือน้ํามันดิบจะ

แยกโดยการกล่ันลําดับสวน 

    ม.4-6/4 สืบคนขอมูลและอภปิรายการนําผลิตภณัฑ 

ที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาติและการกล่ัน

ลําดับสวนน้ํามันดิบไปใชประโยชน รวมทั้ง

ผลของผลิตภัณฑตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

 • มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เปนผลิตภัณฑที่ได

จากการแยกแกสธรรมชาติและกล่ันลําดับสวนน้ํามันดิบ 

นํามาใชเปนเชื้อเพลิงและสารต้ังตน สารผลิตภัณฑอื่น 

ๆ ซ่ึงมีจํานวนอะตอมคารบอนเพิ่มขึ้น นาํไปใช

ประโยชนแตกตางกัน 

• การสัมผัสตัวทําละลายและไฮโดรคารบอนบางชนิดในรูป

ของไอและของที่ใชแลว อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได 

รวมถึงการกําจัดอยางไมถูกวิธีก็จะมีผลตอส่ิงแวดลอม

ดวย 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร สมบัติ

ของพอลิเมอร 

• พอลิเมอรเปนสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญ เกิดจาก

มอนอเมอรจํานวนมากเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต  

มีทั้งที่เกิดในธรรมชาติและสังเคราะหขึ้น 

• ปฏิกิริยาที่มอนอเมอรรวมกันเปนพอลิเมอร เรียกวา 

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ซ่ึงอาจเปนแบบควบแนน 

หรือแบบตอเติม 

• พอลิเมอรมีหลายชนิด แตละชนิดอาจมสีมบัติบาง

ประการเหมือนกันและบางประการแตกตางกัน 

    ม.4-6/6 อภิปรายการนาํพอลิเมอรไปใชประโยชน 

รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใชพอลิเมอร

ตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 • พอลิเมอรนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน ตามสมบัติ

ของพอลิเมอรชนิดนั้น ๆ เชน ใชพลาสติกทําภาชนะ          

ใชเสนใยสังเคราะหทําเคร่ืองนุงหม 

• พอลิเมอรสังเคราะหที่นําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวัน      

บางชนิดสลายตัวยาก  การใชอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง

อาจกอใหเกิดปญหาตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมได 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/7 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของคารโบไฮเดรต 

• คารโบไฮเดรตจัดเปนแหลงพลังงานของส่ิงมีชีวิต พบได

ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เชน น้าํตาล แปง เซลลูโลสและ

ไกลโคเจน โดยมีน้ําตาลเปนหนวยยอยสําคัญ  

ซ่ึงประกอบดวยธาตุ C  H  และ O การตรวจสอบชนิด

ของน้ําตาลทํา ไดโดยใชสารละลายเบเนดิกต 

ม.4-6/8 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของไขมันและน้ํามัน 

• ไขมันและน้ํามัน เปนสารประกอบไตรกลีเซอไรดเกิดจาก

การรวมตัวของกรดไขมันกับกลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้ง

ชนิดอิ่มตัวและไมอิ่มตัว ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยใช

สารละลายไอโอดีน 

• ไขมันและน้ํามันนํามาใชประโยชนไดทั้งการบริโภคและ

ใชในอุตสาหกรรม การบริโภคไขมันที่ขาดความระมัดระวัง

จะเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 

    ม.4-6/9 ทดลองและอธิบายองคประกอบ  ประโยชน  

และปฏกิิริยาบางชนิดของโปรตีนและ       

กรดนิวคลีอิก 

 • โปรตีนเปนสารที่ชวยในการเจริญเติบโต เสริมสรางและ

ซอมแซมเนื้อเยื่อ หนวยยอยของโปรตีน คือ กรดอะมโิน  

ซ่ึงมีทั้งกรดอะมิโนจําเปนและไมจําเปน  มีธาตุองคประกอบ

สําคัญ  คือ C  H  O N การทดสอบโปรตีนในอาหารใช

สารละลาย CuSO4 กับ NaOH 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

• กรดนิวคลีอิกเปนสารโมเลกุลใหญคลายโปรตีน 

ประกอบดวย ธาตุ C  H  O  N  ที่พบในเซลลของ

ส่ิงมีชีวิต มี  2 ชนิด คือ DNA และ RNA ซ่ึงเกี่ยวของ

กับกระบวนการถายทอดทางพันธกุรรม 

4 

แรงและ  การ

เคล่ือนที่ 

ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของ      

แรงแมเหล็กไฟฟา  

แรงโนมถวง และ 

แรงนิวเคลียร                 

มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ืองสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใช

ประโยชนอยางถูกตองและ

มีคุณธรรม 

เขาใจความสัมพันธ

ระหวางปริมาณที่

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ 

เขาใจความสัมพันธ

ระหวางปริมาณที่

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่

แบบตาง ๆ 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง  

และนําความรูไปใชประโยชน 

4 • ในสนามโนมถวงจะมแีรงกระทําตอวัตถ ุทําใหวัตถุมี

น้ําหนัก เมื่อปลอยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี สนามโนมถวง

ทําใหวัตถุตาง ๆ ไมหลุดจากโลก เชน การโคจรของ

ดาวเทียมรอบโลก และอาจใชแรงโนมถวงไปใชประโยชน

เพื่อหาแนวด่ิงของชางกอสราง 

5 ตัวเลือก   

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

6.4 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของอนภุาคในสนามไฟฟา

และนําความรูไปใชประโยชน 

• เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาอยูในสนามไฟฟาจะมีแรง

กระทําตออนภุาคนั้น ซ่ึงอาจทําใหสภาพการเคล่ือนที่

ของอนุภาคเปล่ียนไป สามารถนาํสมบัตินี้ไปประยุกต

สรางเคร่ืองมือบางชนิด เชน เคร่ืองกําจัดฝุน 

ออสซิลโลสโคป 

ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรง

กับการเคล่ือนที่ของอนภุาคใน

สนามแมเหล็กและนาํความรูไปใชประโยชน 

• เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคล่ือนที่ในสนามแมเหล็ก  

จะมีแรงกระทําตออนุภาคนั้น ซ่ึงอาจทําใหสภาพการ

เคล่ือนที่ของอนุภาคเปล่ียนไป  สามารถนําสมบัตินี้ไป

ประยุกตสรางหลอดภาพโทรทัศน 
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 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

ม.4-6/4 วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและ      

แรงไฟฟาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส 

• อนุภาคในนิวเคลียส เรียกวา นิวคลีออน  นิวคลีออน 

ประกอบดวย โปรตอนและนิวตรอน นวิคลีออนใน

นิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันดวยแรงนิวเคลียรซ่ึงมีคา

มากกวาแรงผลักทางไฟฟาระหวางนิวคลีออน นิวคลีออ

นจึงอยูรวมกันในนวิเคลียสได 

ว 4.2 เขาใจลักษณะการ

เคล่ือนที่แบบตาง ๆ ของ

วัตถุในธรรมชาติ             

มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิง

ที่เรียนรูและนําความรูไป

ใชประโยชน 

ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการ

กระจัด เวลา ความเร็ว ความเรงของการ

เคล่ือนที่ในแนวตรง 

3 • การเคล่ือนที่แนวตรงเปนการเคล่ือนที่ในแนวใดแนว

หนึ่ง เชน แนวราบหรือแนวด่ิงที่มีการกระจัด ความเร็ว 

ความเรง อยูในแนวเสนตรงเดียวกัน โดยความเรงของ

วัตถุหาไดจากความเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหนวยเวลา 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(4 ขอ) 

 

เลือกตอบ

เชิงซอน   

(1 ขอ) 

10.4 

ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคล่ือนที่แบบ 

โพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิก 

อยางงาย 

• การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลเปนการเคล่ือนที่วิถีโคงที่

มีความเร็วในแนวราบคงตัวและความเรงในแนวด่ิงคง

ตัว 

• การเคล่ือนที่แบบวงกลมปนการเคล่ือนที่ที่มีความเร็วใน

แนวเสนสัมผัสวงกลมและมีแรงในทิศทางเขาสูศูนยกลาง 

• การเคล่ือนที่แบบฮารมอนกิอยางงายเปนการเคล่ือนที่

กลับไปกลับมาซํ้าทางเดิม เชน การแกวงของลูกตุมอยางงาย 

โดยที่มุมสูงสุดที่เบนจากแนวด่ิงมีคาคงตัวตลอด 
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    ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนและประโยชน

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล แบบ

วงกลม และแบบฮารมอนกิอยางงาย 

 • การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทลสามารถนาํไปใชประโยชน 

เชน การเลนเทนนิส บาสเกตบอล 

• การเคล่ือนที่แบบวงกลมสามารถนําไปใชประโยชน เชน  

การวิ่งทางโคงของรถยนตใหปลอดภัย 

• การเคล่ือนที่แบบฮารมอนกิอยางงายสามารถนําไปใช

ประโยชนในการสรางนาฬิกาแบบลูกตุม 

  

5 
พลังงาน 

ว 5.1 เขาใจความสัมพันธ

ระหวางพลังงานกับการ

ดํารงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน 

ผลชองการใชพลังงานตอ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม มี

กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู

และนําความรูไปใช

ประโยชน 

- เขาใจสมบัติของ 

คล่ืนกล คุณภาพของ

เสียงและการไดยิน 

สมบัติ ประโยชนและโทษ

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

- เขาใจกัมมันตภาพรังสี

และพลังงานนิวเคลียร 

- เขาใจสมบัติของ 

คล่ืนกล คุณภาพของ

เสียงและการไดยิน 

สมบัติ ประโยชนและโทษ

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

- เขาใจกัมมันตภาพรังสี

และพลังงานนิวเคลียร 

ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคล่ืนกล และ

อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว 

ความถี่ และความยาวคล่ืน 

9 • คล่ืนกลมีสมบัติ การสะทอน การหักเห การแทรกสอด 

และการเล้ียวเบน 

• อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคล่ืนมีความสัมพันธกัน

ดังนี้ อัตราเร็ว =  ความถี ่× ความยาวคล่ืน 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(10 ขอ) 

 

16 

ม.4-6/2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง บีตสของเสียง   

ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง การได

ยินเสียง คุณภาพเสียง และนําความรูไปใช

ประโยชน 

• คล่ืนเสียงเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนดิเสียง 

• บีตสของเสียงเกิดจากคล่ืนเสียงจากแหลงกําเนิดสอง

แหลงที่มีความถี่ตางกันเล็กนอย มารวมกัน ทําใหไดยิน

เสียงดังคอยเปนจังหวะ 

• ความเขมเสียง คือ พลังงานเสียงที่ตกต้ังฉากบนหนึ่ง

หนวยพื้นที่ในหนึ่งหนวยเวลา 

• ระดับความเขมเสียงจะบอกความดังคอยของเสียงที่ไดยิน 

• เคร่ืองดนตรีแตละชนิดที่ใชตัวโนตเดียวกัน จะให

รูปคล่ืนที่แตกตางกัน เรียกวามีคุณภาพเสียงตางกัน 
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ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่วกับมลพิษ

ทางเสียงที่มีตอสุขภาพของมนุษยและการ

เสนอวิธีปองกัน 

• มลพิษทางเสียงมีผลตอสุขภาพของมนุษย  ถาฟงเสียงที่

มีระดับความเขมเสียงสูงกวามาตรฐานเปนเวลานาน    

อาจกอใหเกิดอันตรายตอการไดยินและสภาพจิตใจได 

การปองกันโดยการหลีกเล่ียงหรือใชเคร่ืองครอบหูหรือ 

ลดการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง เชน เคร่ืองจักร 

ม.4-6/4 อธิบายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา และนําเสนอผลการสืบคน

ขอมูลเกี่ยวกับประโยชน และการปองกนั

อันตรายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

• คล่ืนแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็กและ

สนามไฟฟาที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สเปกตรัมคล่ืน

แมเหล็กไฟฟามีความถี่ตอเนื่องกัน โดยคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาชวงความถี่ตาง ๆ   มีลักษณะเฉพาะตัว  

ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน เชน        

การรับสงวิทยุ โทรทัศน การปองกันอันตรายจากคล่ืน

แมเหล็กไฟฟา เชน ไมอยูใกลเตาไมโครเวฟขณะเตา

ทํางาน 
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ม.4-6/5 อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน ฟวชัน 

และความสัมพันธระหวางมวลกบัพลังงาน   

• ปฏิกิริยานวิเคลียรเปนปฏิกิริยาที่ทําใหนวิเคลียสเกดิการ

เปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาที่นวิเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลมาก

แตกตัว เรียกวา ฟชชัน ปฏกิิริยาที่เกดิจากการหลอมรวม

นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลนอย เรียกวา ฟวชัน 

ความสัมพนัธระหวางมวลและพลังงานเปนไปตามสมการ  

   2mcE =  

    ม.4-6/6 สืบคนขอมูลเกีย่วกับพลังงานที่ไดจากปฏิกริิยา

นิวเคลียรและผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 • ปฏิกิริยานิวเคลียรทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

  

ม.4-6/7 อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่วกับโรงไฟฟา

นิวเคลียร และนาํความรูไปใชประโยชน 

• โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนประเภท

หนึ่ง ซ่ึงไดพลังงานความรอนจากพลังงานนิวเคลียร 

ม.4-6/8 อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุ

กัมมันตรังสี 

• รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีมี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตาและ

แกมมา  ซ่ึงมีอํานาจทะลุผานตางกัน 

ม.4-6/9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอก

วิธีการตรวจสอบรังสีในส่ิงแวดลอม การใช

ประโยชน ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

• กัมมันตภาพรังสีเกิดจากการสลายของไอโซโทปของธาตุ 

ที่ไมเสถียร สามารถตรวจจับไดโดยเคร่ืองตรวจวัดรังสี  

ในธรรมชาติมีรังสีแตสวนใหญอยูในระดับตํ่ามาก 

• รังสีมีประโยชนในดานอุตสาหกรรม การเกษตร 

การแพทย โบราณคดี รังสีในระดับสูงมีอันตรายตอ

ส่ิงมีชีวิต 
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6 
กระบวนการ

เปล่ียนแปลง

ของโลก 

ว 6.1 เขาใจกระบวนการ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก

และภายในโลก 

ความสัมพันธของ

กระบวนการตาง ๆ ที่มีผล

ตอการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

และสัณฐานของโลก  

มีกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

เขาใจกระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก

และปรากฏการณทาง

ธรณีที่มีผลตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

เขาใจกระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก

และปรากฏการณทาง

ธรณีที่มีผลตอส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดลอม 

ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายหลักการในการแบง

โครงสรางโลก 

6 • โลกเปนดาวเคราะหหินดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ภายในโลก

ยังคงมีอุณหภูมิสูงมาก และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

นับต้ังแตโลกเร่ิมเกิดจนถึงปจจุบัน 

• นักวิทยาศาสตรแบงโครงสรางโลกโดยใชขอมูลและ

หลักฐานตาง ๆ ทางธรณีวิทยา และทางฟสิกส 

 

5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ 

(3 ขอ) 

  

เลือกตอบ

เชิงซอน   

(1 ขอ) 

8.8 

ม.4-6/2 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก 

• การเปล่ียนแปลงของโลกสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี

การแปรสัณฐานแผนธรณีภาค 

• การเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลกสวนใหญจะเกิด

ในชั้นธรณีภาค และชั้นฐานธรณีภาค 

• ชั้นธรณีภาคแตกออกเปนแผนใหญ ๆ หลายแผน 

เรียกวา แผนธรณีภาค ซ่ึงมีการเคล่ือนที่อยูตลอดเวลา 

ทําใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก

ที่สามารถศึกษาไดจากรองรอยหลักฐานที่ปรากฏอยู

ในปจจุบัน เชน รอยตอ รอยแยกของแผนธรณีภาค 

เทือกเขาใตมหาสมุทร และซากดึกดําบรรพ เปนตน 
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ม.4-6/3 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิด

ภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโคง แผนดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด 

• จากการศึกษาทฤษฎกีารแปรสัณฐานแผนธรณีภาคและ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ทําใหพบวาแผนดินไหวและภูเขาไฟสวนใหญจะเกิดอยู

ตามแนวรอยตะเข็บของขอบแผนธรณีภาค ที่เรียกวา  

วงแหวนแหงไฟ 

• รอยเล่ือน เปนแนวรอยแตกของหินที่เคล่ือนที่สัมพันธกันและ

ขนานไปกับรอยแตก ซ่ึงอาจสัมพันธกับการเกิดแผนดินไหว

และภูเขาไฟระเบิด 

• รอยคดโคง เปนรอยทีป่รากฏในหิน เกิดจากการแปรสัณฐาน     

แผนธรณีภาค 

• กระบวนการเกิดรอยเล่ือน รอยคดโคง การแปรสัณฐาน    

แผนธรณีภาค เปนสวนหนึ่งของการเกิดเทือกเขาบนโลก 

        

 ม.4-6/4 สืบคนและอธิบายความสําคัญของ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยา แผนดินไหว  

ภูเขาไฟระเบิด ที่สงผลตอส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม 

• ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่สําคัญและมีผลตอส่ิงมีชีวิต

ที่เห็นไดชัดเจน ไดแก แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

• แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเปนปรากฏการณทางธรณีวิทยา

ที่ทําใหเกิดธรณีพิบัติภยั รูปแบบอื่นตามมา ทําใหสูญเสียชีวิต

และทรัพยสินของมนุษย เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะ       

ธรณีสัณฐาน ชนิดหิน และสภาพแวดลอม 



22 

 จํานวนขอสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2561 

                จํานวนขอสอบ 55 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก  1 คําตอบ  จํานวน 50 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 105 นาที (ขอละ 1.6 คะแนน) 
2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซอน               จํานวน  5 ขอ เวลาในการทําขอสอบ   15 นาที (ขอละ 4 คะแนน)     

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียนตาม

หลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน 

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
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 ม.4-6/5 สํารวจ วิเคราะห และอธิบายการลําดับชั้นหิน 

จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ 

และโครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบาย

ประวัติความเปนมาของพื้นที่ 

• สภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของโลก สามารถอธิบาย

ไดจากรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏเปนหลักฐานอยูบนหิน 

• ขอมูลทางธรณีวิทยาที่ใชอธิบายความเปนมาของโลก 

ไดแก ซากดึกดําบรรพ ชนิดของหิน โครงสรางทาง

ธรณีวิทยา และการลําดับชั้นหิน 

• ประวัติความเปนมาของพื้นที่ ไดจากการลําดับชั้นหินตาม

อายุการเกิดของหินจากอายุมากขึ้นไปสูหินที่มีอายุนอย 

ตามมาตราธรณีกาล 

     ม.4-6/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบายประโยชนของ

ขอมูลทางธรณีวิทยา 

 • การเปล่ียนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน

จะบอกถึงวิวัฒนาการของการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก

ซ่ึงจะใหประโยชน ทั้งทางดานวิวัฒนาการ  และการสํารวจ

คนหาทรัพยากรธรณี 
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7 
ดาราศาสตร

และอวกาศ 

ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการ

ของระบบสุริยะ กาแล็กซี

และเอกภพ การปฏิสัมพันธ

ภายในระบบสุริยะและผลตอ

ส่ิงมีชีวิตบนโลก มี

กระบวนการสืบเสาะ 

หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

เขาใจการเกิดและ

วิวัฒนาการของระบบ

สุริยะ กาแล็กซี    

เอกภพและความสําคัญ

ของเทคโนโลยีอวกาศ 

เขาใจการเกิดและ

วิวัฒนาการของระบบ

สุริยะ กาแล็กซี เอกภพ

และความสําคัญของ

เทคโนโลยีอวกาศ 

ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการ

ของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ 

2 • เอกภพกําเนดิ ณ จุดที่เรียกวาบิกแบง เปนจุดที่พลังงาน

เร่ิมเปล่ียนเปนสสาร เกิดเปนอนุภาค ควารก  อิเล็กตรอน 

นิวทริโน พรอมปฏิอนุภาค เมื่ออุณหภูมิของเอกภพ   

ลดตํ่าลง ควารกจะรวมตัวกันเปนอนุภาคพื้นฐาน คือ

โปรตรอนและนิวตรอน ตอมาโปรตรอนและนวิตรอน

รวมตัวกันเปนนิวเคลียสของฮีเลียม และเกิดเปนอะตอม

ของไฮโดรเจนและฮีเลียม  อะตอมของไฮโดรเจนและ

ฮีเลียม ซ่ึงเปนองคประกอบสวนใหญของเนบิวลาด้ังเดิม 

เนบิวลาด้ังเดิมกระจายอยูเปนหยอมๆกลายเปนกาแล็กซ่ี 

ภายในกาแล็กซ่ี เกิดเปนดาวฤกษ ระบบดาวฤกษ 

 5 ตัวเลือก  

1 คําตอบ   

(2 ขอ)  

 

3.2 

ม.4-6/2 สืบคนและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการ

ของดาวฤกษ 

 • ดาวฤกษ เปนกอนแกสรอนขนาดใหญ กําเนิดมาจาก

เนบิวลา ที่มีองคประกอบสวนใหญเปนธาตุไฮโดรเจน  

ที่แกนกลางของดาวฤกษจะเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร 

หลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนนิวเคลียสของฮีเลียม  

ไดพลังงานออกมา 

• อันดับความสวางของดาวฤกษที่สังเกตเห็นไดมาจาก  

ความสวางปรากฏที่ขึ้นอยูกับความสวางจริงและระยะ 

หางจากโลก 
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       • สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมผิิวของดาวฤกษ

และอายขุองดาวฤกษ 

• ดาวฤกษมีอายยุาวหรือส้ัน มีจุดจบเปนหลุมดํา หรือ       

ดาวนวิตรอน หรือดาวแคระขาว ขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ 

  

 ว 7.2 เขาใจความสําคัญของ

เทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน

การสํารวจอวกาศและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ดานการเกษตรและ 

การส่ือสาร มกีระบวนการ 

สืบเสาะหาความรูและ           

จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่

เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอ

ชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ม.4-6/1 สืบคนและอธิบายการสงและคํานวณ

ความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 

3 • การสงดาวเทียมไปโคจรรอบโลก ณ ระดับความสูงจาก       

ผิวโลกตาง ๆ กัน จรวดตองมีความเร็วที่แตกตางกัน 

5 ตัวเลือก 

1 คําตอบ 

(1 ขอ) 

1.6 

ม.4-6/2 สืบคนและอธิบายประโยชนของดาวเทียมใน

ดานตาง ๆ 

• ดาวเทยีมถกูนาํมาใชประโยชนในดานอุตุนิยมวิทยา สํารวจ

ทรัพยากรโลก การส่ือสารและบอกตําแหนงของวัตถบุนโลก 

ม.4-6/3 สืบคนและอธิบายการสงและสํารวจอวกาศ

โดยใชยานอวกาศและสถานอีวกาศ 

• ระบบยานขนสงอวกาศถกูพัฒนาขึน้มาใชสง ดาวเทียมและยานอวกาศ 

แทนการใชจรวดอยางเดียวเนื่องจากสามารถนํากลับมาใชใหมได 

• ในการสงยานอวกาศไปสํารวจอวกาศ จรวดทีพ่ายานอวกาศตองมีความเร็ว

มากกวาความเร็วหลุดพน จึงจะสามารถออกจากวงโคจรของโลกได 

• ยานอวกาศและสถานีอวกาศมีภารกิจในการสํารวจโลก

และวัตถุทองฟาอื่น ๆ 

รวม 55 - 55 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 120 นาที 

   

  

   
หมายเหตุ  (1) การวัด สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 7;  (2) ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 


