จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559

ที่

1

2
3
4
5
6

รูปแบบ
ปรนัย
1.1) 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.2) 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ
1.3) 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
1.4) 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
ปรนัย หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ
ปรนัย หลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ
เลือกคำตอบจำกแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
ระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข
อัตนัย
รวม
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ (นำที)

ภำษำไทย
จำนวนข้อ คะแนน
32
2
34

80
20
100
80 นำที

สังคมศึกษำฯ
จำนวนข้อ คะแนน
35
5
40

87.50
12.50
100
50 นำที

วิชำ
ภำษำอังกฤษ
จำนวนข้อ คะแนน
40
40

100
100
50 นำที

คณิตศำสตร์
จำนวนข้อ คะแนน
16
4
20

80
20
100
50 นำที

วิทยำศำสตร์
จำนวนข้อ คะแนน
30
2
32

90
10
100
50 นำที

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวนทัง้ สิ้น 20 ข้อ จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 16 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน 2. รูปแบบระบำยคำตอบทีเ่ ป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

สำระ มำตรฐำน
ค 1.1

ค 1.2
1
ค 1.3

ค 1.4

คุณภำพผูเ้ รียน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สกึ เชิงจำนวนเกี่ยวกับจำนวนนับและศูนย์
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง ร้อยละ กำรดำเนินกำรของจำนวนสมบัติ
เกี่ยวกับจำนวน สำมำรถแก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับกำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำร
หำรจำนวนนับเศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง และร้อยละพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สำมำรถหำค่ำประมำณของ
จำนวนนับและทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่งได้

สรุปจำนวน
ตัวชีว้ ดั

รูปแบบข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(2 ข้อ)

10

วิเครำะห์และแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ ปัญหำ และโจทย์ปญ
ั หำระคนของ
จำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
ป.6/2
สมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้ำงโจทย์ปญ
ั หำเกี่ยวกับ
จำนวนนับได้

1

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

15

ป.6/2 บอกค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

1

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

10

ตัวชีว้ ดั

รำยละเอียดตัวชีว้ ดั

ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสำมตำแหน่ง

ป.6/2 หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวนทัง้ สิ้น 20 ข้อ จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 16 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน 2. รูปแบบระบำยคำตอบทีเ่ ป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

สำระ มำตรฐำน
ค 2.1

คุณภำพผูเ้ รียน

สรุปจำนวน
ตัวชีว้ ดั

รูปแบบข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

5

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

25

2

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด
ป.6/1 จำกรูปคลี่หรือรูปเรขำคณิตสองมิตทิ ี่กำหนดให้

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

ป.6/1 แก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับแบบรูป

1

ระบำยตัวเลข (1 ข้อ)

5

ป.6/1 เขียนสมกำรจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ และแก้สมกำรพร้อมทั้งตรวจคำตอบ

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

ตัวชีว้ ดั

รำยละเอียดตัวชีว้ ดั

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมยำว ระยะทำง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมำตรควำมจุ
อธิบำยเส้นทำง หรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ โดยระบุทศิ ทำง และระยะทำง
เวลำ เงิน ทิศ แผนผัง และขนำดของมุม สำมำรถวัดได้อย่ำงถูกต้องและ
ป.6/1
จริงจำกรูปภำพ แผนที่และแผนผัง
เหมำะสม และนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้แก้ปญ
ั หำในสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ได้
ป.4/1 แก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำรชั่ง กำรตวง เงิน และเวลำ

2

แก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก และรูป
สำมเหลี่ยม
ั หำเกี่ยวกับพื้นที่ ควำมยำวรอบของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม
ป.6/1 แก้ปญ
ั หำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก
ป.6/2 แก้ปญ
ป.5/1

ค 2.2

ค 3.1
3

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัตขิ องรูปสำมเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม
พีระมิด มุม และเส้นขนำน

ค 3.2
ค 4.1
4
ค 4.2

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้แก้ปญ
ั หำ
เกี่ยวกับแบบรูป สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์หรือปัญหำพร้อมทั้งเขียนให้อยู่
ในรูปของสมกำรเชิงเส้นที่มี ตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัวและแก้สมกำรนั้นได้

ป.6/3 เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทำงกำรเดินทำง
ป.6/2 บอกสมบัตขิ องเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ
ป.6/3 บอกได้ว่ำเส้นตรงคู่ใดขนำนกัน

จำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวนทัง้ สิ้น 20 ข้อ จำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 16 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน 2. รูปแบบระบำยคำตอบทีเ่ ป็นค่ำ/ตัวเลข จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน

สำระ มำตรฐำน
ค 5.1
5
ค 5.2

คุณภำพผูเ้ รียน

ตัวชีว้ ดั

รำยละเอียดตัวชีว้ ดั

รวบรวมข้อมูล อภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ จำกแผนภูมริ ูปภำพ แผนภูมแิ ท่ง
ป.6/1 อ่ำนข้อมูลจำกกรำฟเส้น และแผนภูมริ ูปวงกลม
แผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบ แผนภูมริ ูปวงกลม กรำฟเส้น และตำรำง และนำเสนอ
ข้อมูลในรูปของแผนภูมริ ูปภำพ แผนภูมแิ ท่งแผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบ และกรำฟ
ป.6/2 เขียนแผนภูมแิ ท่งเปรียบเทียบและกรำฟเส้น
เส้น ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้นในกำรคำดคะเนกำรเกิดขึ้นของ
อธิบำยเหตุกำรณ์โดยใช้คำที่มคี วำมหมำยเช่นเดียวกับคำว่ำ
เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ได้
ป.6/1 เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน อำจจะเกิดขึ้นหรือไม่กไ็ ด้ ไม่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน

รวม
จำนวนเวลำทีใ่ ช้สอบ
หมำยเหตุ สำระที่ 6 มีกำรวัดแทรกอยู่ในสำระที่ 1 - 5

สรุปจำนวน
ตัวชีว้ ดั

รูปแบบข้อสอบ
(จำนวนข้อ)

คะแนน

2

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

1

4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
(1 ข้อ)

5

18

20

100

50 นำที

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

ต 1.1

1
ต 1.2

ต 1.3

2

ต 2.1

คุณภาพผู้เรียน
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําที่ฟังและอ่าน
อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน
บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า
พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คําสั่ง
คําขอร้อง และให้คําแนะนํา พูด/เขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่ายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียน
แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

พูด/เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
ใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษาเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/1

ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง และคําแนะนําที่ฟังและอ่าน

ป.6/3

เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน
บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ
และเรื่องเล่า

ป.6/4
ป.6/1

พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ป.6/2
ป.6/3

ใช้คําสั่ง คําขอร้อง คําขออนุญาต และให้คําแนะนํา
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ

ป.6/4

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ป.6/5

พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ป.6/1

พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ป.6/2

เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ป.6/3

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ป.6/1

ใช้ถ้อยคํา น้ําเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ป.6/2

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษา

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

3

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(8 ข้อ)

20

5

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(10 ข้อ)

25

3

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(8 ข้อ)

20

2

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

7.50

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

2

มาตรฐาน

ต 2.2

คุณภาพผู้เรียน
บอกความหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล
งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

3

ต 3.1

ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน

4

ต 4.1

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/1

บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ
การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน และการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษา
ต่างประเทศและภาษาไทย

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

2

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

7.50

ป.6/2

เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย

ป.6/1

ค้นคว้ารวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ (4
ข้อ)

10

ป.6/1

ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ (4
ข้อ)

10

รวม
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ
หมายเหตุ สาระที่ 2 - 4 เป็นเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในทุกๆ มาตรฐาน ต 1.1 และ ต 1.3

17

40
50 นาที

100

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2. รูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น
ส 1.1
1

ส 1.2

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/4

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือ
วิเคราะห์ความสําคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด

ป.6/8

อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป

ป.6/9

อธิบายลักษณะสําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี

ป.6/3

อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนาตามที่กําหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ป.6/2

รวมสาระที่ 1

สรุปจํานวน

รูปแบบข้อสอบ

ตัวชี้วัด

(จํานวนข้อ)

4

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(5 ข้อ)
หลายตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

คะแนน

15

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

5

5

8

20

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2. รูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

ส 2.1

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น

ป.5/1

ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี

ป.6/1

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน

ป.6/2

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย

ป.6/5
2

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.4/1
ป.4/3
ส 2.2
ป.6/1
ป.6/3

รวมสาระที่ 2

อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สรุปจํานวน

รูปแบบข้อสอบ

ตัวชี้วัด

(จํานวนข้อ)

4

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)
หลายตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

คะแนน

10

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
4

เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
อภิปรายบทบาทความสําคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย

10
(4 ข้อ)

8

8

20

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2. รูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

ส 3.1
3

ส 3.2

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับการพัฒนา
แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การทําความเข้าใจในภูมิภาค
ซีกโลกตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตการจัดระเบียบทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.4/3

อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง

ป.5/3

อธิบายหลักการสําคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

ป.6/1

อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ

ป.6/2

อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

ป.6/3

บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ป.4/2

อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเงิน

ป.5/1

อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

ป.6/1

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล

ป.6/2

ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

รวมสาระที่ 3

สรุปจํานวน

รูปแบบข้อสอบ

ตัวชี้วัด

(จํานวนข้อ)

5

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

คะแนน

10

หลายตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

4

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(4 ข้อ)

10

9

8

20

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2. รูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน
ส 4.1
ส 4.2

4
ส 4.3

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

มีความรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง
ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ
โดยเน้นความเป็นประเทศไทย

ป.6/1

รายละเอียดตัวชี้วัด
อธิบายความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

ป.6/2

บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป

ป.4/1

อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป

ป.5/1

อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

ป.5/4
ป.6/1

อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป

ป.6/4

อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สําคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

รวมสาระที่ 4

สรุปจํานวน

รูปแบบข้อสอบ

ตัวชี้วัด

(จํานวนข้อ)

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

คะแนน

7.5

5

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(4 ข้อ)
หลายตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

12.5

7

8

20

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 35 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2. รูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 5 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด
ป.5/1

รู้ตําแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง

ป.5/2

ส 5.1

มีความรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง
ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ สังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ
โดยเน้นความเป็นประเทศไทย

ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สําคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะสําคัญ
ทางกายภาพและสังคมของประเทศ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ของประเทศ

ป.6/1
ป.6/2

5

ป.5/3
ส 5.2
ป.6/1

รายละเอียดตัวชี้วัด

นําเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทําลายสภาพแวดล้อม
และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในประเทศ

รวมสาระที่ 5
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ

สรุปจํานวน

รูปแบบข้อสอบ

ตัวชี้วัด

(จํานวนข้อ)

คะแนน

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(4 ข้อ)
4

หลายตัวเลือก 1 คําตอบ
(1 ข้อ)

12.5

2

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

7.5

6
35

8
40
50 นาที

20
100

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 32 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 2. รูปแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน
เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน

ว 1.1

ตัวชี้วัด

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

อธิบาย น้ํา แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่จําเป็น
ป.4/2 ประการต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ป.5/2 อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืช และนําความรู้ ไปใช้ประโยชน์

ป.6/3 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจําเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหาร
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

4

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(5 ข้อ)

15

2

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

9

ใน

ป.5/3 จําแนกพืชออกเป็น พืชดอก และพืชไม่มีดอก
ว 1.2

ว 2.1
2
ว 2.2

ป.5/5
/ จําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอก
นเกณฑ์
เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน

คะแนน

บาง

อธิบายการทํางานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบ
ป.6/2
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์

1

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

เป

ป.6/1 สํารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ
และ
ป.6/3
โดยมนุษย์

3

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

8

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 32 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 2. รูปแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

ว 3.1
3

ว 3.2

คุณภาพผู้เรียน
เข้าใจสมบัติและการจําแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร
สมบัติของสารและการทําให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงสาร
ในชีวิตประจําวัน การแยกสารอย่างง่าย

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนําวัสดุไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน
ป.6/3
การตกตะกอนการกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง
สํารวจและจําแนกประเภทของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันโดยใช้สมบัติ
ป.6/4
และการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
ป.6/5 อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
ป.6/2 วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
ป.6/3 อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

4

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

14

3

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(3 ข้อ)

9

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 32 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 2. รูปแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน
ว 4.1

4
ว 4.2

คุณภาพผู้เรียน
เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการ
เบื้องต้นของแรงลอยตัว สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

3

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

6

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

6

5

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(5 ข้อ)

15

ป.5/2 ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
ป.5/3 ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
ป.5/1 ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิด
ป.4/5 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป.4/6 ทดลองและอธบายแสงขาวประกอบดวยแสงสตาง
ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และนาความรู
และนําความร้ไปใชประโยชน
ปใช้ประโยชน์

5

ว 5.1

ป.5/1 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง
ป.6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
ป.6/4

ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนานและนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและ
ป.6/5 ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 32 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 30 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 2. รูปแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 2 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
สาระ

มาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ที่มีผล
ต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
6

7

ว 6.1

ว 7.1

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ํา
ป.5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลม และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน

5

ป.6/2 สํารวจและอธิบาย การเปลี่ยนแปลงของหิน
สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงดาว
ป.5/1 โดยใช้แผนที่ดาว
สร้างแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และ
ป 6/1 นาความรู
ป.6/1
ไ้ ปใชประโยชน
ปใ ้ป โ ์
ํ

รวม
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ
หมายเหตุ สาระที่ 8 มีการวัดแทรกอยู่ในสาระที่ 1-7

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

ป.4/2 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น

อธิบาย จําแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์
ป.6/1
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

2

34

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(4 ข้อ)

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

32
50 นาที

12

6

100

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 34 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อ เวลาในการทําข้อสอบ 50 นาที (ข้อละ 2.50 คะแนน)
สาระ มาตรฐาน

1

2

3

คุณภาพผู้เรียน

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคําประโยค
ข้อความสํานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคําแนะนําคําอธิบาย
ท 1.1 ในคู่มือต่าง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง จับใจความสําคัญของ
เรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
เขียนสะกดคํา แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสาร
โดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ท 2.1 ความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความจดหมายส่วนตัว
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจาก
เรื่องที่ฟังและดู ตั้งคําถามตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมิน
ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผลพูดตามลําดับ
ขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการ
ท 3.1
ฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง ดู และพูด

ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

4

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(10 ข้อ)

25

1

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(2 ข้อ)

5

2

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(5 ข้อ)

12.50

ป.6/2 อธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร
ป.6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
อธิบายการนําความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
ป.6/5
ในการดําเนินชีวิต
ป.6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ

ป.6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว

ป.6/2 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

ป.6/3 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล

จํานวนข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 34 ข้อ จําแนกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจําปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 32 ข้อ เวลาในการทําข้อสอบ 50 นาที (ข้อละ 2.50 คะแนน)
สาระ มาตรฐาน

4

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต
รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค
คําภาษาถิ่นและคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์
ท 4.1 และคําสุภาพ ได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11

รายละเอียดตัวชี้วัด

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

6

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(10 ข้อ)

25

3

4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
(5 ข้อ)

12.50

16

32

80

สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด

รูปแบบข้อสอบ
(จํานวนข้อ)

คะแนน

3

2

20

ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค
ป.6/2 ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
ป.6/3 รวบรวมและบอกความหมายของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค
ป.6/5 แต่งบทร้อยกรอง

5

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน
ร้องเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้
ท 5.1 ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดได้

ป.6/6 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสํานวนที่เป็น คําพังเพย และสุภาษิต
ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนําไปใช้ใน
ป.5/2
ชีวิตจริง
ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

รวม
2. รูปแบบอัตนัยเขียนตอบ จํานวน 2 ข้อ เวลาที่ใช้ในการทําข้อสอบ 30 นาที (ข้อละ 10 คะแนน)
สาระ มาตรฐาน

2

คุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
เขียนสะกดคํา แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสาร
โดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ท 2.1 ความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความจดหมายส่วนตัว
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน

รายละเอียดตัวชี้วัด

ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

รวม
รวม 2 รูปแบบ
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ

3
19

2
34
80 นาที

20
100

