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คำนำ
การประเมิน คุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกที่ส ำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความสำคัญของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับ
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้จัดทำคู่มือการสอน
ตามตัว ชี้ว ัดขึ้ น เพื ่ อเป็น แนวทางในการยกระดับ คุ ณภาพของผู้เ รีย นระดั บชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที ่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสอนตามตัวชี้วัด
ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พฤศจิกายน 2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งจำเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะ
ผู้เรียน ใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะต้องมี ทักษะ อื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการ คิดคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมี
ความสุข นอกจากนี้ ทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร์ (Arithmetic) แ ล ะ 4C ไ ด ้ แ ก่ ก า ร ค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะ ห์ (Critical Thinking) ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs
ได้แก่ การอ่านออก (Reading)
การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น ( Arithmetics ) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะ ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และ นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง กระบวนทัศน์
(Cross – cultural Understanding) ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การทำงานเป็ น ที ม และภาวะผู ้ น ำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิว เตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจาก
โรงเรียนในสังกัด โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับ
ปรับ ปรุง 2560) จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุ ณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุ ณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ ระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับสถานศึกษาต่อไป
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เป้าหมายความสำเร็จระดับโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ข้อตกลงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
ประกาศค่าเป้าหมายรายโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย

กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน
ปี 62

ปี 63

คณิตศาสตร์
เป้า +

ปี 62

ปี 63

วิทยาศาสตร์
เป้า +

ปี 62

ปี 63

ภาษาอังกฤษ

เป้า +

ปี 62

ปี 63

เป้า +

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

38.16 38.92 0.76 17.96 18.31 0.35 24.79 25.28 0.49 24.35 24.83 0.48

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

46.66 47.59 0.93 19.59 19.98 0.39 27.66 2.21

0.55 29.03 29.61 0.58

2. โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.91 48.00 3.09 28.80 31.00 2.20 29.74 32.00 2.26 25.09 30.00 4.91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

43.14 46.00 2.86 19.43 30.00 10.57 27.29 30.00 2.71 28.10 30.00 1.90

3. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.27 59.00 4.73 38.38 45.00 6.62 41.14 48.00 6.86 40.66 48.00 7.34

4. โรงเรียนบ้านตะโก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.07 56.00 3.93 32.95 36.00 3.05 33.45 37.00 3.55 22.73 26.00 3.27

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

44.20 48.00 3.80 20.00 23.00 3.00 25.53 29.00 3.47 27.40 31.00 3.60

5. โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.83 53.83 5.00 29.50 34.50 5.00 33.83 38.83 5.00 25.50 30.50 5.00

6. โรงเรียนบ้านมะค่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

37.50 40.00 2.50 21.00 25.00 4.00 27.00 30.00 3.00 22.00 25.00 3.00

7. โรงเรียนบ้านโคกวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.42 48.84 1.42 25.19 25.95 0.76 28.71 29.57 0.86 27.04 27.85 0.81

8. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.72 47.72

1.00 27.55 30.00

2.45 31.61 34.61

3.00 26.75 35.00

8.25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.19 48.50

1.31 20.37 30.00

9.63 27.91 30.00

2.09 26.42 35.00

8.58

9. โรงเรียนคงชัยสิทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25.50 35.00 10.50 10.00 25.00 15.00 21.00 30.00 9.00 30.00 35.00 6.00
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10. โรงเรียนบ้านง้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

35.83 37.33 1.50 21.67 22.67 1.00 22.17 22.92 0.75 23.33 23.83 0.50

11. โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.75 50.00 4.25 32.00 37.00 5.00 33.45 38.00 4.55 30.50 35.00 4.50

12. โรงเรียนบ้านโสน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.31 55.00 1.69 31.25 35.00 3.75 33.44 35.00 1.56 29.38 30.00 0.70

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45.09 48.00 2.91 16.36 18.00 1.64 25.50 28.00 2.50 28.41 30.00 1.59

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 2
1. โรงเรียนวัดบ้านรุน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.13 51.13 1.00 45.00 46.00 1.00 43.13 45.13 2.00 32.50 35.50 3.00

2. โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.47 50.47 3.00 25.83 28.83 3.00 34.81 37.81 3.00 31.88 34.88 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

53.86 56.86 3.00 18.86 21.86 3.00 28.43 31.43 3.00 24.86 27.86 3.00

3. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.06 45.06 3.00 33.65 35.65 2.00 30.37 32.37 2.00 24.86 25.86 1.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

44.43 47.43 3.00 20.95 22.95 2.00 26.76 28.76 2.00 29.81 30.81 1.00

4. โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.35 43.35 3.00 25.00 28.00 3.00 29.95 32.95 3.00 26.00 29.00 3.00

5. โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.45 52.00 0.55 25.31 25.50 0.19 28.27 28.50 0.23 27.19 27.50 0.31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

48.13 48.50 0.37 21.83 22.00 0.17 29.21 29.50 0.29 26.42 27.00 0.58

6. โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.79 49.79 1.00 27.31 28.31 1.00 33.52 34.52 1.00 28.08 29.08 1.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

44.88 45.88 1.00 23.29 24.29 1.00 28.41 29.41 1.00 27.41 28.41 1.00

7. โรงเรียนบ้านหนองเพชร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.36 47.36 2.00 30.00 32.00 2.00 30.88 32.88 2.00 23.28 26.28 2.00

8. โรงเรียนบ้านตะเคียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.28 43.28 3.00 31.11 34.11 3.00 24.44 27.44 3.00 25.00 28.00 3.00

9. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

55.21 57.61 2.40 45.00 48.50 2.50 34.18 36.25 2.07 27.50 29.00 1.50

10. โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.02 47.02 3.00 27.73 30.73 3.00 32.23 35.23 3.00 23.18 26.18 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 3

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3
1. โรงเรียนบ้านมาบสมอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

34.83 36.83 2.00 30.43 32.43 2.00 28.33 30.33 2.00 30.42 32.42 2.00

2. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.80 55.41 1.61 29.00 30.00 1.00 35.55 36.62 1.07 25.00 30.00 5.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

52.10 53.66 1.56 17.60 18.13 0.53 24.05 24.77 0.72 30.20 31.11 0.91

3. โรงเรียนบ้านม่วง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.08 47.00 3.92 21.67 30.00 8.33 23.75 30.00 6.25 26.36 30.00 3.64

4. โรงเรียนบ้านหนองตราด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

32.75 37.00 4.25 30.00 40.00 10.00 33.75 40.00 6.25 25.00 30.00 5.00

5. โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.81 50.81 3.00 29.41 32.41 3.00 33.99 36.99 3.00 30.44 33.69 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

54.33 57.33 3.00 25.60 30.00 4.40 31.17 35.00 3.83 25.33 30.00 4.67

6. โรงเรียนบ้านนากลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.46 51.38 3.92 26.67 30.59 3.92 29.94 33.85 3.92 43.75 47.67 3.92

7. โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.30 45.83 3.00 25.00 28.00 3.00 29.87 32.87 3.00 24.23 27.23 3.00

8. โรงเรียนบ้านหนองขวาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.00 44.00 3.00

2.00 31.00 3.00 32.75 35.75 3.00 21.50 24.50 3.00

9. โรงเรียนพระครูวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

56.70 59.87 2.00 32.35 34.35 2.00 42.29 44.29 2.00 29.35 31.35 2.00

10. โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.40 59.00 6.60 32.08 48.00 15.95 42.15 54.00 11.85 35.00 38.00 3.00

11. โรงเรียนบ้านสระเกษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.50 49.00 3.50 31.25 35.00 3.75 32.56 35.00 2.44 30.00 33.00 3.00

12. โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.43 43.43 3.00 33.18 36.18 3.00 24.93 27.93 3.00 28.41 31.41 3.00

13. โรงเรียนบ้านหนองยาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.57 46.94 1.37 35.00 36.05 1.05 36.73 37.83 1.10 27.50 28.33 0.82

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

57.80 59.53 1.73 21.60 22.25 0.65 29.20 30.08 0.88 22.40 23.07 0.67

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4
1. โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 4

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.23 57.23 3.00 31.50 34.50 3.00 33.65 36.65 3.00 33.50 36.50 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

46.11 49.11 3.00 18.00 21.00 3.00 27.75 30.75 3.00 29.78 32.70 3.00

2. โรงเรียนบ้านโนนศิลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.95 53.95 1.00 37.67 38.67 1.00 39.65 40.65 1.00 34.17 35.17 1.00

3. โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.80 48.00 3.20 31.82 34.82 3.00 32.93 36.00 3.07 26.59 29.59 3.00

4. โรงเรียนบ้านท้องเรือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.25 47.25 3.00 31.43 34.43 3.00 34.50 37.50 3.00 31.07 34.07 3.00

5. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.64 56.00 10.36 31.43 36.43

5.00 28.43 35.00

6.57 25.36 33.00

7.64

ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3

42.18 48.00

6.82 25.55 33.00

7.45 28.55 31.55

3.00

5.82 18.18 25.00

6. โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

55.15 57.00 1.85 40.50 42.00 1.50 42.90 44.50 1.60 35.75 37.00 1.25

7. โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

57.50 59.50 2.00 31.00 32.00 1.00 37.50 39.50 1.65 34.50 36.00 1.50

8. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.08 52.00 5.92 18.33 22.00 3.67 25.58 30.00 4.42 22.50 26.00 3.50

9. โรงเรียนบ้านพะไล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

57.00 59.00 2.00 27.50 32.50 5.00 31.50 36.50 5.00 31.56 36.56 5.00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.02 53.02 3.00 28.46 31.46 3.00 30.79 33.79 3.00 30.96 33.96 3.00

11. โรงเรียนกลันทาวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 51.68 53.23 1.55 36.07 40.00 3.93 37.30 41.00 3.70 29.82 33.00 3.18
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5
1. โรงเรียนเบญจคามวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.49 51.49 3.00 28.97 31.97 3.00 30.38 33.38 3.00 28.02 31.02 3.00

2. โรงเรียนบ้านสวายจีก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.69 46.69 3.00 31.54 35.54 3.00 34.63 38.63 3.00 28.56 31.56 3.00

3. โรงเรียนบ้านถาวร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.24 49.24 5.00 30.75 35.75 5.00 34.83 39.83 5.00 28.88 33.88 3.00

4. โรงเรียนบ้านหลักเขต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

38.48 41.48 3.00 22.83 30.83 8.00 22.83 30.83 8.00 23.80 30.80 7.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

48.00 51.00 3.00 20.57 30.57 10.00 29.86 32.86 3.00 26.71 30.71 4.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 5

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. โรงเรียนบ้านโคกเก่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.00 45.00 2.00 22.00 24.00 2.00 30.45 32.45 2.00 21.00 23.00 2.00

6. โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

61.09 62.09 1.00 43.44 44.44 1.00 50.45 51.45 1.00 42.73 43.73 1.00

7. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.25 54.25 3.00 29.81 32.81 3.00 39.10 42.10 3.00 30.19 33.19 4.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

54.60 57.60 3.00 25.40 35.00 9.60 29.70 39.00 9.30 26.30 30.30 4.00

8. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.89 54.89 3.00 31.43 34.43 3.00 36.54 39.54 3.00 25.00 28.00 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

60.64 62.64 2.00 23.14 25.14 2.00 29.86 31.60 2.00 29.71 31.71 2.00

9. โรงเรียนบ้านพลวง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.90 55.55 2.65 34.00 35.70 1.70 37.25 39.11 1.86 43.50 45.68 2.20

10. โรงเรียนบ้านฝ้าย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.88 45.00 4.12 27.50 35.00 7.50 29.79 35.00 5.21 30.83 33.00 2.17

11. โรงเรียนวิมลวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.12 48.00 3.88 33.00 35.00 2.00 34.03 38.00 3.97 27.83 35.00 7.17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
52.82 56.00 3.18 19.76 25.00 5.24 27.06 30.00 2.94 26.94 30.00 3.06
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 6
1. โรงเรียนบ้านสารภี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

37.94 39.94 2.00 32.50 34.50 2.00 28.44 30.44 2.00 31.91 33.91 2.00

2. โรงเรียนบ้านฝังงา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.19 52.19 3.00 26.67 29.67 3.00 34.97 37.97 3.00 33.89 36.89 3.00

3. โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.85 42.85 1.00 22.50 23.50 1.00 27.23 28.23 1.00 27.36 28.36 1.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.73 48.73 1.00 19.11 19.61 0.50 27.92 28.42 0.50 26.53 30.44 3.91

4. โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.00 43.00 3.00 22.14 25.14 3.00 27.75 30.75 3.00 20.71 23.71 3.00

5. โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

38.63 41.63 3.00 23.67 26.67 3.00 28.68 31.68 3.00 25.00 28.00 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.00

51.00 3.00 25.23 2.23

3.00 29.65 32.65 3.00 25.54 28.54 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 6

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. โรงเรียนบ้านตลาดควาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

35.60 36.67 1.07 23.39 34.09 0.70 23.07 23.76 0.69 23.75 24.46 0.71

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

39.21 40.39 1.18 23.83 24.54 0.71 27.63 28.46 0.83 27.00 28.05 0.81

7. โรงเรียนบ้านสะแกซำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.66 45.66 4.00 25.67 30.67 5.00 31.46 35.46 4.00 25.17 30.17 5.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.00

52.00 4.00 19.20 30.20 11.00 27.60 31.60 4.00 27.40 31.40 4.00

8. โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.19 44.19 3.00 21.11 24.11 3.00 30.97 33.97 3.00 29.17 32.17 3.00

9. โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.70 47.74 5.04 38.00 43.00 5.00 32.30 37.33 5.03 25.00 30.00 5.00

10. โรงเรียนวัดบ้ายเย้ยสะแก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 46.48 50.00 3.52 27.27 31.00 3.73 29.16 33.00 3.84 25.00 28.00 3.00
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7
1. โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.90 49.98 4.00 35.38 33.38 3.00 35.52 39.52 4.00 27.31 30.31 3.00

2. โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.25 50.00 1.75 21.56 30.00 8.44 29.84 30.00 0.16 42.34 44.00 1.66

3. โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.39 51.00 4.61 31.50 34.00 2.50 36.49 40.00 3.51 25.30 30.00 4.62

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

54.06 57.00 2.94 20.00 30.50 10.50 28.61 35.00 6.39 27.33 30.50 3.17

4. โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.31 50.31 5.00 20.63 30.00 9.37 25.13 30.13 5.00 30.13 35.31 5.00

5. โรงเรียนบ้านหนองม้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.04 51.00 1.96 31.07 33.00 1.93 37.54 40.00 2.46 33.04 35.00 1.96

6. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.20 55.00 3.80 29.00 34.00 5.00 34.25 35.00 1.75 33.50 35.00 1.50

7. โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4.08

51.08 3.00 29.17 32.17 3.00 31.17 34.17 3.00 32.08 35.08 3.00

8. โรงเรียนบ้านโคกระกา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.45 48.45 3.00 28.18 31.18 3.00 37.07 42.07 3.00 26.82 29.82 3.00

9. โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

36.23 38.00 1.77 24.17 26.00 1.83 28.27 30.00 1.73 28.13 30.00 1.87

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 7

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10. โรงเรียนบ้านหนองค่าย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.72 53.00 2.28 32.50 35.00 2.50 33.17 36.00 2.83 36.72 30.00 3.28

11. โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.33 50.00 4.67 31.92 37.00 5.08 32.97 40.00 7.03 25.00 30.00 5.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.07 55.00 3.93 23.14 30.00 6.86 29.14 35.00 5.86 29.29 35.00 5.71

12. โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.00 49.50 0.50 41.25 43.00 1.75 39.41 40.00 0.59 36.88 37.50 0.62

13. โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 51.66 55.00 3.34 30.07 34.00 3.93 31.99 35.00 3.01 33.88 37.00 3.12
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8
1. โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.34 54.84 2.50 37.11 39.61 2.50 29.97 33.97 4.00 26.97 29.47 2.50

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.28 54.00 2.72 20.67 23.17 2.50 27.06 30.06 3.00 30.44 32.94 2.50

2. โรงเรียนบ้านสมสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

37.94 41.00 3.06 23.33 27.00 3.67 26.69 30.00 3.31 28.06 31.00 2.94

3. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.07 52.00 2.93 22.65 25.00 2.35 32.66 35.00 2.34 24.41 27.00 2.59

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

40.00 43.00 3.00 20.19 23.00 2.81 25.55 28.00 2.45 27.43 30.00 2.57

4. โรงเรียนบ้านร่มไทร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.50 46.50 3.00 28.85 31.85 3.00 27.04 30.04 3.00 22.69 25.69 3.00

5. โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.94 44.50 2.56 37.69 41.50 3.81 30.85 34.00 3.15 27.88 30.50 2.62

6. โรงเรียนบ้านตลาดชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.40 45.40 3.00 32.60 35.60 3.00 31.32 35.23 3.91 27.00 30.00 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.80 54.88 3.00 24.50 28.00 3.50 31.56 35.47 3.91 30.50 34.00 3.00

7. โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.54 42.54 3.00 23.68 26.60 3.00

2.05 31.05 3.00 23.42 26.42 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

54.21 57.21 3.00 19.43 22.43 3.00 29.32 32.32 3.00 28.43 31.43 3.00

8. โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.72 45.72 3.00 25.56 28.56 3.00 26.28 29.28 3.00 28.33 31.33 3.00

9. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.10 48.18 3.00 29.67 32.67 3.00 35.28 38.28 3.00 28.17 31.17 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 8

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.95 41.95 2.00 20.00 22.00 2.00 28.93 30.93 2.00 29.50 31.50 2.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.43 53.43 2.00 20.29 22.29 2.00 27.50 29.50 2.00 26.29 28.29 2.00

11. โรงเรียนบ้านโนนแดง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.14 54.14 2.00

2.95 30.95 2.00 31.95 33.95 2.00 23.95 25.95 2.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

46.55 48.55 2.00 16.73 19.00 2.27 32.50 35.00 2.50 27.45 30.00 2.55

12. โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.65 48.05 1.40 29.17 30.05 0.88 33.38 34.38 1.00 28.75 29.61 0.86

13. โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.22 48.22 3.00 24.75 30.00 5.25 30.48 33.48 3.00 28.19 31.19 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

56.40 57.80 1.40 20.09 30.00 9.91 30.57 33.57 3.00 27.87 30.87 3.00

14. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.82 53.73 3.91 27.86 31.05 3.91 38.39 42.03 3.91 25.71 29.62 3.91

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 1
1.บ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.84 50.00 3.16 31.43 35.00 3.57 34.95 40.00 5.05 25.10 35.00 9.82

2.บ้านบุตาวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.43 57.00 3.57 40.00 43.00 3.00 36.73 40.00 3.27 42.05 45.00 2.95

3.วัดโคกสะอาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.50 57.50 3.00 41.25 44.25 3.00 40.75 43.75 3.00 38.44 41.44 3.00

4.วัดบ้านตะขบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.80 47.80 5.00 26.88 31.88 5.00 26.95 31.95 5.00 26.09 31.09 5.00

5.อนุบาลลำปลายมาศ
ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6

54.77 57.00 5.00 37.40 37.84 5.00 42.89 45.03 5.00 36.34 38.15 5.00

6.วัดหัวสะพาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.14

5.14

5.00 37.60 42.86 5.00 27.61 32.61 5.00 26.43 31.43 5.00

7.บ้านแท่นพระ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.63 54.20 1.57 29.17 30.04 0.87 28.08 28.92 0.84 32.92 33.90 0.99

8.วัดกะทิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.67 44.67 3.00 34.17 37.17 3.00 27.63 30.63 3.00 25.00 28.00 3.00

9.วัดบ้านหินโคน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.86 50.00 2.14 32.78 33.78 1.00 41.03 44.03 3.00 26.67 27.67 1.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 9

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

58.67 60.67 2.00 22.67 23.67 1.00 30.75 31.75 1.00 30.33 32.33 2.00

10.จันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6

54.23 60.23 6.00 45.38 51.38 6.00 37.81 43.81 6.00 36.15 42.15 6.00

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 2
1.วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.38 50.00 9.62 20.00 30.00 10.00 28.50 35.00 7.50 22.50 30.00 7.50

2.บ้านหนองไฮ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.56 51.00 3.44 50.00 53.10 3.10

3.69 42.19 3.50 29.30 35.00 5.62

3.บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.73 50.00 1.27 31.50 35.00 3.85 32.08 35.00 2.92 27.12 30.00 2.88

4.วัดบ้านบุโพธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

55.83 59.53 3.50 33.33 36.53 3.50 48.83 52.53 3.50 22.50 26.00 3.50

5.บ้านตูมหวาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.17 58.00 3.83 36.67 40.00 3.33 27.17 31.00 3.83 34.17 38.00 3.83

6.บ้านนาศรีนวล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.90 50.00 5.10 29.50 35.09 5.51 28.21 33.22 5.01 24.38 29.50 5.12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

53.92 60.00 6.08 19.00 25.00 6.00 27.17 32.17 5.00 26.67 31.67 5.00

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 3
1.บ้านยาง"คุรุราษฏร์รังสรรค์"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.90 55.00 5.10 32.60 40.00 7.32 33.38 40.00 6.62 29.55 35.00 5.45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

46.81 55.00 8.19 21.54 35.00 13.46 29.06 40.00 10.94 29.00 35.00 6.00

2.บ้านปัญจคามเรียน(เรียนติสสวงศ์วิทยา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.52 45.43 3.91 20.77 24.68 3.91 25.98 30.00 4.02 27.88 30.00 2.12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.43 50.34 3.91 18.86 22.77 3.91 29.14 30.00 0.86 27.43 30.00 2.57

3.บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.09 43.09 3.00 25.00 2.00

3.00 27.41 30.41 3.00 21.80 24.00 3.00

4.บ้านโคกกลางอนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.60 46.83 2.23 26.00 27.30 1.30 29.15 30.61 1.46 26.75 28.09 1.34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

48.91 51.36 2.45 16.73 17.57 0.84 26.86 28.20 1.34 27.27 28.63 1.36

5.บ้านซำแฮด(นักศึกษาประชานุสรณ์5)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.25 53.75 0.50 27.50 28.00 0.50 34.00 34.50 0.50 30.63 31.13 0.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 10

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6.วัดโกรกประดู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.73 53.00 3.27 36.15 40.00 3.85 30.37 34.00 3.63 25.77 29.00 3.23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45.33 49.00 3.67 20.00 23.00 3.00 30.00 33.00 3.00 26.22 30.00 3.78

7.บ้านสระสี่เหลี่ยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.17 50.00 1.83 36.67 38.00 1.33 33.33 36.33 3.00 20.30 23.83 3.00

8.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.14 43.40 1.26 27.07 27.88 0.81 31.90 32.86 0.96 27.16 27.97 0.81

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

48.76 50.22 1.46 21.29 21.93 0.64 28.22 29.07 0.85 25.59 26.36 0.77

9.บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.91 55.00 2.09 30.00 35.00 5.00 32.78 35.00 2.22 36.39 39.00 2.61

10.วัดหนองกระทุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.93 50.00 6.07 23.21 30.00 6.79 27.11 35.00 7.89 30.89 35.00 4.11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.12 55.00 3.68 19.29 25.00 5.71 31.03 35.00 3.97 25.41 30.00 4.59

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4
1.บ้านห้วยศาลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.51 50.00 2.49 32.90 34.00 1.10 35.55 37.00 1.45 22.86 24.00 1.14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

55.95 57.00 1.05 24.20 26.00 1.80 29.58 31.00 1.42 27.00 28.00 1.00

2.จตุคามสามัคคีวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.31 45.00 1.69 36.25 38.00 1.75 21.75 24.00 2.25 27.50 29.00 1.50

3.บ้านแสลงพัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.89 51.89 3.00 29.29 32.29 3.00 33.36 36.36 3.00 29.64 32.64 3.00

4.บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.18 50.18 2.00 29.09 31.09 2.00 35.95 37.95 2.00 31.59 33.59 2.00

5.บ้านหนองระนาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.25 54.25 3.00 39.17 42.17 3.00 33.13 35.13 2.00 39.85 41.85 2.00

6.บ้านหนองผักโพด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.00 50.00 5.00 29.00 35.00 6.00 32.08 35.00 2.92 22.25 30.00 7.75

7.บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.11 48.11 3.00 25.56 28.56 3.00 23.89 26.89 3.00 28.33 30.33 2.00

8.วัดบ้านบุขี้เหล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.92 51.92 3.00 30.83 33.30 3.00 36.79 39.79 3.00 29.79 32.79 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 11

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9.บ้านโคกใหม่หนองสรวง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.03 54.03 3.00 35.63 38.63 3.00 32.38 35.38 3.00 22.19 24.19 2.00

10.ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40..04 50.00 9.96 39.17 45.00 5.83 30.79 35.00 4.21 29.58 35.00 5.42

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 5
1.บ้านบริหารชนบท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.70 52.00 1.30 27.14 30.00 2.86 34.18 36.00 1.82 31.25 33.00 1.75

2.บ้านทะเมนชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.09 47.59 1.50 25.00 26.25 1.25 34.56 36.26 1.70 21.56 22.56 1.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

42.67 44.67 2.00 21.60 22.68 1.08 26.00 28.00 2.00 27.47 28.72 1.25

3.บ้านหนองตาดน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.50 51.00 3.50 34.29 39.50 5.21 35.54 39.04 3.50 21.43 30.00 8.57

4.บ้านหนองม่วง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.42 52.24 5.00 36.36 41.36 5.00 31.86 36.86 5.00 27.16 32.16 5.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.38 52.38 5.00 18.48 23.48 5.00 27.55 32.55 5.00 26.86 31.86 5.00

5.บ้านหนองบัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.35 54.26 3.91 33.00 36.91 3.91 34.90 38.81 3.91 37.00 40.91 3.91

6.บ้านหนองไทร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.00 44.00 5.00 25.36 31.00 5.64 29.29 35.00 5.71 25.71 30.00 4.29

7.บ้านหนองหญ้าปล้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.46 59.46 3.00 31.61 34.61 3.00 35.04 38.04 3.00 32.50 35.50 3.00

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 6
1.รวมมิตรวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.60 45.60 3.00 25.00 28.00 3.00 34.65 37.63 3.00 27.43 30.43 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45.95 48.95 3.00 20.88 23.88 3.00 26.50 29.50 3.00 26.41 29.41 3.00

2.วัดบ้านหนองกะทิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.38 50.38 3.00 31.92 34.92 3.00 33.98 36.98 3.00 23.65 27.00 3.35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.20 50.20 3.00 26.80 29.00 3.00 29.10 32.10 3.00 29.60 32.60 3.00

3.บ้านหนองหัวช้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.59 53.00 2.05 31.82 34.00 2.18 38.34 40.00 1.66 32.05 34.00 1.95

4.บ้านผไทรินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.59

41.59 3.00 24.38 27.38 3.00 29.11 32.11 3.00 26.56 29.56 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 12

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.71 50.71 3.00 21.00 24.00 3.00 28.54 31.54 3.00 27.25 30.25 3.00

5.บ้านโคกสูง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.47 43.47 3.00 25.00 28.00 3.00 25.14 28.14 3.00 25.28 28.28 3.00

6.ไตรคามสามัคคีวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.45 52.00 5.55 36.67 42.00 5.33 29.12 34.12 5.00 26.67 32.00 5.33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

56.16 62.00 5.84 24.48 34.00 9.52 28.38 33.38 5.00 28.48 33.50 5.02

7.บ้านหนองซอแซ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

51.05 54.05 3.00 35.00 38.00 3.00 32.35 35.35 3.00 39.60 42.60 3.00

8.วัดบ้านหนองปลาไหล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

58.43 60.00 1.57 37.14 42.00 4.86 34.36 39.00 4.64 31.43 36.00 4.57

9.วัดบ้านโคกสว่าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.15 53.15 3.00 34.00 37.00 3.00 33.25 36.25 3.00 29.50 32.50 3.00

10.วัดบ้านโคกซาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.50 49.50 3.00 28.75 31.75 3.00 41.56 44.56 3.00 23.75 26.75 3.00

11.บ้านหนองเมืองต่ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

48.58 52.00 3.48 18.33 30.00 11.67 33.67 40.00 6.33 21.67 30.00 8.33

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 7
1.วัดโคกล่าม"สิริประภาวิชาคาร"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.92 50.63 2.71 28.33 31.53 3.20 37.92 40.92 3.00 26.67 30.47 3.80

2.วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.12 46.12 3.00 25.88 28.88 3.00 31.28 34.28 3.00 26.03 29.03 3.00

3.บ้านสระคูณ"สิริทัศน์ประชาสรรค์"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49.88 51.00 1.12 33.50 35.00 1.50 29.50 31.00 1.50 32.00 33.00 1.00

4.วัดขี้ตุ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

55.14 58.14 3.00 43.21 46.21 3.00 44.52 47.52 3.00 49.64 52.14 3.00

5.บ้านลุงม่วง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.77 44.05 1.28 21.79 22.44 0.65 33.38 34.30 0.92 25.54 26.31 0.77

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.40 52.94 1.54 17.60 18.13 0.53 25.20 25.96 0.76 30.80 31.72 0.92

6.เรืองทองสามัคคี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

38.61 39.61 1.00 27.78 28.78 1.00 28.36 29.36 1.00 25.83 30.90 5.07

7.บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

37.67 40.67 3.00 22.26 25.26 3.00 30.01 33.01 3.00 25.65 28.65 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 13

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.52 47.52 3.00 20.92 23.92 3.00 27.41 30.41 3.00 26.69 29.69 3.00

8.บ้านสนวน"ศิริมงคลวิทยา"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

34.67 48.80 14.13 15.00 29.79 14.79 19.33 30.83 11.50 23.33 27.56 4.23

9.บ้านหนองเฒ่ากา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.75 43.75 3.00 36.11 39.11 3.00 32.44 35.44 3.00 31.25 38.00 3.00

10.บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

53.13 57.00 3.70 32.92 36.00 3.08 39.79 43.00 3.21 29.38 33.00 3.62

11.วัดโนนสำราญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.42 47.42 4.00 42.50 46.50 4.00 27.08 34.65 7.57 30.25 31.08 6.83

12.บ้านหนองปลิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.75 49.75 3.00 28.18 31.18 3.00 30.20 33.20 3.00 25.91 28.91 3.00

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8
1.บ้านห้วยมะไฟ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.95 49.95 2.00 43.00 45.00 2.00 35.60 36.60 1.00 29.00 30.20 1.20

2.วัดหนองครก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.97 48.00 2.03 30.67 33.00 2.33 30.10 32.60 2.50 30.67 33.00 2.33

3.บ้านเมืองแฝก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.16 48.00 5.84 28.13 35.00 6.70 24.69 35.00 10.31 30.66 32.00 1.34

4.วัดหนองสองห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.13 45.00 3.87 32.50 34.00 1.50 30.81 33.00 2.19 24.38 25.00 0.62

5.วัดหนองขุนปราบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.90 53.98 6.08 26.36 30.36 4.00 27.34 31.34 4.00 27.50 31.50 4.00

6.วัดหนองเก้าข่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.73 43.73 3.00 35.63 37.67 2.04 26.90 32.48 5.58 25.00 27.00 2.00

7.บ้านตูบช้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.82 46.82 3.00 28.00 31.00 3.00 34.72 37.72 3.00 25.33 28.33 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

52.53 55.53 3.00 23.06 26.06 3.00 30.26 33.26 3.00 29.41 32.41 3.00

8.บ้านหนองแวง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

55.27 58.27 3.00 32.05 34.05 2.00 32.18 35.18 3.00 34.66 36.66 2.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

62.79 65.79 3.00 21.43 23.43 2.00 29.51 32.54 3.00 28.00 30.00 2.00

กลุ่มโรงเรียนชำนิ 1
1.บ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกลู )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 14

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

33.61 37.11 3.50 23.33 26.83 3.50 27.22 30.22 3.00 25.28 28.28 3.00

2.บ้านดอนหวาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.68 55.68 3.00 38.67 41.67 3.00 37.82 40.82 3.00 23.50 30.00 6.50

3.บ้านกระโดนกะลันทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.73 48.73 3.00 24.62 27.62 3.00 29.79 32.79 3.00 25.00 28.00 3.00

4.วัดหนองปล่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.17

42.00 3.83 23.33 27.00 3.67 25.88 29.00 3.12 26.25 30.00 3.75

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51.87 54.00 2.13

1.67 22.00 3.33 29.43 32.00 2.57 27.20 30.00 2.80

5.บ้านประคอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46.92 47.91 1.00 29.13 31.13 2.00 27.73 29.73 2.00 27.17 29.17 2.00

6.บ้านตาเหล็ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.84 49.00 3.16 26.75 30.00 3.25 29.39 33.00 3.61 27.00 30.00 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

50.64 54.00 3.36 20.32 24.00 3.68 27.40 31.00 3.60 29.84 33.00 3.16

7.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.63 45.00 5.37 25.79 30.00 4.21 23.96 30.00 6.04 25.39 30.00 4.61

8.บ้านโคกสนวน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42.06 45.06 3.00 26.94 27.30 0.36 27.44 30.44 3.00 25.42 28.42 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45.00 48.91 3.91 20.89 25.00 4.11 29.06 32.06 3.00 26.44 29.44 3.00

กลุ่มโรงเรียนชำนิ 2
1.บ้านโคกสะอาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.25 50.00 2.75 31.67 35.00 3.33 32.50 33.60 3.00 23.33 27.00 3.67

2.วัดละลวด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.99 43.99 3.00 21.67 24.67 3.00 28.49 31.49 3.00 26.06 29.06 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.58 50.58 3.00 21.94 24.94 3.00 29.61 32.61 3.00 27.87 30.87 3.00

3.บ้านช่อผกา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.83 47.83 3.00 22.86 25.86 3.00 27.04 30.04 3.00 26.16 29.16 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45.16 48.16 3.00 20.23 23.00 3.00 26.76 29.76 3.00 28.90 31.90 3.00

4.บ้านหนองพะอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

56.00 59.00 3.00 37.22 40.00 2.78 29.06 32.00 2.94 38.06 40.00 1.94

5.บ้านหัวสะพาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

26.62 30.00 3.38 31.76 35.00 3.24 29.25 32.00 2.75 24.85 27.00 2.15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

47.45 50.00 2.55 22.18 25.00 2.82 28.09 31.00 2.91 29.09 32.00 2.91

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 15

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6.บ้านสำโรงโคกเพชร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

41.97 45.47 3.50 26.11 29.11 3.00 22.22 25.22 3.00 29.50 30.00 2.50

7.บ้านหนองเพิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

36.75 40.00 3.25 24.17 30.00 5.83 27.25 30.00 2.75 29.17 33.00 3.83

8.บ้านบุหนองเทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

38.53 41.53 3.00 23.50 26.50 3.00 28.63 31.63 3.00 28.00 30.00 2.00

9.อนุบาลชำนิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1

52.40 54.00 1.60 29.35 31.00 1.65 31.07 34.00 2.93 29.46 32.00 2.54
37.68 40.00 2.23 23.09 27.00 3.91 24.59 27.00 2.41 28.27 30.00 1.73

1. โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.55 45.00 1.45 23.00 25.00 2.00 32.25 35.00 2.75 34.50 35.00 0.50

2. โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.67 54.00 3.33 33.75 37.00 3.25 42.25 45.25 3.00 27.50 30.50 3.00

3. โรงเรียนบ้านดงเย็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.13 52.64 2.51 31.25 32.10 1.56 39.50 41.48 1.98 37.50 39.38 1.88

4. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

52.08 58.00 5.90 37.27 43.00 5.30 29.93 38.00 8.07 31.50 38.00 6.50

5. โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

40.50 44.00 3.50 23.33 27.00 3.67 32.08 36.00 3.92 20.42 25.00 4.58

6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์วิทยา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

44.50 48.00 3.50 30.17 34.00 3.83 32.23 36.00 3.77 25.34 30.00 4.66

7. โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

50.50 54.00 3.50 37.50 41.00 4.50 32.25 35.75 3.50 23.75 26.75 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

44.23 47.23 3.00 25.85 28.85 3.00 26.73 30.73 4.00 27.85 30.85 3.00

8. โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

47.92 52.92 5.00 35.83 38.83 3.00 40.46 45.46 5.00 37.72 40.00 2.28

9. โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.28 44.00 4.72 30.17 34.00 3.83 32.23 35.00 2.77 25.34 30.00 4.66

10. โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 2

42.16 45.00 4.84 35.65 40.00 4.35 34.74 40.00 5.26 30.54 34.00 3.46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 16

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

54.32 56.32 2.00 35.56 36.06 0.50 38.44 40.00 1.56 31.67 31.72 0.05

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

56.00 57.00 1.00 28.50 30.00 1.50 31.03 35.00 3.97 30.38 30.40 0.02

2. โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

32.58 35.58 3.00 26.11 29.11 3.00 25.79 28.79 3.00 21.53 25.00 3.47

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

49.53 52.55 2.83 16.84 20.00 3.16 25.76 29.20 3.44 27.05 30.00 2.95

3. โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.23 48.23 3.00 28.00 31.00 3.00 28.73 31.73 3.00 26.17 29.17 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

49.43 52.43 3.00 18.86 21.86 3.00 28.93 31.93 3.00 26.00 29.00 3.00

4. โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39.54 42.54 3.00 27.60 30.60 3.00 33.10 36.10 3.00 28.20 31.20 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

56.71 59.71 3.00 24.71 27.71 3.00 27.59 30.59 3.00 28.59 31.59 3.00

5. โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43.38 54.07 10.69 23.00 37.90 14.90 29.23 40.55 11.32 27.83 39.42 11.59

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

49.63 60.14 10.51 22.37 31.73 9.36 29.91 35.07 5.16 30.44 38.25 7.81

6. โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

45.78 48.78 3.00 32.50 35.50 3.00 34.30 37.30 3.00 23.75 26.75 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

44.36 47.36 3.00 20.36 23.36 3.00 28.68 31.68 3.00 31.27 34.27 3.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 17

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ส่วนที่ 2
1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด
- รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ
- จำนวนข้อสอบ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563
2. เนื้อหา / แหล่งสืบค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 18

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 19

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

20

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

21

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

22

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

23

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

24

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

25

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

26

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

27

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

28

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

29

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

30

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

31

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

32

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

33

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

34

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

35

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

36

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

37

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

38

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

39

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

40

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

41

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

42

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

43

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

44

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

45

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

46

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

47

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

48

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

49

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

50

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

51

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ตัวชี้วดั รายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิ ดเชิ งคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ น ขัน้ ตอนและ เป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริ ยธรรม
ว 4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ อธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปั ญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสือ่ และตรวจหา ข้อผิดพลาด
และแก้ไข
ว 4.2 ป.4/3 ใช้อนิ เทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.4/4รวบรวม ประเมิน นาเสนอข้อมูลและ สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ทห่ี ลากหลาย เพือ่
แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
ว 4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าทีข่ องตน เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ ่นื แจ้งผูเ้ กีย่ วข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม

เนื้ อหา
ป.4/1 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็ นการนากฎเกณฑ์ หรือเงือ่ นไขทีค่ รอบคลุมทุกกรณีมาใช้พจิ ารณา ใน
การแก้ปัญหา การอธิบายการทางาน หรือ การคาดการณ์ผลลัพธ์
• สถานะเริม่ ต้นของการทางานทีแ่ ตกต่างกันจะให้ ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน
• ตัวอย่างปั ญหา เช่น เกม OX โปรแกรมทีม่ กี าร คานวณ โปรแกรมทีม่ ตี วั ละครหลายตัวและมีการ
สังงานที
่
แ่ ตกต่างหรือมีการสือ่ สารระหว่างกันการเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธกี ารต่าง ๆ
ป.4/2 • การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ
อัลกอริทมึ
• การเขียนโปรแกรมเป็ นการสร้างลาดับของคาสัง่ ให้คอมพิวเตอร์ทางาน เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการ หากมีขอ้ ผิดพลาดให้ตรวจสอบ การทางานทีละคาสัง่ เมื่อพบจุดทีท่ าให้ผลลัพธ์ ไม่
ถูกต้อง ให้ทาการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ ทีถ่ ูกต้อง
• ตัวอย่างโปรแกรมทีม่ เี รื่องราว เช่น นิทานทีม่ ี การโต้ตอบกับผูใ้ ช้ การ์ตูนสัน้ เล่ากิจวัตร
ประจาวันภาพเคลื่อนไหว
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• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ ่นื จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปั ญหาได้ดยี งิ่ ขึน้
• ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo
ป.4/3 • การใช้คาค้นทีต่ รงประเด็น กระชับ จะทาให้ได้ ผลลัพธ์ทร่ี วดเร็วและตรงตามความต้องการ
• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ
สานักข่าว องค์กร) ผูเ้ ขียน วันทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูล
• เมื่อได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง นาเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้ว
เลือก ข้อมูลทีม่ คี วามสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
• การทารายงานหรือการนาเสนอข้อมูลจะต้อง นาข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็ นภาษาของตนเอง
ทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและวิธกี ารนาเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
ป.4/4 • การรวบรวมข้อมูล ทาได้โดยกาหนดหัวข้อ ทีต่ อ้ งการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัดกลุ่ม
• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
• การนาเสนอข้อมูลทาได้หลายลักษณะตามความ เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน
โปสเตอร์ โปรแกรมนาเสนอ
• การใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน เช่น การสารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ ซอฟต์แวร์ตารางทางานเพือ่ ประมวลผลข้อมูล
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับคุณค่าทางโภชนาการและ สร้างรายการอาหารสาหรับ 5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์
นาเสนอผลการสารวจรายการอาหารทีเ่ ป็ น ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ
ป.4/5 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าทีข่ องตน เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ ่นื เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผอู้ ่นื ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อผูอ้ ่นื โดยการส่งสแปม
ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ทม่ี ขี อ้ มูลส่วนตัวของผูอ้ ่นื ส่งคาเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ
การบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาต ไม่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผูอ้ ่นื
• การสือ่ สารอย่างมีมารยาทและรูก้ าลเทศะ
• การปกป้ องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข
ประจาตัวประชาชน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่ มเติ ม
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/4/80000/MjU2MyAvIDE=
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/4/80000/MjU2MyAvIDI=
ตัวอย่างข้อสอบ
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ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย
1. บุคคลใดที่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ก. สุดใจร้องไห้งอแงเพื่อจะให้คุณแม่ซื้อของเล่นให้
ข. ใบหม่อนฝันเห็นตัวเลข จึงไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค. ฟ้าใสเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มจึงยังไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน
ง. ใยไหมอยากได้เสื้อผ้าใหม่เลยใช้กรรไกรตัดของเก่าให้ขาด
2. พิจารณาภาพ

B

A
A และ B ควรเป็นรูปใดตามลำดับ
ก.

และ

ข.

และ

ค.

และ

ง.

และ

3. ข้อใดมีรูปแบบการจัดเรียงรูปภาพแตกต่างจากพวก
ก.
ข.
ค.
ง.
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4.

2

4

2

2

5

2

?

สัญลักษณ์ ? คือเลขอะไร
ก. 2
ค. 4

6

4

ข. 3
ง. 5

5. พิจารณาตัวเลขที่กำหนด
1, 2, 4, 7, 11, 16 , …..
จำนวนต่อไปควรเป็นข้อใด
ก. 17
ข. 19
ค. 22
ง. 25
6. กระบวนการอัลกอริทึมสอดคล้องกับทักษะกระบวนการในวิชาใดมากที่สุด
ก. สังคมศึกษา
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ศิลปะ
ง. วิทยาศาสตร์
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7 – 9
1. คิดวิธีแก้ปัญหา
2. ทบทวนขั้นตอนแต่ละวิธีการ
3. ทำความเข้าใจปัญหา
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์แต่ละขั้นตอน
5. เรียงลำดับขั้นตอนในแต่ละวิธีการ
6. เลือกวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
7. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนอัลกอลิทึมได้ถูกต้อง
ก. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
ข. 1 , 3 , 4 , 6 , 5 , 2
ค. 3 , 2 , 1 , 4 , 6 , 5
ง. 3 , 1 , 5 , 2 , 4 , 6
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8. มานีต้องการทำขนมเค้กขาย โดยทำขนมเค้กมาหลายสูตร จากนั้นนำขนมเค้กทุกสูตรไปให้เพื่อนๆ ชิมเพื่อ
เลือกสูตรขนมเค้กที่จะทำขาย มานีกำลังอยู่ในขั้นตอนใดของอัลกอริทึม
ก. 6
ข. 5
ค. 3
ง. 1
9. “ต้นกล้าชอบเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน และเริ่มมีอาการตาพร่า มองเห็นไม่ชัด ต้นกล้าจึง
เริ่มหาสาเหตุของความผิดปกติของสายตา” ต้นกล้าอยู่ในขั้นตอนใดของอัลกอริทึม
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
10. จากข้อ 9 ต้นกล้าควรเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาใดเป็นอันดับแรก
ก. ไปพบแพทย์
ข. กินผักผลไม้ที่บำรุงสายตา
ค. ซื้อแว่นตามาใส่เวลาเล่นโทรศัพท์มือถือ
ง. เล่นโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
11. วิไลมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วิไลควรเลือกวิธีแก้ปัญหาใดที่จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
ก. กินยาลดความอ้วน
ข. ออกกำลังกาย
ค. อดอาหาร
ง. ไปพบแพทย์ดูดไขมัน
12. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความคืออะไร
ก. การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ข. การสร้างสัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการทำงาน
ค. การแสดงแผนผังขั้นตอนการทำงาน
ง. การแสดงวิธีการแกปัญหาด้วยข้อความ
13. การดำเนินงานหรือการประมวลผลในผังงาน แสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ใด
ก.
ข.
ค.

ง.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 62

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณาผังงานต่อไปนี้ใช้ตอบคาถามข้อ 14 – 18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เริ่ มต้น
อนข้
ป้อป้นข้
อมูอลมูล
ใช่

A

ไม่ใช่

D

C
B

14. จากผังงาน สัญลักษณ์
ก.
ค.

15. จากผังงาน สัญลักษณ์
ก.
ค.

ควรใช้สัญลักษณ์ผังงานในข้อใด
ข.
ง.

ควรใช้สัญลักษณ์ผังงานในข้อใด
ข.
ง.
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. B ควรเป็นข้อความใด
ก. แสดงผล
ข. วนซ้ำ
ค. สิ้นสุด
ง. ถูกต้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17. ถ้าผังงานที่กำหนดเป็นขั้นตอนการตัดสินผลการสอบ โดยเกณฑ์การสอบผ่านคือ 50 คะแนนขึ้นไป A ควร
เป็นข้อความเช่นไร
ก. คะแนนเท่ากับ 50
ข. คะแนนมากกว่า 50
ค. คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50
ง. คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50
18. จากข้อ 17 C และ D ควรเป็นข้อความว่าอย่างไร ตามลำดับ
ก. ไม่ผ่าน , ผ่าน
ข. ผ่าน , ไม่ผ่าน
ค. ซ่อม , ผ่าน
ง. ไม่ผ่าน , ซ่อม
19. จากข้อ 17 ถ้าข้อมูลคะแนนของนาย ก เป็น 79 ลำดับการทำงานหลังจากป้อนข้อมูลจะเป็นไปตามข้อใด
ก. A
C
B
ข. A
D
B
ค. A
C
A
D
B
ง. A
D
A
C
B
20. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
2. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
จากข้อความข้างต้น มีจำนวนกี่ข้อความที่เป็นประโยชน์ของอัลกอริทึม
ก. 3 ข้อความ
ข. 2 ข้อความ
ค. 1 ข้อความ
ง. ทุกข้อความไม่ใช่ประโยชน์ของอัลกอริทึม
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ค. ฟ้าใสเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มจึงยังไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน
เหตุผลเชิงตรรกะ คือการใช้เหตุผล กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล
หรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา
2. ก.

และ
จากโจทย์ พิจารณาการเรียงลำดับรูปภาพได้ ดังนี้

3. ค.
พิจารณาแต่ละตัวเลือกจะพบว่า เป็นการเรียงรูปภาพ 2 รูป โดยรูปหนึ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นทีละ 1 โดย
มีอีกรูปขั้นจำนวนหนึ่งรูป แต่ตัวเลือก ค. มีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 รูป และไม่เพิ่มขึ้น
4. ข. 3
จากโจทย์ เป็นความสัมพันธ์ของตัวเลข 3 จำนวนในรูปสามเหลี่ยม โดยตัวเลขบน เกิดจากการนำ
ตัวเลขทางซ้ายบวกด้วยตัวเลขทางขวา
4=
5 =
6=
2+2
2+3
2+4
2
2
2
4
2
?=3
ตัวเลขใน ? คือเลข 7
5. ค. 22
จากโจทย์ 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….. เป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยการบวกเพิ่มเป็นเต็มบวก
1 , 2 (1+1) , 4 (2+2) , 7 (4+3) , 11 (7+4) , 16 (11+5) , 22 (16+6)
6. ง. วิทยาศาสตร์
กระบวนการอัลกอริทึม ใช้หลักการเดียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องมีการระบุ
ปัญหา ศึกษาปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา วางแผน ปฏิบัติตามขั้นตอน สรุปผล
7. ง. 3 , 1 , 5 , 2 , 4 , 6
อัลกอริทึม มีขั้นตอนดังนี้ ทำความเข้าใจปัญหา , คิดวิธีแก้ปัญหา , เรียงลำดับขั้นตอน , ตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลลัพธ์ , เลือกวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. ก. 6
มานีต้องการทำขนมเค้กขาย โดยทำขนมเค้กมาหลายสูตร จากนั้นนำขนมเค้กทุกสูตรไปให้เพื่อนๆ ชิม
เพื่อเลือกสูตรขนมเค้กที่จะทำขาย มานีกำลังอยู่ในขั้นตอนเลือกวิธีที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
9. ค. 3
“ต้นกล้าชอบเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน และเริ่มมีอาการตาพร่า มองเห็นไม่ชัด ต้น
กล้าจึงเริ่มหาสาเหตุของความผิดปกติของสายตา” ต้นกล้าอยู่ในขั้นตอนทำความเข้าใจปัญหา
10. ง. เล่นโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
สาเหตุของการมีอาการตาพร่า น่าจะมาจากการเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้นวิธี
แก้ปัญหาที่ควรทำอันดับแรก คือ การเล่นโทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
11. ข. ออกกำลังกาย
วิธีอื่นๆ ไม่ช่วยให้น้ำหนักของวิไลลดลง
12. ก. การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ ประกอบไปด้วยลำดับ และขั้นตอนการทำงาน
13. ข.
หมายถึง การดำเนินงานหรือการประมวลผล
14. ก.
หมายถึง การนาเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์
15. ข.
หมายถึง การตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กา หนด16. ค. D และ E
16. ค. สิ้นสุด
B คือตำแหน่งสุดท้ายของกระบวนการทำงาน
17. ง. คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50
เงื่อนไขการสอบผ่านคือ ได้ 50 คะแนนขึ้นไป ดังนั้นในการกำหนดเงื่อนที่ตำแหน่ง A คือ “คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 50”
18. ข. ผ่าน , ไม่ผ่าน
จากข้อ 17 เงื่อนไขที่กำหนดคือ “คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50” ดังนั้นถ้าคำตอบเป็นไปตาม
เงื่อนไขแสดงว่า “ผ่าน” ซึ่งตรงกับอักษร C และถ้าคำตอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไข แสดงว่า “ไม่ผ่าน” ซึ่งตรงกับ
อักษร D
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
19. ก. A
C
B
ถ้าข้อมูลคะแนนของนาย ก เป็น 79 ลำดับการทำงานหลังจากป้อนข้อมูล คือ A จากนั้นคะแนนของ
นาย ก เป็นไปตามเงื่อนไข จึงไปที่ตำแหน่ง C และสิ้นสุดการทำงานที่ตำแหน่ง B
20. ก. 3 ข้อความ
1. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
2. แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ทั้ง 3 ข้อความเป็นประโยชน์ของอัลกอริทึม
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.4/2ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
1. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของโปรแกรม Scratch
ก. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานง่าย
ข. สามารถสร้างข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
ค. สามารถใช้งานโปรแกรมได้กับซอฟต์แวร์ทุกประเภท
ง. เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีคำสั่งหลากหลาย
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรม Scratch
ก. เวที
ข. ตัวละคร
ค. พื้นที่ทำงาน
ง. พื้นหลังของโปรแกรม
3. ข้อใดจับคู่สัญลักษณ์ในโปรแกรมได้ถูกต้อง
ก.

= ปุ่มสร้างตัวละครใหม่

ข.

= ปุ่มสร้างฉาก

ค.

= ปุ่มลบตัวละคร

ง.

= ปุ่มนำเสนอเต็มหน้าจอ

4. จากข้อ 3 สัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในแถบเครื่องมือใด
ก. แถบเครื่องมือเวที
ข. แถบเมนูเครื่องมือ
ค. แถบรายการตัวละคร
ง. แถบข้อมูลเวที
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณารูป ใช้ตอบคำถามข้อ 5 - 8

Control

1
4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3

…
…

5

2

5. ข้อใดจับคู่ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ได้ถูกต้อง
ก. 1 คือ พื้นที่ทำงาน
ข. 2 คือ ข้อมูลเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือก
ค. 3 คือ ชุดคำสั่งบล็อกที่เลือก
ง. 4 คือ บล็อกโปรแกรมคำสั่ง
6. บล็อกคำสั่งที่ปรากฏในหมายเลข 4 อยู่ในประเภทใด
ก. การเคลื่อนที่ (Motion)
ข. รูปร่าง (Looks)
ค. เหตุการณ์ (Events)
ง. ควบคุม (Control)
7. บริเวณใดที่ใช้ในการเขียนสคริปต์ของโปรแกรม
ก. 1
ข. 2
ค. 4
ง. 5
8. หากต้องการเพิ่มเสียงให้ตัวละคร จะต้องเลือกหมายเลขใด
ก. 1
ข. 3
ค. 4
ง. 5
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณารูปต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 9 - 11

(1)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(2)

(4)
(5)
9. บล็อกคำสั่งในข้อใดเป็นบล็อกคำสั่งแรกในการเขียนสคริปต์
ก. (1)
ข. (2)
ค. (3)
ง. (5)

(3)

(6)

10. หากต้องการให้ตัวละครเดินไปด้านหน้าควรเลือกบล็อกคำสั่งรูปแบบใด
ก. (1)
ข. (3)
ค. (4)
ง. (5)
11. บล็อกคำสั่งในข้อใดแตกต่างจากพวก
ก. (3)
ข. (4)
ค. (5)
ง. (6)
12. ถ้าต้องการให้ตัวละครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวนซ้ำแบบไม่สิ้นสุด ควรใช้บล็อกคำสั่งในข้อใด
ก.
ข.

ค.
ง.
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ตรงกับภาพใดในแผนผังงาน

ก.
ข.
ค.
ง.
14. ตำแหน่งกลางเวทีคือตำแหน่งใด
ก. X = 1 ; Y = -1
ค. X = 0 ; Y = 0
15. จากข้อ 14 ถ้าใช้บล็อกคำสั่ง
ก. ไปทางขวา
ค. เฉียงลงไปทางขวา

ข. X = -1 ; Y = 1
ง. X = 1 ; Y = 1
2

-50

100

ตัวละครจะเคลื่อนที่ทางทิศใด

ข. ไปทางซ้าย
ง. เฉียงขึ้นไปทางซ้าย

พูด ลาก่อน
16. บล็อกคำสั่ง
จะแสดงผลอย่างไร
ก. จะมีคำว่า “ลาก่อน” ขึ้นบนฉากละครเป็นคำพูดของตัวละคร
ข ตัวละครจะออกเสียงพูดคำว่า “ลาก่อน”
ค. ตัวละครจะออกเสียงสะกดคำว่า “ลาก่อน”
ง. จะมีตัวสะกดคำว่า “ลาก่อน” ขึ้นบนฉากละครเป็นคำพูดของตัวละคร

17. การออกแบบผังงานดังข้อ 16 ควรมีสัญลักษณ์ในข้อใด
ก.
กาหนดเสี ยง “ลาก่อน”
ให้ตวั ละคร
ข.
กาหนดเสี ยง “ลาก่อน”
ให้ตวั ละคร
ค.
ตัวละครแสดงข้อความ
“ลาก่อน”
ง.
ตัวละครพูดข้อความ
“ลาก่อน”
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18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch
ก. บล็อกคำสั่งเกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จัดอยู่ในชุดคำสั่งประเภทโอเปอร์เรเตอร์
ข. ชุดคำสั่งประเภทรูปร่างเกี่ยวข้องกับรูปร่าง สี ขนาด ของตัวละคร
ค. การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับตัวละคร ต้องเลือกบล็อกในชุดคำสั่งประเภทกำลังรับรู้
ง. บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่สำหรับเวทีอยู่ในชุดคำสั่งประเภทการเคลื่อนที่
19. เมื่อนักเรียนเขียนสคริปต์เรียบร้อยแล้ว และต้องการทดสอบโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นต้องกดปุ่ม
ใด
ก.
ข.
ค.
ง.
20. บุคคลในข้อใดควรใช้โปรแกรม Scratch ในการแก้ปัญหา
ก. ชวิศ ต้องการสร้างเกมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
ข. ชาญ ต้องการสั่งซื้อของออนไลน์
ค. ชล ต้องการออกแบบหน้าปกหนังสือ
ง. ชวัล ต้องการดูละครย้อนหลังในอินเตอร์เน็ต
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เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ข. สามารถสร้างข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
 โปรแกรม Scratch มีลักษณะเด่นคือสามารถสร้างข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
2. ค. การลงมือแก้ปัญหา
 โปรแกรม Scratch มีองค์ประกอบ ได้แก่ เวที ตัวละคร พื้นที่ทำงาน
3. ค.
 ปุ่ม

เป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาษา

4. ก. แถบเมนูเครื่องมือ
 ปุ่มเปลี่ยนภาษา

อยู่ในแถบเมนูเครื่องมือ

5. ข. 2 คือ ข้อมูลเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือก
 ก. 1 คือ พื้นที่ทำงาน ไม่ถูก เพราะ หมายเลข 1 คือ เวที
ค. 3 คือ ชุดคำสั่งบล็อกที่เลือก ไม่ถูก เพราะ หมายเลข 3 คือ บล็อกโปรแกรมคำสั่ง
ง. 4 คือ บล็อกโปรแกรมคำสั่ง ไม่ถูก เพราะ หมายเลข 4 คือ ชุดคำสั่งบล็อกที่เลือก
6. ง. ควบคุม (Control)
 บล็อกคำสั่งที่ปรากฏในภาพ เป็นบล็อกคำสั่งที่อยู่ในชุดคำสั่งควบคุม
7. ง. 5
 หมายเลข 5 คือพื้นที่ทำงาน ใช้ในการเขียนสคริปต์ของโปรแกรม
8. ข. 3
 หมายเลข 3 คือบล็อกโปรแกรมคำสั่ง การเพิ่มเสียงให้ตัวละคร ต้องเลือกจากบล็อกโปรแกรมคำสั่ง
ประเภท เสียง
9. ข. (2)

เป็นบล็อกเริ่มต้นการเขียนสคริปต์
10. ค. (4)

เป็นบล็อกคำสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
11. ก. (3)
 บล็อก (3) เป็นบล็อกคำสั่งที่อยู่ในบล็อกเหตุการณ์ ส่วนบล็อกคำสั่ง (4) (5) และ (6) อยู่ในบล็อกการ
เคลื่อนที่
12. ข.
 บล็อก
หมายถึงการทำซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
13. ง.
 บล็อก
มาจากการเขียนผังงานเงื่อนไข ซึ่งแสดงได้ด้วยภาพ
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14. ค. X = 0 ; Y = 0
 ตำแหน่งกลางเวที คือ X = 0 ; Y = 0
15. ง. เฉียงขึ้นไปทางซ้าย
 จากพิกัด X = 0 ; Y = 0 ถ้าใช้บล็อกคำสั่งร่อนให้ไปที่ X = -50 ; Y = 100 ตัวละครจะเคลื่อนที่เฉียง
ขึ้นไปทางซ้าย
16. ก. จะมีคำว่า “ลาก่อน” ขึ้นบนฉากละครเป็นคำพูดของตัวละคร
 บล็อกคำสั่ง “พูด” จะปรากฏคำนั้นขึ้นบนฉากละครเป็นคำพูดของตัวละคร
17. ค.
ตัวละครแสดงข้อความ “ลาก่อน”
 ตัวละครแสดงข้อความ “ลาก่อน”
มีความหมายว่าแสดงผลหน้าจอให้ตัวละครแสดงข้อความ
“ลาก่อน”
18. ง. บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่สำหรับเวทีอยู่ในชุดคำสั่งประเภทการเคลื่อนที่
 บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่สำหรับเวทีอยู่ในชุดคำสั่งประเภทการเคลื่อนที่ ไม่ถูก เพราะเวทีไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ จึงไม่มีบล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่สำหรับเวที
19. ก.
 ปุ่ม
เป็นปุ่มสำหรับการรันโปรแกรม
20. ก. ชวิศ ต้องการสร้างเกมอย่างง่าย
 โปรแกรม Scratch สามารถนำมาพัฒนาการสร้างนิทานที่โต้ตอบกับผู้อ่าน การสร้างเกม การสร้างสื่อ
นำเสนอข้อมูล
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1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. อินเทอร์เน็ตครอบคลุมไปทั่วโลก
ข. อินเทอร์เน็ตมีบริการด้านเดียว
ค. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก
ง. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อด้านการศึกษา
2. หากนักเรียนต้องการส่งรายงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต นักเรียนควรเลือกใช้บริการในข้อใด
ก. อีเมล์
ข. ไฮเปอร์ลิงก์
ค. เวิลด์ไวด์เว็บ
ง. เฟซบุ๊ก
3. ข้อใดเป็นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมที่สุด
ก. หมวยต้องการสอบถามสารทุกข์สุกดิบกับคุณแม่ จึงใช้บริการอีเมลล์
ข. วิทย์ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยของคนอื่นมาส่งอาจารย์
ค. ดาวสืบค้นข้อมูลทำรายงานจากทวิตเตอร์
ง. บอสใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อกับเพื่อที่ไม่เจอกันมานาน
4. เอกสารในข้อใดสร้างโดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล
ก. ไฮเปอร์ลิงก์
ข. เอกสารอิเลกทรอนิกส์
ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ง. รายงานการประชุม
5. ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. E – mail สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในประเทศเท่านั้น
ข. ไลน์ และเฟซบุ๊กจัดอยู่ในบริการอินเทอร์เน็ตแบบการสนทนาผ่านเครือข่าย
ค. การนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น เรียกว่า การอัปโหลด
ง. การสืบค้นข้อมูล คือการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาลงในเครื่องของเรา
6. ต้นน้ำต้องการนำแฟ้มเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของเขาเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเขา ข้อใด
เกี่ยวข้องกับการกระทำของต้นน้ำมากที่สุด
ก. Upload
ข. Download
ค. Hypertext
ง. Hyperlink
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7. ข้อใดจัดเป็นชุมชนออนไลน์ทั้งหมด
ก. ยูทูป (youtube)ไลน์(Line) เวิลด์ (Word)
ข. บีทอค(Bee tall) เกมROV Camera360
ค. สไกป์(Skype) โซเชียลแคม(Socialcam) ทวิตเตอร์(Twitter)
ง. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลาซาด้า(Lazada) โฟโต้ชอป (Photoshop)
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8. ข้อใดคือ Web Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ก. www.ask.com
ข. www.yahoo.com
ค. duckduckgo.com
ง. www.google.com
9. ถ้า “มูลนิธิเด็กพิการ” ต้องการจดทะเบียนเว็บไซต์ “มูลนิธิเด็กพิการ”ต้องใช้ประเภทของโดเมน
เนมในข้อใด
ก. .co
ข. .net
ค. .org
ง. .co.th
10. บุคคลใดค้นหาข้อมูลใน Google เป็นไฟล์ Word ถูกต้อง
ก. โบว์ค้นหา เรื่องการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ PDF
ข. บีค้นหา เรื่องการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ PPT
ค. บายค้นหา เรื่องการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ DOC
ง. มายค้นหา เรื่องการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ xml
11. คุณครูกำหนดให้นักเรียนค้นหาเกี่ยวกับไดโนเสาร์เฉพาะไฟล์นำเสนอ ข้อใดค้นหาถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
12. ถ้านักเรียนต้องค้นหาสภาพอากาศวันนี้ใน Google นักเรียนควรค้นหาตามข้อใด
ก. Weather
ข. TCAP
ค. 10 CM = M
ง. ไม่มีข้อใดถูก
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13. ถ้านักเรียนพบคำว่า “ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำในงานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์” ในข้อมูลที่
นักเรียนค้นหาจากเว็บ นักเรียนสามารถใช้ไฟล์ข้อมูลได้หรือไม่
ก. ใช้ได้ โดยสามารถใช้ซ้ำในงานได้แต่ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์
ข. ใช้ได้ แต่ห้ามแก้ไขและห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ค. ใช้ไม่ได้ เพราะข้อความระบุไว้ว่าห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
ง. ใช้ไม่ได้ เพราะระบุไว้ว่าห้ามแก้ไขรูปภาพ
14. ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางการศึกษา
ก. http://www.tu.ac.th
ข. http://www.moi.go.th
ค. http://www.abc.com
ง. https://www.tmbfoundation.or.th
15. เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลการละเมิดสิทธิแรงงานพม่า นักเรียนควรสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ใด
จึงจะมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากที่สุด
ก. https://pantip.com
ข. https://www.labour.go.th
ค. https://th.wikipedia.org
ง. https://mgronline.com
16. หากนักเรียนต้องการอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นักเรียนควรเลือกข้อมูลที่มาจากโดเมน
ในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
ก. .go.th เพราะ เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐบาลไทย
ข. .go.th เพราะ เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก และหลากหลาย
ค. .com เพราะ เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่น่าเชื่อถือที่มีในประเทศไทย
ง. .com เพราะ เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 17 - 18
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมัยรัชกาลที่ ๒ และรับราชการมาโดย
ตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ มีตำแหน่งราชการในระดับสูงคือ อัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหม ในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ และดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ ยังทรงพระเยาว์ ภายหลังจากที่ลาออก
จากราชการในบั้นปลายชีวิต ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัย นับเป็นมหา
บุรุษคนสำคัญของประเทศชาติ
ทีม่ า : http://www.bsru.ac.th
17. จากแหล่งที่มาในข้อความข้างต้น มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใด
ก. มีความน่าเชื่อ เพราะ แหล่งที่มาเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
ข. มีความน่าเชื่อถือ เพราะ เป็นเว็บไวต์ขององค์ที่ไม่หวังผลกำไร
ค. ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะ เป็นเว็บไซต์ทางการค้าที่อยู่ในประเทศไทย
ง. ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะ เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเองของบุคคลทั่วไป
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18. จากแหล่งที่มา : http://www.bsru.ac.th คำที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อใด
ก. องค์กร
ข. ประเภทของเวปไซต์
ค. เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
ง. ชื่อผู้พิมพ์
19. การกระทำในข้อใด ไม่ถือ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
ก. การติดตามอ่านข่าวของดารา
ข. นำข้อมูลบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ค. การใช้อินเทอร์เพื่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ
ง. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
20. บุคคลใด ไม่ปฎิบัติ ตนตามกฎในการใช้อินเทอร์เน็ต
ก. มายใช้ช่องทางแชทคุยกับเพื่อชาวต่างชาติ
ข. บอลใช้ face book ส่วนตัว โพสต์ประจานผู้อื่น
ค. เมย์สร้างเพจส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรี
ง. แมนคัดลอกงานในเว็บไซต์ไปใช้แต่อ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 78

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ข. อินเทอร์เน็ตมีบริการด้านเดียว
ข. อินเทอร์เน็ตมีบริการด้านเดียว ผิดเพราะ อินเทอร์เน็ตมีการบริการ5 ด้าน 1. ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2. การสนทนาผ่านเครือข่าย 3.เวิลด์ไวดืเว็บ 4. การถ่ายโอนข้อมูล 5. ชุมชนออนไลน์
2. ก. อีเมล์
 อีเมลล์คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการรับ – ส่งจดหมาย และแนบไฟล์ภาพหรือเอกสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก โดยผู้ใช้งานจะต้องมีที่อยู่อีเมล
3. ง. บอสใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อกับเพื่อที่ไม่เจอกันมานาน
 เฟซบุ๊กเป็นบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความถึงกัน ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และรูปภาพกันได้
4. ก. ไฮเปอร์ลิงก์
 เอกสารไอเปอร์ลิงค์สร้างด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล เป็นบริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลก
5. ค. การนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น เรียกว่า การอัปโหลด
ก. E – mail สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในประเทศเท่านั้น ผิดเพราะ E-mail สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
ข. ไลน์ และเฟซบุ๊ก จัดอยู่ในบริการอินเทอร์เน็ตการสนทนาผ่านเครือข่าย ผิดเพราะ ไลน์ และเฟซบุ๊กจัด
อยู่ในสังคมออนไลน์
ง. การสืบค้นข้อมูล คือการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาลงในเครื่องของเรา ผิดเพราะ การ
โอนย้ายแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เรียกว่าการดาวน์โหลด
6. ข. Upload
 การ upload คือ การส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง
7. ข. สไกป์ โซเชียลแคม ทวิตเตอร์
ก. ยูทูป ไลน์ เวิลด์ เฟซบุ๊ก ผิดเพราะ เวิลด์ไม่ใช่ชุมชนออนไลน์แต่เป็นดปรแกรมประมวลคำ
ค. บีทอก เกมROV Camera360 ผิดเพราะ Camera360 ไม่ใช่บริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ
ถึงกันติดต่อสื่สารกับกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่เป็นกล้องถ่ายรูปในสมาร์โฟน
ง. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลาซาด้า โฟโต้ชอป ผิดเพราะโฟโต้ชอปเป้นโปรแกรมแต่งรูปภาพ
8. ง. www.google.com
 www.google.com เป็น web search engine ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 79

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ค. .org
.org ใช้สำหรับเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผล
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10. ค. บายค้นหา เรื่องการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ DOC
 เพราะ Doc ย่อมาจาก document เป็นนาสมสกุล ของแฟ้มเอกสาร
11. ค.
 เพราะ ppt ย่อมาจาก PowerPoint เป็นรูปแบบนำเสนอผลงาน
12. ก. Weather
 Weather มีความหมายว่า อากาศและเมื่อพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาใน Google จะขึ้นสภาพอากาศ
ของวันที่ค้นหาหรือถ้าต้องการทราบสภาพอากาศของประเทศอื่นก็สามารถค้นหาได้เช่นกัน
13. ข. ใช้ได้ แต่ห้ามแก้ไขและห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำในงานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หมายความว่า นำภาพไปใช้ได้ แต่ห้ามแก้ไข
ภาพ และห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
14. ก. http://www.tu.ac.th
 โดเมน .ac คือหน่วยงานทางการศึกษา ส่วน .go.th เป็นโดเมนของเว็บไซต์รัฐบาลไทย .com เป็น
โดเมนของการค้าที่หวังผลกำไร และ .or.th เป็นโดเมนของเวปไซต์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
15. ข. https://www.labour.go.th
 ข. https://www.labour.go.th ถูกเพราะ go.th โดเมนของเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานรัฐบาลไทย
จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์อื่น ๆ
16. ก. เชื่อถือ .go.th เพราะ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย
 เพราะ go มาจากคำว่า government หมายถึง รัฐบาล Th ย่อมาจากคำว่า Thailand หมายถึง
ประเทศไทย
17. ก. มีความน่าเชื่อ เพราะ แหล่งที่มาเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
 ac ย่อมาจากคำว่า academic หมายถึง วิช าการ และ.th ย่อมาจากคำว่า Thailand หมายถึ ง
ประเทศไทย
18. ก. องค์กร
 http://www.bsru.ac.th คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงชื่อหรือชื่อย่อขององค์กร
19. ง. การติดตามอ่านข่าวดารา
 การติดตามอ่านข่าวของคนดัง ซึ่งได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
20.ข. บอลใช้ face book ส่วนตัว โพสต์ประจานผู้อื่น
 การโพสต์ข้อความเป็นเสรีภาพของบุคคล สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การโพสต์
ประจานผู้อื่นใน face book ส่วนตัว ถือเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
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ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
1. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากพวก
ก. Microsoft Word
ข. PowerPoint
ค. Windows
ง. Lotus Freelance
2. ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาหน้าห้องเรียน
นักเรียนควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
ก. Microsoft World
ข. Microsoft Excel
ค. Access
ง. Microsoft PowerPoint
3. โปรแกรม Microsoft World เหมาะสำหรับงานในด้านใด
ก. การจัดการด้านเอกสาร
ข. การสร้างสื่อเสนอข้อมูล
ค. การจัดการกับข้อมูลในรูปตาราง
ง. การจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมาก
4. อาร์มต้องการออกแบบการ์ดเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อาร์มควรเลือกใช้โปรแกรมในข้อใด
ก. Word Perfect
ข. Page Maker
ค. Lotus Freelance
ง. Microsoft Excel
5. หากนักเรียนต้องการเน้นข้อความให้น่าสนใจในโปรแกรมประมวลคำ นักเรียนควรเลือกใช้
คำสั่งในข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นักเรียนจะไม่มีโอกาสพบรูปร่างในข้อใดในคำสั่งกลุ่มรูปร่างอัตโนมัติในโปรแกรม
ประมวลคำ
ก.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข.
ค.
ง. 
7. ข้อใดไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรมประมวลคำ
ก. สร้างกราฟนำเสนอข้อมูล
ข. แทรกรูปภาพ
ค. คำนวณผลอัตโนมัติ
ง. สร้างตาราง
8. ข้อใดเป็นคำสั่งรวมในโปรแกรมตารางทำงาน
ก. = SUM (A2 : C2)
ข. = A2 + B2 + C+
ค. =Average (A2 : C2)
ง. = MEAN (A2 + B2 + C2)
9.






เนสทำการบันทึกข้อมูลจากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่ชื่นชอบ โดยให้นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 20 คน โดยให้ใส่ตัวเลข
เรียงลำดับความชอบจาก 5 คือชอบมากที่สุด ไป1 คือชอบน้อยที่สุด
ข้อมูลในข้อใดไม่สามารถใช้คำสั่งจากโปรแกรมตารางทำงานได้
ก. ค่าเฉลี่ยความชอบการ์ตูนแต่ละเรื่อง
ข. นับจำนวนนักเรียนที่ชอบการ์ตูน A มากที่สุด
ค. สร้างกราฟเปรียบเทียบผลการสำรวจ
ง. สร้างสไลด์นำเสนอผลการสำรวจ
10. ครูหมูอยากหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาวิทยาการคำนวณ ครูหมูต้องใช้คำสั่งในข้อใด
ในโปรแกรมตารางทำงาน
ก. = Sum
ข. =Average
ค. = COUNT
ง. =STDWV
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11. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกับ Facebook
ก. dBASE
ข. Line
ค. Microsoft Excel
ง. Microsoft Power Point

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12. มะลิต้องการพิมพ์เอกสารที่สามารถแก้ไขได้ มะลิควรใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
ก. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล
ข. ซอฟต์แวร์ตารางงาน
ค. ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก
ง. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
13. โปรแกรม Photoshop เหมาะสำหรับงานในข้อใด
ก. การสร้างสื่อเสนอข้อมูล
ข. การจัดการด้านเอกสาร
ค. การเขียนแบบวาดภาพ
ง. การจัดการกับข้อมูลในรูปตาราง
14. ถ้านักเรียนต้องการจัดการข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตาราง ควรใช้โปรแกรมในข้อใด
ก. WordPerfect
ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft Word
ง. Microsoft Power Point
15.

16.

คำสั่งโปรแกรมประมวลคำดังภาพ หมายถึงข้อใด
ก. สุนีต้องการให้ตัวอักษรหนาขึ้น
ข. สมหวังต้องการพิมพ์ตัวอักษร B
ค. สุชาติต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร
ง. สายหยุดต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
รูปร่างที่เห็นอยู่ในกลุ่มใดในคำสั่งของโปรแกรมประมวลคำ
ก. สมการ
ข. เส้นอิสระ
ค. โฟลว์ชาร์ต
ง. รูปทรงพื้นฐาน
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17. แถบคำสั่งใดในโปรแกรมตารางทำงานสามารถสร้างแผนภูมิแท่งได้
ก. แทรก (Insert)
ข. มุมมอง (View)
ค. อ้างอิง (References)
ง. ตรวจทาน (Review)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18. จากคำสั่ง =Average (A2 : C2) หมายถึงข้อใด
ก. หาผลรวมระหว่างเซลล์ A2 ถึง C2
ข. หาค่าเฉลี่ยระหว่างเซลล์ A2 ถึง C2
ค. นับจำนวนระหว่างเซลล์ A2 ถึง C2
ง. หาผลต่างของเซลล์ A2 ถึง C2
19. คำสั่งโปรแกรมตารางในข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับคำสั่ง = A2 + B2 + C2 + D2
ก. = Max × (A2 : D2)
ข. = Count (A2 : D2)
ค. = SUM (A2 : D2)
ง. = SIN (A2 : D2)
20. คำสั่งในข้อใดที่พบได้ทั้งในโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรม
นำเสนอผลงาน
ก. Formulas
ข. Themes
ค. Insert
ง. Slide Show
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เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ค. Windows
Microsoft Word PowerPoint และLotus Freelance เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ ส่วนWindows เป็น
ซอฟต์แวร์ระบบ
2. ง. Microsoft PowerPoint
 Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล
3. ก. การจัดการด้านเอกสาร
 Microsoft Word คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์
จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องหลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตามโดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ด เวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่น
หนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป
4. ข. Page Maker
 Page Maker เป็นซอฟต์แวร์ด้านกราฟฟิกใช้ในการออกแบบ เขียนแบบวาดภาพจัดทำสิ่งพิมพ์และจะ
เป็นทางด้านการนำเสนอ
5. ก.
จากคำสั่ง ก. หมายถึง การทำไฮไลท์ข้อความเป็นการเน้นข้อความสำคัญ
6. ง. 
 รูปร่าง  ได้จากการแทรกสัญลักษณ์หรือ symbol ซึ่งไม่อยู่ในคำสั่งกลุ่มรูปร่างอัตโนมัติ
7. ค. คำนวณผลอัตโนมัติ
โปรแกรมประมวลผลไม่สามารถคำนวณผลอัตโนมัติได้ แต่สามารถสร้างกราฟนำเสนอข้อมูล
แทรกรูปภาพ และสร้างตารางได้
8. ก. = SUM (A2 : C2)
 คำสั่ง SUM (A2 : C2) หมายถึงการหาผลของการหาเซลล์ A2 ถึง C2
9. ง. สร้างสไลด์นำเสนอผลการสำรวจ
 การสร้างสไลด์นำเสนอข้อมูลต้องทำในซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล เช่น Power Point ไม่สามารถทำได้
จากคำสั่งในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
10. ข. =Average
 = Sum คือ คำสั่งรวม = COUNT คือ คำสั่งที่ใช้ในการนับ = STDWV คือ คำสั่งการหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = Average คือ คำสั่งการหาค่าเฉลี่ย
11. ข. Line
 Facebook และ Line เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งให้ได้ทั้งความ
สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา ศึกษา ขายสินค้า เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เช่นอินเทอร์เน็ต ทำ
ให้สามารถใช้บริการอื่น ๆเพิ่มเติมได้
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12. ง. โปรแกรมประมวลคำ
 โปรแกรมประมวลคำ หรื อ ที ่ น ิ ย มเรี ย กกั น ว่ า โปรแกรมเวิ ร ์ ด โพรเซสเซอร์ (Word Processor
Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย
บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้
สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด
13. ค. การเขียนแบบวาดภาพ
 Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่าง
มีประสิทธิ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถretouching
ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถนำโปรแกรมPhotoshop ในการ
แต่งภาพ
การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ
14. ข. Microsoft Excel
 ก. WordPerfect ใช้สำหรับ
พิมพ์เอกสาร
ค. Microsoft Word ใช้สำหรับ พิมพ์เอกสาร
ง. Microsoft Power Point ใช้สำหรับเสนอข้อมูล
15. ก. สุนีต้องการให้ตัวอักษรหนาขึ้น
คำสั่ง
คือ คำสั่งเพิ่มความหนาให้ตัวอักษรเพื่อเน้นตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น
16. ค.โฟลว์ชาร์ต
 โฟลว์ชาร์ต คือ แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดลำดับ
ความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรก โดยสัญลักษณ์ โฟลว์ชาร์ต
แสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน
17. ก. แทรก (lnsert)
คำสั่งแทรก (Insert) สามารถแทรกรูปภาพข้อความ หรือแผนภูมิต่าง ๆได้
18. ข. หาค่าเฉลี่ยระหว่างเซลล์ A2 ถึง C2
 คำสั่ง Average คือ การหาค่าเฉลี่ยระหว่างเซลล์
19. ค. = SUM (A2 : D2)
 คำสั่ง = SUM (A2 : D2) หมายถึง การหาผลรวมของเซลล์ A2 ถึง D2
20. ค. Insert
 Insert คือ คำสั่งแทรกที่ใช้ในการแทรกข้อความ ตาราง ภาพวาด หรือรูปภาพ ซึ่งจะพบได้ทั้งใน
โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมนำเสนอผลงาน
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ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล ที่ไม่เหมาะสม
1. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ก. หนูนาเป็นแอดมินเพจคลิปแอบถ่าย
ข. วจีไม่เชื่อข่าวปลอมในสื่อโซเชียล
ค. ขจรเช็กE- mail ทุก ๆ 4 นาที
ง. แก้วบอกเลขบัตรประชาชนกับเพื่อนที่รู้จักกันผ่าน Face Book
2. หากนักเรียนได้รับข้อความจากการสนทนาทาง สื่อสังคมออนไลน์ดังภาพนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร

ปี นี้ เดือนตุลา มีวันจันทร์ 5 วันเสาร์ 5 อาทิตย์ 5 823 ปีมีครั้งเดียวเรียกว่า
ถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน หรือ 5 กลุ่มเป็นอย่างน้อยภายใน 11นาที
จากที่อ่านจบเงินจะไหลเข้ามาภายใน 4 วัน
ก. ไม่สนใจข้อความดังกล่าว
ข. ส่งต่อจนครบ 5 คน
ค. ส่งข้อความให้ทุกคนที่รู้จัก
ง. พิมพ์ข้อความไปต่อว่าคนที่ส่งมา
3. ข้อใดเป็นลักษณะของพลเมืองดิจิทัล
ก. กุ๊กบอกรหัสผ่านให้ก้อยที่เป็นเพื่อนสนิทรู้
ข. แก๊บส่งอีเมลลูกโซ่ไปหาเพื่อนทุกคน
ค. กุ้งดาวโหลดเกมส์ทุกเกมส์ที่อยากเล่น
ง. กิ๊งใช้สมาร์ตโฟนเพื่อหาข้อมูลทำการบ้านและติดต่อสื่อสาร
4. “ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์รับรางวัล เงินสด 1,000,000 บาท อย่ารอช้ากรุณาส่งข้อมูลชื่อ
นามสกุล และเลขบัตรประชนกลับภายใน 24 ชม. ” ถ้านักเรียนได้รับข้อความดังกล่าวจาก
ช่องทางแชทไลน์ นักเรียนควรปฎิบัติตนอย่างไร
ก. ปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครู
ข. รีบโทรกลับหาบุคคลที่ส่งข้อความมาให้
ค. พิมพ์ข้อความไปต่อว่าคนที่ส่งข้อความมาให้
ง. รีบส่งข้อมูลตามที่ข้อความระบุให้กับบุคคลที่ส่งข้อความาให้
5. บุคคลในข้อใดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
ก. เบนช่วยสอนน้องใช้โปรแกรมประมวลคำเพื่อทำรายงาน
ข. บอลตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์เพื่อกันการถูกขโมย
ค. เบิร์ดช่วยคุณครูซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ง. บาสสร้างเพจในเฟซบุ๊คเพื่อขายของออนไลน์
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
ก. โบว์ปิดและถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งาน
ข. บอมบ์ติดต่อกับแบมซึ่งอยู่ต่างประเทศผ่านอีเมลเป็นประจำ
ค. บิ๊กค้นคว้าข้อมูลจากหลายเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ง. แบงค์หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดูตลอดเวลาเผื่อมีคนติดต่อมา
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7. พฤติกรรมของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี
ก. จิ๋มอ่านข้อมูลการสมัครสมาชิกเว็บไซต์อย่างละเอียด
ข. จ๋าระบุ ชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ทุกครั้งเมื่อมีข้อความให้กรอก
ค. แจ๋วตรวจสอบเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนสั่งซื้อสินค้า
ง. จ๊ะหลีกเหลี่ยงการโต้ตอบกับบุคคลที่ไม่รู้จัก
8. การกระทำของบุคคลใด ถือเป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
ก. เกศอนุญาตให้องุ่นนำภาพวาดของตนไปพิมพ์จำหน่าย
ข. เก่งขออนุญาตต้องตาทุกครั้งที่จะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับต้องตา
ค. ชาญเล่าเรื่องที่ตี๋ยืมเงินไปแล้วไม่คืนลงในกลุ่มไลน์
ง. พรีมโพสต์ภาพที่พิมพ์เป็นคนถ่ายลงเฟซบุ๊คโดยให้เครดิตพิมพ์
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 19.

ครอบครัวของตองไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ต่างจังหวัด 7 วัน น้องสาวของตองจึง
โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ ดีใจจังเลย มีวันหยุดตั้ง 7 วัน ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้าน 7 วันเลย
ค่ะ” พร้อมเช็กอินตำแหน่งของที่พักอาศัย
9. จากข้อความดังกล่าว น้องสาวของตองสมควรโพสต์ข้อความดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ควร เพราะ เป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัว
ข. ควร เพราะ ได้บอกให้เพื่อน ๆของตนเองทราบ
ค. ไม่ควร เพราะ เป็นการบอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ง. ไม่ควร เพราะ ไม่มีใครต้องการรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่น
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. นักเรียนจะเลือกลบ หรือตอบกลับอีเมลฉบับใด เพราะเหตุใด
JiJaJija@gmail.com

ถึง คุณโบวี่
เราพบปั ญหาบัญชีเงินฝากของ
คุณ โปรดไปยังตู้ ATM ที่ใกล้
ที่สดุ แล้ วติดต่อมาทีเ่ บอร์
xx-xxxxxxxxxx
ทีมงาน The Smart email
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Polyploy.11@gmail.com

ถึง อัญชลี
พี่ประจักษ์ ฝากมาถามว่า
สบายดีไหม เป็ นอย่างไรบ้ าง
ด้ วยรัก
หญิงพลอย

ก. เลือกลบข้อความจาก The Smart email เพราะ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากควรติดต่อกับ
ธนาคารโดยตรงไม่ควรปฏิบัติตามข้อความใน e-mail
ข. เลือกตอบกลับข้อความจาก The Smart email เพราะ เป็นข้อมูลสำคัญ และรีบดำเนินการ
ตามข้อความใน e-mail
ค. เลือกลบข้อความจาก Polyploy.11@gmail.com เพราะ เป็นข้อความคนที่ไม่รู้จัก
ง. เลือกตอบกลับทั้ง 2 ข้อความ เพราะ เป็นมารยาทในการติดต่อสื่อสาร
11. บุคคลในข้อใด ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
ก. ยุทธตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ a80j2k1
ข. มินไม่ยอมให้เพื่อนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
ค. ตะวันใช้แอลกอฮอล์เช็ดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ง. แม่เช็ดฝุ่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันเพราะกลัวมีเชื้อโรค
12. ถ้าเพื่อนของนักเรียนได้รับข้อความจากการสนทนาทาง Facebook ดังนี้

รักแม่จริง ส่งต่อให้ครบ 20 คน มีเด็ก 1 คนไม่สนใจข้อความ 9 วัน แม่เสียชีวิตจริง
ๆ ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ (สู้ ๆ โดนมาเหมือนกัน)
เพื่อนของนักเรียนได้นำข้อความมาปรึกษา นักเรียนควรให้คำปรึกษาเพื่อนตามข้อใด
ก. แนะนำว่าไม่ต้องสนใจข้อความดังกล่าว
ข. รีบให้เพื่อนส่งข้อความต่อให้ครบ 20 คน
ค. ส่งข้อความกลับไปต่อว่าคนที่ส่งมา
ง. คัดลอกหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคนอื่นๆ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. การกระทำของใครเสี่ยงต่อการได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มากที่สุด
ก. บิ๊กใช้เงินซื้อเหรียญในการเล่นเกม
ข. บอยดาวน์โหลดเกมตามโฆษณาเป็นประจำ
ค. เบนซ์ชอบฟังเพลงจากเว็ปไซต์
ง. บีส่งรายงานให้คุณครูทางอีเมล
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14. หากนักเรียนได้รับข้อความให้ติดต่อกลับผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากคนที่นักเรียนไม่รู้จัก
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครู
ข. แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน
ค. ติดต่อกลับในทันที
ง. ปิดเครือข่ายเพื่อไม่ให้ติดต่อได้
15. ปุ๊กกี้ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมก่อนจะปิดคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ทุกครั้ง ปุ๊กกี้จัดว่ามีความรับผิดชอบในด้านใด
ก. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข. ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
ค. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
16. ข้อใดถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง
ก. แหวนไม่ส่งไฟล์งานวิชาวิทยาศาสตร์ให้ทองดีต่าง ๆ
ข. แอมป์ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่รู้จัก
ค. ป้อมกดติดตามเพื่อนทุกคนในทวิตเตอร์
ง. พลอยใสไม่สนใจเมื่อเพื่อนทางออนไลน์ชวนไปเรียนพิเศษ
17. พฤติกรรมของบุคคลใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ก. สุวรรณโพสต์ขายของออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค
ข. จ๋าอ่านข้อมูลโพสต์ภาพดอกไม้สวัสดีวันจันทร์ลงไปในไลน์กลุ่ม
ค. หนูเล็กตรวจสอบเว็บไซต์ออนไลน์ทุกครั้งก่อนสั่งซื้อสินค้า
ง. มดโพสต์บอกตำแหน่งของตนเองทุกครั้งผ่านเฟซบุ๊ค
18. บุคคลใดปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม
ก. สวยนัดพบกับเพื่อนที่รู้จักทาง Facebook
ข. แก้วแชทกับเพื่อนตลอดเวลาที่ยืนรอรถเมล์
ค. มิวดูซีรีย์เกาหลีที่ชื่นชอบขณะเดินข้ามถนน
ง. ต้องไม่กดรับโทรศัพท์ขณะกำลังเดินเข้ารถไฟฟ้า
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พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 19.
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ครีมเจ้าแม่กวนอิม หน้าขาวเหมือนเจ้าแม่กวนอิม หน้าขาวหน้าใส ทาวันนี้ขาววันนี้
ทาพรุ่งนี้ขาวพรุ่งนี้ อยากหน้าสวยหน้าใส รีบทักมาก่อนสินค้าหมด ไม่ดียินดีคืนเงิน
มีรีวิวการใช้งานจากเน็ตไอดอลมากมาย
19. จากข้อความโฆษณาข้างต้น นักเรียนจะเชื่อหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เชื่อ เพราะ มีเน็ตไอดอลรีวิวครีมมากมาย
ข. เชื่อ เพราะ อ้างอิงจากแม่กวนอิม
ค. ไม่เชื่อ เพราะ โฆษณาเกินจริง
ง. ไม่เชื่อ เพราะ เจ้าแม่กวนอิมไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
20. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
มีการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทย และจะพัดขึ้นฝั่งที่บริเวณภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของประเทศไทยทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก ความรุนแรงของพายุอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เร่งอพยพประชาชนเร่งด่วน
หากนักเรียนได้รับข้อความดังกล่าว และนักเรียนอาศัยอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบตาม
ข้อความ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ข. ไม่ต้องสนใจข้อความดังกล่าว
ค. กักตุนอาหารไว้ในบ้าน
ง. รีบอพยพออกจากพื้นที่
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เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ข. วจีไม่เชื่อข่าวปลอมในสื่อโซเชียล
 บุคคลควรมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและมี
ประสิทธิภาพ เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัย
คุกคามต่าง ๆ เช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ไม่หวังดี เป็นต้น ดังนั้นการไม่เชื่อข่าวปลอมในสื่อโซเชียลจัดเป็น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2. ก. ไม่สนใจข้อความ
 ข้อความที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆอาจสร้างความรำคาญและก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ดังนั้น
หาก นักเรียนได้รับข้อความเช่นนี้ไม่ควรส่งต่อและไม่จำเป็นต้องสนใจข้อความดังกล่าว
3. ง. กิ๊งใช้สมาร์ตโฟนเพื่อหาข้อมูลทำการบ้านและติดต่อสื่อสาร
พลเมืองดิจิทัล คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่าง
ปลอดภัยมีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อหาข้อมูลในการทำการบ้านและ
เพื่อติดต่อสื่อสาร จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม กิ๊งจัดเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
4. ก. ปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครู
 หากนักเรียนได้รับข้อความดังกล่าว ยังไม่ควรปฏิบัติตามข้อความที่ได้รับ นักเรียนควรพิจารณาข้อมูล
ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูเมื่อได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
5. ก. เบนช่วยสอนน้องใช้โปรแกรมประมวลคำเพื่อทำรายงาน
 ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรักษา
ตนเองให้มีความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และข้อมูลบุคคล
2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน คือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและเพื่อน ๆ เช่น การ
ช่วยงานครอบครัว การพูดคุยและให้กำลังใจเพื่อน ๆ การรับฟังเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนมีปัญหา การ
สอนเพื่อน ๆ ใช้งานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อน ๆ 3. ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบั ติตามกฎหมาย และการไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น
6. ง. แบงค์หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดูตลอดเวลาเผื่อมีคนติดต่อมา
การใช้สมาร์ตโฟนตลอดเวลาเป็นการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดอาการเสพติดและ
เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
7. ข. จ๋าระบุ ชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ทุกครั้งเมื่อมีข้อความให้กรอก
 กฎของการสื่อสารทางออนไลน์ 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 2. ไม่ส่งรูปหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลที่
รู้จักทางอินเทอร์เน็ต 3. ไม่ออกไปพบบุคคลที่รู้จักผ่านออนไลน์ 4. ปรึกษาผู้ปกครองอย่าให้ถูกล่อลวงหรือถูก
กดดันเพื่อไปพบเจอคนที่รู้จักทางออนไลน์
8. ค. ชาญเล่าเรื่องที่ตี๋ยืมเงินไปแล้วไม่คืนลงในกลุ่มไลน์
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 การนำเรื่องของผู้อื่นไปเล่าต่อในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องเสื่อมเสียหรือเรื่องไม่ดีถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
9. ค. ไม่ควร เพราะ เป็นการบอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
เพราะ การโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือการบอกความเป็นมาของตนเองผ่านเฟสบุ๊คส่ว นตัวถือเป็นข้อมูล
สาธารณะ แต่การโพสต์ของน้องสาวตองถือเป็นการไม่รักษาสิทธิของตนเองและยังบอกข้อมูลกับผู้อื่นอาจจะมี
มิจฉาชีพพบเห็นข้อความที่น้องสาวตองโพสต์เข้าไปขโมยของขณะที่ครอบครัวตองไม่อยู่บ้านก็ได้
10. ก. เลือกลบข้อความจาก The Smart email เพราะ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากควรติดต่อกับ
ธนาคารโดยตรงไม่ควรปฏิบัติตามข้อความใน e-mail
 ข้อความที่ส่งจาก e-mail ที่เราไม่รู้จักและเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวถือว่าเป็นข้อความ
ที่ไม่ปลอดภัย ควรตรวจสอบก่อนการดำเนินการตามข้อความนั้นๆ เพื่อความปลอดภัย
11. ก. ยุทธตั้งรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ a80j2k1
 การตั้งรหัสผ่านซึ่งไม่มีความหมายและคาดเดาได้ยากเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
12. ก. แนะนำว่าไม่ต้องสนใจข้อความดังกล่าว
ข้อความที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆอาจสร้างความรำคาญและก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ดังนั้น หาก
นักเรียนได้รับข้อความเช่นนี้ไม่ควรส่งต่อและไม่จำเป็นต้องสนใจข้อความดังกล่าว
13. ข. บอยดาวน์โหลดเกมตามโฆษณาเป็นประจำ
 การดาวน์โหลดโปรแกรมหรือเกมเสี่ยงต่อการได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่จะมาพร้อมกับโปรแกรมหรือ
เกมที่ดาวน์โหลด ซึ่งจะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์
14. ก. ปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครู
 หากนักเรียนได้รับข้อความดังกล่าว ยังไม่ควรปฏิบัติตามข้อความที่ได้รับ นักเรียนควรพิจารณาข้อมูล
ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูเมื่อได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
15. ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
 ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรักษา
ตนเองให้มีความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และข้อมูลบุคคล
2. ความรับผิดชอบต่อ ครอบครัวและเพื่อน คือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว และเพื่อน ๆ เช่น การ
ช่วยงานครอบครัว การพูดคุยและให้กำลังใจเพื่อน ๆ การรับฟังเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนมีปัญหา หาร
สอนเพื่อน ๆ ใช้งานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อน ๆ 3. ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้อนื่
16. ข. แอมป์ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่รู้จัก
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรักษา
ตนเองให้มีความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และข้อมูลบุคคล
2. ความรับผิดชอบต่อ ครอบครัวและเพื่อน คือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว และเพื่อน ๆ เช่น การ
ช่วยงานครอบครัว การพูดคุยและให้กำลังใจเพื่อน ๆ การรับฟังเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนมีปัญหา หาร
สอนเพื่อน ๆ ใช้งานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อน ๆ 3. ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น
17. ง. มดโพสต์บอกตำแหน่งของตนเองทุกครั้งผ่านเฟซบุ๊ค
 การโพสต์บอกตำแหน่งของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ทรัพย์สินจากผู้ไม่หวังดีได้
18. ง. ต้องไม่กดรับโทรศัพท์ขณะกำลังเดินเข้ารถไฟฟ้า
 การกระทำของต้องเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สิน
19. ค. ไม่เชื่อ เพราะ โฆษณาเกินจริง
 การโฆษณาดังข้อความข้างต้นถือเป็นโฆษณาที่เกินจริง
20. ก. ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ สามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหากได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรู้วิธีแก้ปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆจากคำแนะนำที่ถูกต้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 94

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วดั รายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิ ดเชิ งคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ น ขัน้ ตอนและ เป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริ ยธรรม
ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ อธิบายการทางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปั ญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมทีม่ กี ารใช้ เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา ข้อผิดพลาด
และแก้ไข
ว 4.2 ป.5/3 ใช้อนิ เทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสือ่ สาร และทางานร่วมกัน ประเมินความ น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
ว 4.2 ป.5/4รวบรวม ประเมิน นาเสนอข้อมูลและ สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตทีห่ ลากหลาย เพือ่ แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
ว 4.2 ป.5/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี มารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าทีข่ องตน เคารพใน
สิทธิของผูอ้ ่นื แจ้งผูเ้ กีย่ วข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ บุคคลทีไ่ ม่เหมาะสม

เนื้ อหา
ป.5/1 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็ นการนากฎเกณฑ์ หรือ เงือ่ นไขทีค่ รอบคลุมทุกกรณีมา

ใช้พจิ ารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทางาน หรือการคาดการณ์ ผลลัพธ์
• สถานะเริม่ ต้นของการทางานทีแ่ ตกต่างกันจะให้ ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน
• ตัวอย่างปั ญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมทานายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูป
เรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้าการจัดลาดับการท างานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว
ป.5/2 • การออกแบบโปรแกรมสามารถทาได้โดยเขียน เป็ นข้อความหรือผังงาน
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ กี ารตรวจสอบ เงือ่ นไขทีค่ รอบคลุมทุกกรณี
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ ทีถ่ ูกต้องตรงตามความต้องการ
• หากมีขอ้ ผิดพลาดให้ตรวจสอบการทางาน ทีละคาสัง่ เมือ่ พบจุดทีท่ าให้ผลลัพธ์ไม่
ถูกต้อง ให้ทาการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้อง
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• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ ผูอ้ ่นื จะช่วยพัฒนาทักษะการหา
สาเหตุของ ปั ญหาได้ดยี งิ่ ขึน้
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้าหนัก
หรือส่วนสูง แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรม สังให้
่ ตวั ละครทาตามเงือ่ นไขที่
กาหนด
• ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, Logo
ป.5/3 • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา ผลการค้นหา
• การติดต่อสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
• การใช้อนิ เทอร์เน็ตในการติดต่อสือ่ สารและทางาน ร่วมกัน เช่น ใช้นดั หมายในการ
ประชุมกลุ่ม ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในห้องเรียน การแลกเปลีย่ น ความรู้ ความคิดเห็นในการ
เรียน ภายใต้การดูแล ของครู
• การประเมินความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล เช่น เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์
ของข้อมูล จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล
• ข้อมูลทีด่ ตี อ้ งมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ
ป.5/4 • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทาให้ได้สารสนเทศ
เพือ่ ใช้ในการ แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ทีห่ ลากหลายในการรวบรวม
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล นาเสนอ จะช่วยให้ การแก้ปัญหาทาได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และ แม่นยา
• ตัวอย่างปั ญหา เช่น ถ่ายภาพ และสารวจแผนที่ ในท้องถิน่ เพือ่ นาเสนอแนวทางใน
การจัดการ พืน้ ทีว่ ่างให้เกิดประโยชน์ ทาแบบสารวจความ คิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์
ข้อมูล นาเสนอข้อมูล โดยการใช้ blog หรือ web page
ป.5/5 • อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ต
• มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการกับวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง)
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่ มเติ ม

https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/5/80000/MjU2MyAvIDE=
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/5/80000/MjU2MyAvIDI=
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ตัวอย่างข้อสอบ
ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย
1. จากภาพควรเติมหน้าลูกเต๋าในข้อใด
ลงในช่องว่างทั้ง 2 ช่อง

ก.
ข.
ค.
ง.
2. ขั้นตอนการแก้ปัญหาในข้อใด ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ก. ทำความเข้าใจปัญหา→วางแผนแก้ปัญหา →ทำตามแผนที่วางไว้→ประเมินผล
→ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
ข. วางแผนแก้ปัญหา→ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น→ทำความเข้าใจปัญหา
→ทำตามแผนที่วางไว้→ประเมินผล
ค. ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น→ทำตามแผนที่วางไว้→ประเมินผล→ ทำความเข้าใจปัญหา
→วางแผนแก้ปัญหา
ง. ทำความเข้าใจปัญหา→ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น→วางแผนแก้ปัญหา
→ทำตามแผนที่วางไว้→ประเมินผล
3. ข้อใดหมายถึงขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหา
ก. กำหนดปัญหาให้ชัดเจน รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และกำหนดเป้าหมาย
ข. กำหนดปัญหาให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ค. รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ กำหนดปัญหาให้ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย
ง. กำหนดปัญหาให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ข้อใดไม่ใช่กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการแก้ปัญหา
ก. แม่เรียกไปกินข้าว
ข. จำนวนเงิน 300 บาท
ค. พี่สาวของแม่เรียกว่าป้า
ง. น้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารประจำภาคเหนือ
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โฟกัสได้วางแผนการแก้ปัญหาเนื่องจากทำการบ้านไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ โฟกัสจะรีบ
5. นอนและไปโรงเรียนให้ทันเวลา 07.20 น. เพื่อทำการบ้านต่อหรือทำต่อในเวลา 12.00 น. หรือยอมให้
ครูประจำรายวิชาทำโทษเนื่องจากทำการบ้านไม่เสร็จ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ก. 1 เงื่อนไข
ข. 2 เงื่อนไข
ค. 3 เงื่อนไข
ง. 4 เงื่อนไข

อยากทราบว่าโฟกัสมีแนวทาง

ในการแก้ไขกี่ข้อ

6. ข้อใดคือประโยชน์ของการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ก. ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผน
ข. ทำให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา
ค. ทำให้นักเรียนมีเหตุผลมากขึ้น
ง. ทำให้นักเรียนรู้จักสร้างและนำต้นแบบไปใช้
7. →→→→ จากเส้นทางดังกล่าวตรงกับภาพการเดินทางในข้อใด เพื่อให้สามารถเดินทาง
จากบ้านไปยังสวนดอกไม้
ก.
ข.
ค.
ง.
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8. พลอยใสต้องการเดินจากตึกเรียนไปยังโรงอาหาร
โดยมีเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
เส้นทางที่ 1 มีระยะทาง 500 เมตร
เส้นทางที่ 2 มีระยะทาง 300 เมตร
เส้นทางที่ 3 มีระยะทาง 315 เมตร
เส้นทางที่ 4 มีระยะทาง 325 เมตร
พลอยใสควรเลือกเส้นทางใดในการเดินทางเพื่อให้ได้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด
ก. เส้นทางที่ 4
ข. เส้นทางที่ 2
ค. เส้นทางที่ 3
ง. เส้นทางที่ 1
. 9. ข้อใดกล่าวถึง อัลกอริทึม ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นการแสดงแผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
ข. เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
ค. เป็นการแสดงแผนผังการสรุปข้อมูล
ง. เป็นการแสดงตารางในการประเมินผลข้อมูล
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10. ไอซ์ต้องการรับชมการ์ตูนในวันหยุด โดยมีเวลาสำหรับรับชมการ์ตูน 2 ชั่วโมง 45 นาที ดังนั้น
ไอซ์จะสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องใดบ้าง จากตารางรายชื่อการ์ตูนที่กำหนดให้
รายชื่อการ์ตูน
Pokémon
Angry Birds
Toy Story
Smurfs
Doraemon

ระยะเวลา
80 นาที
45 นาที
50 นาที
60 นาที
55 นาที

ก. Doraemon / Angry Birds / Toy Story
ข. Toy Story / Doraemon / Pokémon
ค. Pokémon / Smurfs / Doraemon
ง. Toy Story / Smurfs / Doraemon
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1.ง
จากภาพให้เติมหน้าลูกเต๋า ซึ่งหน้าลูกเต๋าที่หายไปคือ
ลงในช่องว่างทั้ง 2 ช่อง
2. ก
ขั้นตอนการแก้ปัญหาควรเริ่มจาก ทำความเข้าใจปัญหา→วางแผนแก้ปัญหา
→ทำตามแผนที่วางไว้→ประเมินผล→ฝึกการใช้ทักษะให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น
3. ข
การทำความเข้าใจปัญหาคือกำหนดปัญหาให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ก
ไม่ใช่กฏเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการแก้ปัญหา คือ แม่เรียกไปกินข้าว
5. ค
โฟกัสมีแนวทางในการแก้ไข 3 เงื่อนไข คือ 1.โฟกัสจะรีบนอนและไปโรงเรียนให้ทันเวลา 07.20 น. 2.โฟกัส
การบ้านต่อหรือทำต่อในเวลา12.00 น.3.โฟกัสยอมให้ครูประจำรายวิชาทำโทษเนื่องจากทำการบ้านไม่
เสร็จ
6.ก
ประโยชน์ของการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ คือทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผน
7.ง
เป็นเส้นทางเพื่อให้สามารถเดินทางจากบ้านไปยังสวนดอกไม้
8. ข. เส้นทางที่ 2
เส้นทางที่ 2 มีระยะทาง 300 เมตร เส้นทางที่ 3 มีระยะทาง 315 เมตร
9. ข
อัลกอริทึมเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
10.ง
ไอซ์จะสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่อง Toy Story / Smurfs / Doraemon
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ป.5/2ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและ แก้ไข
1. จากภาพขั้นตอนการหุงข้าว ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใด

ก.
ค.

ข.
2

4

ง.

2

4

2
6
2
4
2. ข้อใดคือการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ
ก. การสร้างข้อความเพื่อแสดงความหมายของสัญลักษณ์ในลำดับขั้นตอนการทำงาน
ข. การสร้างรหัสจำลองอธิบายข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน
ค. การใช้สัญลักษณ์และข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน
ง. การใช้ข้อความในการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน
3. การเขียนผังงานในข้อใดเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานที่มีการกำหนดเงื่อนไข
ก. การเขียนผังงานแบบวงจรปิด
ข. การเขียนผังงานแบบทางเลือก
ค. การเขียนผังงานแบบลำดับ
ง. การเขียนผังงานแบบข้อความ
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พิจารณาผังงานต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4- 5
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4. จากผังงานข้างต้น เป็นการเขียนผังงานแบบใด
ก. การเขียนผังงานแบบลำดับ
ข.การเขียนผังงานแบบทางเลือก
ค. การเขียนผังงานแบบทำซ้ำ
ง.การเขียนผังงานแบบวงจรปิด
5. ข้อใดเป็นชุดคำสั่ง จากผังงานในข้อ 4
ก.

ข.

ค.

ง.

6. จากภาพ

เป็นสัญลักษณ์ผังงานแสดงกระบวนการใด

ก. แสดงการประมวลผล
ข. เทปแม่เหล็กเก็บข้อมูล
ค. แสดงจุดเริ่มต้น และจบการทำงาน
ง. แสดงการนำเข้าข้อมูลด้วยการรับค่าทางแป้นพิมพ์
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7. จากผังงานควรเติมข้อความใดลงในช่องว่างจึงจะแสดงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

ก. รอฝนหยุดตก
ข. เดิยลุยฝนออกมา
ค. ออกมาเล่นน้ำฝน
ง. เปลี่ยนเป็นชุดลำลอง
8. ทับทิมต้องการเขียนโปรแกรมการเดินข้ามถนนโดยใช้สัญญานไฟจราจร ดังนี้ หยุดรอสัญญานไฟจราจร
ถ้าเป็นไฟแดงให้เดินข้ามถนน ถ้าเป็นไฟเขียวให้หยุดรอสัญญานไฟ ข้อใดเป็นแผนผังโปรแกรมที่ถูกต้อง
ก.
ข.

ค.

ง.
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9. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยข้อความเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดต่อการนำไปเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ข. การเขียนผังงานเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
ค. การเขียนผังงานแบบทางเลือกไม่สามารถเขียนจุดสิ้นสุดของการทำงานได้
ง. การเขียนผังงานแบบทำซ้ำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานซ้ำในแต่ละครั้งจะเหมือนกัน
10. ข้อไม่ใช่ประโยนช์ของโปรแกรม Scratch
ก. เป็นการพัฒนาทักษะการออกแบบงานและการคิดวิเคราะห์
ข. เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ค. เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
ง. เป็นโปรแกรมประมวลคำ สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งนี้
ก. ใช้บล็อกนี้เมื่อต้องการให้ตัวละครหมุนวนจากซ้าย
ข. ใช้บล็อกนี้เมื่อต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ค. ใช้บล็อกนี้เมื่อต้องการให้ตัวละครมีเสียง
ง. ใช้บล็อกนี้เมื่อต้องการให้ตัวละครเลื่อนลางหรือหายไป
12. บล็อกคำสั่งในข้อใดแตกต่างจากพวกมากที่สุด
ก.
ข.
ค.
ง.
13. ถ้าต้องการให้ตัวละครหมุนอย่างต่อเนื่องควรใช้คำสั่งในข้อใด
ก.
ข.

ค.

ง.
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขใดคือพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
ก. หมายเลข 6
ข. หมายเลข 5
ค. หมายเลข 4
ง. หมายเลข 2
15. พิจารณาขั้นตอนการสร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม Scratch
1. คลิกปุ่ม นำเข้า เพื่อเลือกพื้นหลังฉากจากคลังพื้นหลัง
2. เลือกหมวดพื้นหลัง และคลิกปุ่ม ตกลง
3. เลือกฉากพื้นหลังที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มตกลง
4. เลือกพิกัด x -200 y 90
ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม Scratchได้ถูกต้อง
ก. 1), 2), 3), 4)
ข. 2), 4), 1), 3)
ค. 4), 1), 2), 3)
ง 1) ,4), 2), 3)
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ผังงานข้างต้นพบข้อผิดพลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. พบข้อผิดพลาด เพราะตำแหน่ง C ต้องใช้ข้อความไม่ถูกต้อง
ข. พบข้อผิดพลาด เพราะ ตำแหน่ง D ใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง
ค. พบข้อผิดพลาด เพราะ ตำแหน่ง E แสดงเงื่อนไขไม่ถูกต้อง
ง. ไม่พบผิดพลาด เพราะ การบอกคะแนนต้องใช้สัญลักษณ์การเริ่มต้น
17. ชุดคำสั่งต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด

ก. เดิน 100 ก้าว แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ทำทั้งหมดซ้ำ 10 รอบ
ข. เดิน 100 ก้าว ทำซ้ำ 10 รอบ จากนั้น หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ทำซ้ำ 10 รอบ
ค. เดิน 100 ก้าว แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา โดยหมุนซ้ำ 10 รอบ
ง. เดิน 100 ก้าว ทำซ้ำ 10 รอบ จากนั้น หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา
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ก.
ข.

ค.
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ง.

19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรม
ก. เขียนขั้นตอนของคำสั่งผิดพลาด
ข. คำนวณไม่ผิดพลาด
ค. ใช้สัญลักษณ์ผังงานผิดพลาด
ง. เขียนคำสั่งผิดพลาด
20. ของขวัญต้องการสร้างตัวละครใหม่ โดยใช้บล็อกคำสั่ง
มาวางต่อกัน จะทำให้เกิดผลอย่างไร
ก. ตัวละครหายไป
ค. ตัวละครถูกซ่อนไว้

และ

ข. ตัวละครเปลี่ยนสี
ง. ตัวละครเคลื่อนที่
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1. ก.
 สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ ขั้นตอนการหุงข้าว รูปภาพที่หายไปคือ
2.

ง. การใช้แผนผังอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน
อัลกอรึทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหา
หนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนโดยใช้ผังงานในการอธิบาย
3. ข. การเขียนผังงานแบบทางเลือก
 การเขียนผังงานแบบทางเลือก เป็นการเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีการกำหนดเงื่อนไข
โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำกิจกรรมหนึ่ง แต่ถ้าเงื่อนไม่เป็นจริงจะทำอีกกิจกรรมหนึ่ง
4. ก. การเขียนผังงานแบบลำดับ
 การเขียนผังงานแบบลำดับ เป็นการเขียนผังงานอธิบายขั้นตอนการทำงานตามลำดับก่อน – หลัง โดย
มีลักษณะเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ
5. ง.
 จากผังงาน เมื่อเริ่มต้น ตัวละครจะแสดงข้อความ “ยินดีต้อนรับ” ซึ่งสามารถเขียนคำสั่งในโปรแกรม
ได้ดังตัวเลือก ง.
6. ง. แสดงการนำเข้าข้อมูลด้วยการรับค่าทางแป้นพิมพ์
จากโจทย์ส ัญลักษณ์ที่กำหนด คือสัญลักษณ์การรับข้อมูล การนำเข้าข้อมูล ด้วยการรับค่าทาง
แป้นพิมพ์
7. ก. รอฝนหยุดตก
 จากผังงานเป็นการเขียนผังงานแบบทางเลือก เป็นการเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีเงื่อนไขซึ่ง
จากผังงานข้างต้นข้อความที่ควรจะเติมลงไปในช่องว่างที่สุดคือ รอให้ฝนหยุดตกจึงไปโรงเรียนเป็นข้อความ ที่
เหมาะสมที่สุด
8. ค.
 จากโจทย์กำหนดสถานการณ์ให้ เป็นการเขียนผังงานแบบทำซ้ำตามเงื่อนไข ซึ่งสามารถเขียนผังงาน
ได้ตามตัวเลือก ค.
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9. ข. การเขียนผังงานเป็นอีกวิธีหนึ่งขั้นตอนในการอธิบายการทำงานของโปรแกรม
 ข้อ ก. การอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยข้อความเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดต่อการนำไปเขียนโปรแกรม
ไม่ถูก เพราะ การเขียนขั้นตอนที่นิยมนำไปเขียนโปรแกรมต่อคือการเขียงผังงาน
ข้อ ค. การเขียนผังงานแบบทางเลือกไม่สามารถเขียนจุดสิ้นสุดของการทำงานได้ ไม่ถูกต้อง เพราะ
สามารถเขียนจุดสิ้นสุดของการทำงานได้
ข้อ ง. การเขียนผังงานแบบทำซ้ำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานซ้ำในแต่ละครั้งจะเหมือนกัน ไม่ถูก เพราะ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานซ้ำในแต่ละครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
10. ง. เป็นโปรแกรมประมวลคำสร้างเอกสารแบบมืออาชีพ
 โปรแกรมประมวลคำ สร้างเอกสารแบบมืออาชีพ คือโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
โปรแกรม Scratch
11. ค. ใช้บล็อกนี้เมื่อต้องการให้ตัวละครมีเสียง
 จากโจทย์บล็อกที่กำหนดให้คือ บล็อกที่เรียกใช้งานเมื่อต้องการทำให้ตัวละครมีเสียงหรือคำสั่งเพิ่ม
เสียงในโปรแกรม Scratch
12. ง.
จากตัวเลือก ก. ข. และ ค. เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับตัวละคร ส่วนตัวเลือก ง. เป็นบล็อกคำสั่งเกี่ยวกับ
พื้นหลัง
13. ข.
 ชุดคำสั่งจากข้อ ก. กำหนดให้ตัวละครหมุนแบบไม่ต่อเนื่อง ข้อ ค. กำหนดให้ตัวละครเลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อ ง. กำหนดให้ตัวละครเลื่อนแบบซุ่มอย่างต่อเนื่อง
14. ข. หมายเลข 5
 หมายเลข 5 คือพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
15. ค. 4), 1), 2), 3)
 ขั้นตอนการสร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม Scratch
1. เลือกพิกัด x -200 y 90
2. คลิกปุ่ม นำเข้า เพื่อเลือกพื้นหลังฉากจากคลังพื้นหลัง
3. เลือกหมวดพื้นหลัง และคลิกปุ่ม ตกลง
4. เลือกฉากพื้นหลังที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มตกลง
16. ข. พบข้อผิดพลาด เพราะ ตำแหน่ง D ใช้สัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง
 จากผังงานเป็น แบบทางเลือ กซึ ่งสัญลั กษณ์ในการเขียนผั งงานในตำแหน่ง D ผิด เพราะใช้
สัญลักษณ์ในการเริ่มต้นผังงานสัญลักษณ์ที่ถูกต้องคือ
คือการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ
17. ก.
เดิน 100 ก้าว แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ทำทั้งหมดซ้ำ 10 รอบ
 จากชุดคำสั่งที่กำหนด หมายถึงให้ตัวละครเดิน 100 ก้าว แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ทำ
ทั้งหมดซ้ำ 10 รอบ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18. ค.
 ข้อ ค. เป็นชุดคำสั่ง Forever คือให้ตัวละครทำตามต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยคำสั่ง turn 15
degree คือหมุน 15 องศาต่อเนื่องกันไป
19. ข. คำนวณไม่ผิดพลาด
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุ ดังนี้ เขียนคำสั่งผิดพลาด เขียนเรื่องผิดพลาด และเขียนขั้นตอน
คำสั่งผิดพลาด
20. ข. ตัวละครเปลี่ยนสี
เมื่อนำบล็อคคำสั่งที่โจทย์กำหนดให้ไปใช้งานจะทำให้ตัวละครเปลี่ยนสี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.5/3ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและ ท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล
1. หากนักเรียนไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วต้องการเก็บข้อมูลมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังควรเก็บข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลอักขระ
ข. ข้อมูลตัวเลข
ค. ข้อมูลภาพ
ง. ข้อมูลเสียง
2. เบอร์โทรศัพท์ของหน่อย คือ 987654321 ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลเสียง
ข. ข้อมูลรูปภาพ
ค. ข้อมูลตัวเลข
ง. ข้อมูลทั่วไป
3. ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นข้อมูลประเภทใด

ก. ข้อมูลเสียง
ข. ข้อมูลรูปภาพ
ค. ข้อมูลตัวเลข
ง. ข้อมูลอื่นๆ
4. ข้อมูลของใครไม่เหมาะกับการใช้งาน
ก. หน่อยหาข้อมูลทำรายงาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต จากเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข. มีนหาข้อมูลทำรายงาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จากหนังสือในห้องสมุด
ค. หมูสืบค้นข้อมูล เรื่อง จักรวาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ง. โบว์สืบค้นข้อมูล เรื่อง เทคโนโลยีโลกปัจจุบัน จากหนังสือที่พิมพ์เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
5. ข้อมูลในข้อใดไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ
ก. บ้านเลขที่
ข เลขประจำตัวนักเรียน
ค. เลขประจำตัวประชาชน
ง. น้ำหนักและส่วนสูง
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6. เมื่อต้องการเก็บข้อมูลเรื่อง ความพึงพอใจต่อกีฬาชุมชน ควรใช้เครื่องมือใดในการเก็บข้อมูล
ก. แบบสอบถาม
ข. แบบสังเกต
ค. สังเกตการทดลอง
ง. สัมภาษณ์
7. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด
ก. เพียรเชื่อเรื่องวิญญาณจากคำบอกเล่าจากบรรพบุรุษ
ข. เล็กลดน้ำหนักโดยการอดอาหารตามความคิดเห็นในเว็บไซต์สาธารณะ
ค. นุ่นเชื่อว่าตะไคร้สามารถรักษาโรคเบาหวานได้จากข้อมูลที่ส่งต่อในไลน์กลุ่ม
ง. หมูค้นคว้าบทความเรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
8. การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใดที่จะมีความคลาดเคลื่อนมากที่สุด
ก. การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ข. การสัมภาษณ์
ค. การสังเกตพฤติกรรม
ง. การเข้าร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเอง
9. เฟรมนำข้อมูลที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตมาเรียบเรียงข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้มีความถูกต้องของ
ข้อมูล ข้อมูลที่เฟรมได้เรียบเรียงนั้นจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลสารสนเทศ
ข. ข้อมูลสืบค้น
ค. ข้อมูลปฐมภูมิ
ง. ข้อมูลทุติยภูมิ
10. จากข้อมูลของขนมทั้ง 3 ชนิด ขนมในข้อใดให้พลังงานต่ำที่สุด

ก. ขนม A
ค. ขนม C

ข. ขนม B
ง ขนม A และ C

11. การนำข้อมูลมาจัดกระทำเป็นสารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใด
ก. การวางแผนเก็บข้อมูล
ข. การตรวจสอบข้อมูล
ค. สรุปผลข้อมูล
ง.การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12. “คุณแม่เลือกซื้อปลาสดโดยพิจารณาจาก 1.เนื้อปลาต้องแน่น 2. เหงือกปลาต้องมีสีแดงสด
3. ตาปลาต้องใสกลม จึงเลือกซื้อปลามาประกอบอาหาร” จากข้อความข้างต้นเป็นการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลด้านใด
ก. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ข. ด้านการเรียนหรือการทำงาน
ค. ด้านการสื่อสาร
ง. ด้านการพัฒนาชุมชุมและสังคม
13. ข่าวจากวิทยุจัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ปฐมภูมิ
ข. ทุติยภูมิ
ค. ตติยภูมิ
ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
ก. ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
ข. เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมแล้วบันทึกไว้
ค. เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
ง. สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง
15. ข้อใดคือขั้นตอนการกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล
ก. ยานินเลือกค้นหาข้อมูล เรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ต
ข. นานานำข้อมูล เรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมาเปรียบเทียบกัน
ค. หมูน้อยใช้ข้อมูลที่ค้นคว้ามาจัดทำป้ายนิเทศ เรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย
ง. พิมพ์ดาวนำเสนอหน้าห้องเรียน เรื่อง เรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย
16. “ในคาบวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนกำลังทำการทดลอง เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี” จากข้อความ
นักเรียนกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขั้นใด
ก. กำหนดวัตถุประสงค์
ข. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ค. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล
ง. สรุปผลข้อมูล
17. นุ่นได้รับอีเมลส่งต่อ ๆ กันมาจากเพื่อนสนิท ดังนี้
“เมื่อตากแดดเป็นเวลานานระดับของรังสียูวีในแดดที่เข้มข้นขึ้น อาจทำให้ผิวไหม้ แดง แสบ ลอก ได้ ซึ่ง
เราอาจเรียกว่าเป็นอาการ sun burn ที่ผิวหนังจะแดงแสบ ลอกเป็นขุยๆ หากมีอาการ sun burn บ่อย ๆ
อาจทำให้ผิวหนังคล้ำเสียถาวรได้”
พิจารณาว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. น่าเชื่อถือ เพราะมาจากเพื่อนสนิทเป็นคนส่งให้
ข. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะมาจากการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
ค. เชื่อถือ เพราะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ง. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
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18. ข้อมูลในข้อใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง
ก. คุณแม่เล่าเรื่องที่คุณพ่อมาจีบตอนคุณแม่เป็นสาวให้ลูกฟัง
ข. เนยลดน้ำหนักโดยการอดอาหารตามความคิดเห็นในเว็บไซต์สาธารณะ
ค. จิมมี่เชื่อว่าตะไคร้สามารถรักษาโรคเบาหวานได้จากข้อมูลที่ส่งต่อในไลน์กลุ่ม
ง. บีค้นคว้าบทความเรื่องประวัติของการศึกษาจากการสอบถามญาติผู้ใหญ่
19. ถ้าหากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นแผนที่นำทางจะต้องใช้คีย์เวิร์ด
อะไร และค้นหาในหมวดหมู่ใด
ก. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยค หมวดหมู่ แผนที่
ข. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยคน้อย หมวดหมู่ วีดีโอ
ค. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยคน้อย หมวดหมู่ แผนที่
ง. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยค หมวดหมู่ ค้นรูป
พิจารณารูปภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

ยาบารุ งสมอง!!! กินก่อนสอบ 1 เม็ด
สามารถทาข้อสอบได้ทุกข้อแน่นอน

99 บาท
07/08/2012

*การันตีจากนักเรียนมากมาย

20. นุชชบาได้รับอีเมลข้อมูลข้างต้นส่งต่อ ๆ กันมาจากคุณแม่ พิจารณาว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะระยะเวลาในการโฆษณาไม่ใช่โฆษณาในปัจจุบัน
ข. น่าเชื่อถือ เพราะมาจากคุณแม่เป็นคนส่งต่อมาให้
ค. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
ง. น่าเชื่อถือ เพราะมีการการันตีจากบุคคลอื่น
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1. ค. ข้อมูลภาพ
 การเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อนำมาเล่าให้เพื่อนฟังนิยมเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว
2. ค. ข้อมูลตัวเลข
ข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข 0- 9 ที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหรือ
ประมวลผลได้ เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน เบอร์โทรศัพท์และ คะแนนสอบวิชาต่าง ๆ
3. ข. ข้อมูลรูปภาพ
 ข้อมูลรูปภาพ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่ง
เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพจากโทรทัศน์ ภาพจากวีดีทัศน์
4. ง. โบว์สืบค้นข้อมูล เรื่อง เทคโนโลยีโลกปัจจุบัน จากหนังสือที่พิมพ์ไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
 ข้อ ง. ไม่ถูกต้อง เพราะเรื่องเทคโนโลยีโลกปัจจุบันที่โบว์สืบค้นใช้หนังสือที่พิมพ์ที่ผ่านมาแล้ว 3 ปีทำ
ให้ข้อมูลหรือเนื้อหาในหนังสือไม่เป็นปัจจุบันมากพอ
5. ค. เลขประจำตัวบัตรประชาชน
 เลขประจำตัวบัตรประชาชนเป็นข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีนำไปใช้สร้างความเสียหาย
แก่เราได้
6. ก. แบบสอบถาม
แบบสอบถาม เพราะใช้เวลาน้อยในการเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และ
สามารถให้ผู้ตอบเลือกตอบได้ตามเหตุผลของตนเอง
7. ง. หมูค้นคว้าบทความเรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติจัดเป็นหน่วยงานของราชการที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้
ชำนาญทางด้านสัตว์ป่าดูแลเว็บไซต์
8. ก. การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
 เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งมีทั้งเว็บไซต์สาธารณะ
ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้นการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตจึงมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมากที่สุดโดยผู้ศึกษาหรือค้นคว้าต้องตัดสินว่าข้อมูลใด
มีความน่าเชื่อถือที่สุด
9. ง. ข้อมูลทุติยภูมิ
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้
ในทันทีโดยไม่ได้ลงมือสอบถาม สังเกต หรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์
10. ค. ขนม C
 ขนม C เพราะ ให้พลังงานเพียง 260 กิโลแคลอรี่ซึ่งให้พลังงานน้อยที่สุด
11. ค. สรุปผลข้อมูล
การสรุปผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ต้องนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆมาพิจารณา
เปรียบเทียบกันแล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ต้องการ เช่น การจัดป้ายนิเทศ
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12. ก. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
 ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา การทราบข้อมูลต่าง ๆ ทำให้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก การปรับปรุงตนเองเมื่อทราบผลสอบ
13. ข. ทุติยภูมิ
 ทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ในทันทีโดย
ไม่ได้ลงมือสอบถาม สังเกต หรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ วิทยุ
และโทรทัศน์
14. ข. เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมแล้วบันทึกไว้
ทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ในทันทีโดย
ไม่ได้ลงมือสอบถาม สังเกต หรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ วิทยุ
และโทรทัศน์
15. ก. ยานินเลือก ค้นหาข้อมูล เรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ต
 การกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการเลือกวิธีการที่จะรวบรวมข้อมูลโดยการพิจารณา
แหล่งข้อมูลว่าเป็นอะไร แล้วจึงเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับ
แหล่งข้อมูล
16. ข. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
 การทำการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
17. ง. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีข้อควรพิจารณาดังนี้
1. มีการบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูล
2. มีการระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูล
3. มีการระบุวันที่พิมพ์ และครั้งที่ปรับปรุง
4. มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
5. พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ข้อความจากโจทย์ ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
18. ก. คุณแม่เล่าเรื่องที่คุณพ่อมาจีบตอนคุณแม่เป็นสาวให้ลูกฟัง
ข้อ ก. น่าเชื่อถือ เพราะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
19. ค. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยคน้อย หมวดหมู่ แผนที่
ข้อ ค. ใช้คีย์เวิร์ด ไทรโยคน้อย หมวดหมู่ แผนที่ พิมพ์ข้อความ น้ำตกไทรโยคน้อย ลงในช่องค้นหาจาก
เว็บไซต์ google และคลิกเลือกที่หมวดแผนที่จะปรากฏเส้นทางการเดินทางการเดินทาง
20. ค. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
เฉลย จากข้อความที่กำหนดให้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
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ป.5/4รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
1. ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ (Spread sheet Software) ช่วยแก้ปัญหาในข้อใด
ก. การจัดพิมพ์ข้อความ
ข. กราฟฟิก
ค. การจัดทำข้อมูลข่าวสาร
ง. การคำนวนตัวเลขและการนำเสนอข้อมูล
2. พิจารณาตารางข้อมูลคะแนนสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5

ถ้าต้องการตัดสินผลการเรียนของดำรง โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของทั้ง 2 บทเรียน ถ้าคะแนนรวม
ได้ 10 คะแนนขึ้นไป คือ ผ่าน น้อยกว่า 10 คะแนน คือ ไม่ผ่าน ควรเติมเงื่อนไขของฟังก์ชั่นในโปรแกรม
กระดานคำนวณนี้ตามข้อใด
ก. =IF(F4>=10, “ผ่าน”, “ไม่ผ่าน, ”)
ข. =IF(F4=10,“ผ่าน” )
ค. =SUM(C4,E4>=10, “ผ่าน” )
ง. =SUM[(C4, E4) >= 10, "ผ่าน", "ไม่ผ่าน"]
3. ผู้ชำนวญในการเขียนบล็อกหรือเขียนบล็อกเป็นอาชีพ เรียกว่าอะไร
ก. แฮกเกอร์
ข. สแปม
ค. บล็อกเกอร์
ง. บล็อก
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
ก. ผู้สร้างแบบสำรวจแก้ไขคำตอบได้ตามที่ต้องการ
ข. สามารถเพิ่มวิดีโอในแบบสำรวจออนไลน์ได้
ค. สามารถสร้างข้อคำถามได้มากกว่า 100 ข้อ
ง. สามารถสำรวจได้ครบถ้วนทุกคนและทุกพื้นที่
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5.

จากรูปภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปิ่นทองใช้หมายเลข 1 เมื่อต้องการคำนวนตัวเลข
ข. เอ้ใช้หมายเลข 2 เมื่อต้องการเพิ่มข้อคำถาม
ค. โจ๊กต้องการพิมพ์รายละเอียดหรือคำตอบจึงใช้หมายเลข 2
ง. หมายเลข 4 และหมายเลข 1 ใช้เมื่อต้องการแทรกวิดีโอ
6. หากต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ควรใช้บริการในข้อใด
ก. Outlook
ข. Blog
ค. Line
ง. Gmail
7. ฮอลใส่ลายน้ำเป็นชื่อของตนเองลงในภาพวาดที่ดาวน์โหลดมา การกระทำของฮอลเหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการคัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ข. เหมาะสม เพราะเป็นภาพวาดที่ให้ดาวน์โหลดฟรี
ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของตนเองก่อน
ง. เหมาะสม เพราะใส่ลายน้ำเพื่อไม่ให้ผู้อื่นคัดลอกงานของตนเองได้
8. ข้อใดจัดเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ก. ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อๆ กันมาทางสื่อออนไลน์
ข. การโฟสต์รูปภาพของตนเองลงอินเทอร์เน็ต
ค. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสมากกว่า 2 โปรแกรม
ง. ดาวน์โหลดเพลงในอินเทอร์เน็ตผ่านแอพพลิเคชั่น app store
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ข้อใดมีส่วนที่ทำให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด
ก. โฆษณาแฝงด้วยไวรัส
ข. สังคมที่ตกต่ำลง
ค. ภัยจากเว็บไซต์ปลอม
ง. การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10. พฤติกรรมใดช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้
ก. เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 2- 3 เดือน
ข. ดาวน์โหลดเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เพื่อนำมาดัดแปลง
ค. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ต่าง ๆ
ง. ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีความนิยม
11. น้ำฝนรู้จักกับแต้วทางอินเทอร์เน็ตและนัดดูหนังด้วยกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในวันหยุด
การกระทำของน้ำฝนเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เหมาะสม เพราะอาจถูกหลอก หรือถูกล่อลวงจากเพื่อนที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ต
ข. ไม่เหมาะสม เพราะวันหยุดควรไปเรียนพิเศษหรือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
ค. เหมาะสม เพราะเป็นการใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์
ง. เหมาะสม เพราะแต้วเป็นผู้หญิงไม่เป็นอันตราย
12. “เมื่อไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่จำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ครั้งต่อไป” จากข้อความข้างต้น มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามข้อใด
ก. การละเมิดลิขสิทธิ์
ข. การแพร่ภาพอนาจาร
ค. การเจาะระบบ
ง. การก่ออาชญากรรมทางการเงิน
13. บุคคลใดปฏิบัติตนเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ก. โป้งใช้อินเทอร์เน็ตขายสินค้าไม่เสียภาษี
ข. เบลล่าให้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ค. เวียร์ใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเพลงมาขาย
ง. ก้อยใช้อินเทอร์เน็ตในการหาเพื่อนเดินทางไปต่างประเทศ
14. หากนักเรียนได้รับอีเมลกลั่นแกล้งจากเพื่อน นักเรียนควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. บอกผู้ปกครองหรือคุณครู
ข. ส่งอีเมลตอบกลับเพื่อน
ค. แจ้งตำรวจ
ง. ถามเพื่อนที่ส่งว่า ส่งมาทำไม
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ก. ไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย
ข. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่น
ค. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความทันสมัย
ง. ใช้ข้อความที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

16. ข้อใดควรใช้ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ (Spread sheet software) มาช่วยวิเคราะห์
ก. การตัดสินผลคะแนนสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข. การกำหนดการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูประจำปี
ค. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ง. การรวบรวมรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
พิจารณาตารางข้อมูลปริมาณโซเดียมในขนมยี่ห้อต่าง ๆ

17. จากคอลัมภ์ C เป็นการตัดสินใจว่าขนมยี่ห้อใดควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ โดยพิจารณาจากปริมาณโซเดียม
ในขนม หากมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 1,800 มิลลิกรัม จะตัดสินว่าจะควรซื้อ เงื่อนไขที่กำหนดในเชลล์
C2 คือข้อใด
ก. =Sum(B2>1800,“ควรซื้อ”, “ไม่ควรซื้อ,”)
ข. =Sum(B1>10,“ควรซื้อ” “ไม่ควรซื้อ,”)
ค. =IF(B2<1800,"ควรซื้อ","ไม่ควรซื้อ")
ง. =IF(B2<=1800,"ไม่ควรซื้อ","ควรซื้อ")
18. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนบล็อก
ก. เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ข. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
ค. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ง. สวยงาม ทันสมัย
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิจารณารูปภาพการใช้ Google Form สร้างแบบสำรวจความต้อง การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นต่อไปนี้
แล้วตอบคำถามข้อ 19 -20

19. หากต้องการเพิ่มข้อคำถามในแบบสำรวจความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่น
ควรใช้หมายเลขใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
20. เบียร์ต้องการสร้างแบบสำรวจความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยรุ่นให้มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบสำรวจความต้องการ หากเบียร์ต้องการแบ่งส่วนที่ 2 ในแบบสำรวจ ควรใช้หมายเลขใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 121

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ง. การคำนวนตัวเลขและการนำเสนอข้อมูล
 ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ จะมีลักษณะเป็นตารางสำหรับการกรอกข้อมูล และสามารถใส่สูตรหรือ
ฟังก์ชันคำนวณ จัดเรียงข้อมูล และเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟได้
2. ก. =IF (F4>=10,“ผ่าน”, “ไม่ผ่าน”)
ฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดสินใจ คือ =IF(เงื่อนไข,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไข
เป็นเท็จ)
3. ค. บล็อกเกอร์
ผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนบล็อก หรือผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพ เราเรียกว่า “บล็อกเกอร์”
4. ง. สามารถสำรวจได้ครบถ้วนทุกคนและทุกพื้นที่
ไม่สามารถสร้างแบบสำรวจให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ เพราะการทำแบบสำรวจต้องทำ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำแบบสำรวจได้
5. ค. โจ๊กต้องการพิมพ์รายละเอียดหรือคำตอบจึงใช้หมายเลข 2
หมายเลข 1 ใช้เมื่อต้องการเพิ่มข้อคำถาม หมายเลข 2 ใช้เมื่อต้องการเพิ่มรายละเอียดหรือคำบรรยาย
หมายเลข 3 ใช้เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ และหมายเลข 4 ใช้เมื่อต้องการสร้างส่วนในแบบสำรวจออนไลน์
6. ข. Blog
 บล็อก เป็นการเขียนเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่าย เน้นการ
นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านตามความสนใจ หรือความต้องการของผู้เขียนโดยผุ้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนกันได้
7. ก. ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการคัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
การใส่ลายน้ำเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการถูกขโมยชิ้นงาน แต่เมื่อนำงานของผู้อื่นมาใส่ลายน้ำ
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการขโมยงานของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเอง
8. ก. ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อ ๆ กันมาทางสื่อออนไลน์
 การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบที่มาหรือความถูกต้องของข้อมูล อาจทำให้เกิดความเสียหายตามมา
9. ง. การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต จึงมีส่วนก่อให้เกิดอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตได้น้อยที่สุด
10. ก. เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 2- 3 เดือน
 การตั้งรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่าน
การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 2- 3 เดือนจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาอาญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้
11. ก. ไม่เหมาะสม เพราะอาจถูกหลอก หรือถูกล่อลวงจากเพื่อนที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ต
 ไม่ควรออกไปพบเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต หากจำเป็นต้องไปพบควรมีผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองไป
ด้วย เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมได้
12. ค. การเจาะระบบ
การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้ขณะไม่ใช้งานอาจเสี่ยงที่จะถูกเจาะระบบได้
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13. ข. เบลล่าให้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อตัดต่อสื่อสารกับเพื่อนเป็นการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
ส่วนการขายสินค้าไม่เสียภาษี การดาวน์โหลดเพลงมาขายเป็นการทำผิดกฎหมาย และการหาเพื่อนทาง
อินเทอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
14. ก. บอกผู้ปกครองหรือคุณครู
หากนักเรียนได้รับอีเมลกลั่นแกล้งควรบอกพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือแจ้งคุณครูหรือทางโรงเรียนเป็น
อันดับแรก
15. ค. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความทันสมัย
 การสื่อสารผ่านอิน เทอร์เน็ตควรใช้ภ าษาที่ส ุภ าพมีความถู กต้อ งตามหลั กไวยากรณ์ เข้าใจง่า ย
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งต่อ ไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพที่ผิดกฎหมาย
16. ก. การตัดสินผลคะแนนสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ จะมีลักษณะเป็นตารางสำหรับการกรอกข้อมูล และสามารถใส่สูตรหรือ
ฟังก์ชันคำนวณ จัดเรียงข้อมูล และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟได้ และยังสามารถใช้สูตรในการตัดสินผล
การเรียนของนักเรียนได้
17. ค. =IF(B2<1800,"ควรซื้อ", "ไม่ควรซื้อ")
จากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณคือ = IF(B2<1800,"ควรซื้อ", "ไม่ควรซื้อ")
18. ง. สวยงาม ทันสมัย
มารยาทในการเขียนบล็อกไม่จำเป็นต้องคำนึกถึงความสวยงามและทันสมัย
19. ก. หมายเลข 1
เมื่อต้องการเพิ่มข้อคำถามควรคลิกที่หมายเลข 1
20. ง. หมายเลข 4
เมื่อต้องการแบ่งส่วนของแบบสำรวจออนไลน์ควรคลิกที่หมายเลข 4
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.5/5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ ในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
1. ใครติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมที่สุด
ก. มดยืนยันเวลานัดไปเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มไลน์
ข. ตี๋ส่งไฟล์รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครูผ่านโปรแกรมสไกป์
ค. บอยถ่ายคลิปวิดีโอในคอนเสิร์ตแล้วส่งไฟล์เผยแพร่ทางอีเมล
ง. มายเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสนิทลงในบล็อกของตนเอง
2. ปลาจะส่งเอกสารกำหนดการแสดงละครเวทีในเดือนหน้าให้พ่อที่อยู่ต่างประเทศทราบ การสื่อสารแบบใด
จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. บล็อก
ข. โปรแกรมสนทนา
ค. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล
ง. ถูกทุกข้อ
3. บุคคลในข้อใดสามารถเขียนบล็อกได้
ก. คุณครู
ข. แม่ค้าออนไลน์
ค. นักเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากบล็อกที่เหมาะสมที่สุด
ก. ต้นสร้างบล็อกเกี่ยวกับการทำอาหาร
ข. แมวทำเฉลยการบ้านแล้วนำเข้าบล็อกของตัวเอง
ค. หญิงใช้บล็อกในการหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต
ง. เหมียวตามถ่ายรูปนักแสดงที่ตนชื่นชอบเพื่อมาทำบล็อกแฟนคลับ
5. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
ก. ทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว
ข. การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ค. สร้างรายได้หรือสร้างอาชีพ
ง. ทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
6. หากต้องการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนอย่างรวดเร็ว ควรใช้บริการใด
ก. Blog Gang
ข. Outlook
ค. Line
ง. Gmail
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7. บูมแชร์รูปภาพที่มีนถูกตัดต่อในเชิงอนาจารในกลุ่มไลน์ส่วนตัวที่เพื่อน ๆ ส่งมาให้ การกระทำ ของบูมเหมาะ
สมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก.ไม่เหมาะสม เพราะควรส่งให้ผู้ปกครองดูก่อน
ข. เหมาะสม เพราะเป็นการแชร์รูปภาพเพียงในกลุ่มไลน์ส่วนตัวเท่านั้น
ค. ไม่เหมาะสม เพราะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
ง. เหมาะสม เพราะบูมไม่ได้ตัดต่อภาพด้วยตนเอง
8. ข้อใดจัดเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ก. การขายเสื้อผ้ามือสองทางอินเทอร์เน็ต
ข. การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตในการทำรายงาน
ค. การแสดงความคิดเห็นตามรูปภาพของเพื่อนที่โพสต์ลงสื่อออนไลน์
ง. การดาวน์โหลดภาพยนตร์แล้วนำไปทำสำเนาเพื่อจำหน่าย
9. ข้อใดเป็นการก่ออาชญากรรมโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ก. นุ่นวางแผนกับกบเพื่อแฮกเฟซบุ๊กของเดือน
ข. แก้วถ่ายรูปหน่อยขณะรับประทานอาหารแล้วส่งต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ขออนุญาต
ค. หนูนำข้อมูลโครงการของบริษัทมาขายให้บริษัทคู่แข่ง
ง. แมวเจาะระบบธนาคาร
10. ข้อใดช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้
ก. บอกรหัสผ่านของตนเองกับเพื่อนสนิทเท่านั้น
ข. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงเว็บไซต์
ค. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
ง. ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไป
11.ใครมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
ก. มานีไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นได้รับรู้
ข. โจ๊กไม่คุยกับคนแปลกหน้า
ค. กานดานัดพบเพื่อนใหม่ที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตที่ห้างสรรพสินค้า
ง. วิชัยเปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์ทุก ๆ 2 – 3 เดือน
12. ข้อใดไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ทำสำเนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย
ข. สนทนาออนไลน์กับชาวต่างชาติเป็นเวลานาน
ค. แอบอ่านอีเมล์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ง. ติดตั้งโปรแกรมไวรัสให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ใครมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ก. น่านฟ้าแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดก่อนส่งรายงานผ่านโปรแกรมอินเทอร์เน็ตให้คุณครู
ข. นุชรีบส่งข่าวลือที่ได้รับทางเฟซบุ๊กให้เพื่อน ๆ อย่างรวดเร็ว
ค. นานาเขียนบล็อกเล่าความลับของเพื่อนโดยใช้ภาษาสุภาพ
ง. นีรส่งรูปภาพลามกอนาจารลงในกลุ่มไลน์ส่วนตัว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

14. ถ้าทุกคนมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตจะเกิดผลอย่างไร
ก. เกิดอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ข. เกิดการพัฒนาโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค. สังคมอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยและเกิดประโยชน์
ง. การใช้จ่ายในการดาวน์โหลดโปรแกรมถูกลง
15. มงคล กมล และอนงค์ เป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง วันหนึ่ง
กมลและมงคลมีปากเสียงทะเลาะกัน กมลและอนงค์จึงได้โพสต์ข้อความว่าร้ายมงคลในเฟซบุ๊กเพื่อให้
เพื่อนคนอื่น ๆ ได้อ่าน การกระทำของกมลและอนงค์ถือว่าผิดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. ผิด เพราะเป็นการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
ข. ผิด เพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น
ค. ไม่ผิด เพราะไม่ได้เป็นการทำร้ายใคร
ง. ไม่ผิด เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล
16. วินัยต้องการส่งรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้คุณครู ควรส่งผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. อีเมล
ข. สไกป์
ค. บล็อก
ง. ไลน์
17. แพรวาไปเที ่ ยวบ้ านไร่ ท ี ่ จ ั งหวั ดสุ พรรณบุ ร ี จึ งอยากเล่ าเรื ่ องที ่ ได้ ไปช่ วยชาวไร่ ปลู กมะเขื อเทศและ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ผู้อื่นทราบและต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านได้แสดงความ
คิดเห็นกัน แพรวาควรใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด
ก. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล เพราะเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข. บล็อก เพราะผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ค. โปรแกรมสนทนา เพราะสะดวกและรวดเร็วในการสนทนาและการแสดงความคิดเห็น
ง. ถูกทุกข้อ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18. “โป๊ปถ่ายคลิปวิดีโอการซ้อมการนำเสนอผลงาน แล้วส่งต่อให้เพื่อน ๆ ดู เพื่อช่วยกันให้คำแนะนำ โป๊ปจึง
เลือกส่งอีเมลให้เพื่อน” จากกระทำของโป๊ปเป็นการติดต่อสิ่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพราะอีเมลสามารถรัส่งวิดีโอได้
ข. เหมาะสม เพราะปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว
ค. ไม่เหมาะสม เพราะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
ง. ไม่เหมาะสม เพราะไม่สะดวกในการใช้เพื่อการสนทนา
19. การใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคคลใดเกิดประโยชน์ที่สุด
ก. ชายเล็กนำรูปภาพของตนเองโพสต์ลงอินเทอร์เน็ต
ข. ฟ้าใสติดตามข่าวที่ถูกแชร์หลายครั้งทางสื่อออนไลน์
ค. ม่านฟ้าลอกการบ้านเพื่อนผ่านไลน์กลุ่ม
ง. ป๊อกทำแก้วรีไซเคิลตามบล็อกของครูณภา
20. ข้อใดเป็นข้อดีของการติดต่อสื่อสารด้วยโปรแกรมสนทนา
ก. ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ข. มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ค. สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ง. สามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือบทความ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ก. มดยืนยันเวลานัดไปเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มไลน์

ข. ตี๋ส่งไฟล์รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครูผ่านโปรแกรมสไกป์ไม่เหมาะสม เพราะโปรแกรมส
ไกป์เหมาะสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแบบ Real time ส่วนการส่งไฟล์รายงานควรใช้อีเมลจะเหมาะ
สมกว่า
ค. บอยถ่ายคลิปวิดีโอในคอนเสิร์ต แล้วส่งไฟล์เผยแพร่ทางอีเมลไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ง. มายเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสนิทลงในบล็อกของตนเองไม่เหมาะสม เพราะเป็นการละเมิด
สิทธิ์ของผู้อื่น
2. ค. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บุคคลอื่น ๆ ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอและไฟล์ต่าง ๆ
3. ง. ถูกทุกข้อ
การเขียนบล็อกเป็นการเขียนเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่าย เน้น
การนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านตามความสนใจ คนทั่วไปสามารถสร้างบล็อกด้วยตนเองได้
4. ก. ต้นสร้างบล็อกเกี่ยวกับการทำอาหาร
บล็อกเป็นการเขียนเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่าย เน้นการ
นำเสนอขอ้มูลเฉพาะด้านตามความสนใจ หรือความต้องการของผู้เขียนโดยผุ้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ เช่น บล็อกการทำอาหาร บล็อกการท่องเที่ยว เป็นต้น
5. ง. ทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การส่งต่อข้อมูลทำได้สะดวก รวดเร็ว แต่ต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับก่อนตัดสินใจหรือเผยแพร่ต่อไป เพราะข้อมูลที่ส่งต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตอาจเป็นข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง
6. ค. line
 โปรแกรมสนทนา เป็นการสนทนาออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมสนทนา
7. ค. ไม่เหมาะสม เพราะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 การแพร่ภาพอนาจารทางออนไลน์เป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
8. ง. การดาวน์โหลดภาพยนต์แล้วนำไปทำสำเนาเพื่อจำหน่าย
 อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต คือการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ
กระทำความผิด เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
9. ข. แก้วถ่ายรูปหน่อยขณะรับประทานอาหารแล้วส่งต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดนไม่ได้รับอนุญาต
การก่ออาชญากรรมภายในโรงเรียน เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเพื่อน แล้วส่งต่อไปยังบุคคลอื่นผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
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10. ค. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
 ไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์แวร์รวมทั้งข้อมูลสำคัญ
ดังนั้นจึงควรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
11. ค. กานดานัดพบเพื่อนใหม่ที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตที่ห้างสรรพสินค้า
 ไม่ควรออกไปพบเพื่อนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต หากจำเป็นต้องพบควรมีผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองไป
ด้วยเพื่อป้องกันการอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
12. ข. สนทนาออนไลน์กับชาวต่างชาติเป็นเวลานาน
การสนทนาออนไลน์กับ ชาวต่างชาติเป็นเวลานานไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
13. ก. น่านฟ้าแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดก่อนส่งรายงานให้คุณครู
 มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตควรตรวจข้อความหรือผู้รับให้ถูกต้องก่อนส่ง
14. ค. สังคมอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยและเกิดประโยชน์
เมื่อทุกคนมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจะทำไห้สังคมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์
15. ข. ผิด เพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น
 การโพสต์ข้อความว่าร้ายบุคคลอื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นการก่ออาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต
16. ก. อีเมล

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสามารถส่งได้ทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอและไฟล์ต่าง ๆ
17. ข. บล็อก เพราะผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้
บล็อกเป็นการเขียนเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายเน้นการ
นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านตามความสนใจ หรือความต้องการของผู้เขียนโดยผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ เช่น บล็อกการท่องเที่ยว บล็อกขายสินค้า เป็นต้น
18. ง. ไม่เหมาะสม เพราะไม่สะดวกในการใช้เพื่อการสนทนา
อีเมลเป็นการบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอิเทอร์เน็ตจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ซึ่งสามารถ
ส่งได้ทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่าง ๆ แต่ไม่นิยมใช้ในการสนทนา ดังนั้นโป๊บไม่ควรใช้อีเมลใน
การสื่อสารครั้งนี้
19. ง. ป๊อกทำแก้วรีไซเคิลตามบล็อกครูณภา
ข้อ ง. ถูกต้อง เนื่องจากการศึกษาข้อมูลการทำแก้วรีไซเคิลจากบล็อกเป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์
สูงสุด
20. ค. สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โปรแกรมสนทนา เป็นการสนทนาออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมสนทนา
ต่าง ๆ เช่น Line facebook ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วดั รายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิ ดเชิ งคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริ ง
อย่างเป็ น ขัน้ ตอนและ เป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริ ยธรรม

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ ออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหาทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน
ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
ว 4.2 ป.6/3 ใช้อนิ เทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ
ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางานร่วมกัน อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าทีข่ องตน เคารพ
ในสิทธิของผูอ้ ่นื แจ้งผูเ้ กีย่ วข้องเมื่อพบ ข้อมูลหรือบุคคลทีไ่ ม่เหมาะสม

เนื้ อหา
ป.6/1 • การแก้ปัญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็ นการนากฎเกณฑ์ หรือ เงือ่ นไขทีค่ รอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พจิ ารณา ในการแก้ปัญหา
• แนวคิดของการทางานแบบวนซ้า และเงือ่ นไข
• การพิจารณากระบวนการทางานทีม่ กี ารทางาน แบบวนซ้าหรือเงือ่ นไขเป็ นวิธกี ารที่
จะช่วย ให้การออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหาเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างปั ญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าทีต่ อ้ งการ ให้เร็วทีส่ ุด การทายเลข 11,000,000 โดย ตอบให้ถูกภายใน 20 คาถาม การคานวณเวลา ในการเดินทาง โดยคานึงถึง
ระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก
ป.6/2 • การออกแบบโปรแกรมสามารถทาได้โดยเขียน เป็ นข้อความหรือผังงาน
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ กี ารใช้ตวั แปร การวนซ้า การตรวจสอบเงือ่ นไข
• หากมีขอ้ ผิดพลาดให้ตรวจสอบการทางานทีละ คาสัง่ เมือ่ พบจุดทีท่ าให้ผลลัพธ์ไม่
ถูกต้อง ให้ทาการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้อง
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• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ ผูอ้ ่นื จะช่วยพัฒนาทักษะการหา
สาเหตุของปั ญหาได้ดยี งิ่ ขึน้
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์
• ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, Logo
ป.6/3 • การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการค้นหาข้อมูลที่ ได้ตรงตามความต้องการใน
เวลาทีร่ วดเร็วจาก แหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือหลายแหล่ง และข้อมูลมีความ สอดคล้องกัน
• การใช้เทคนิคการค้นหาขัน้ สูง เช่น การใช้ตวั ดาเนินการ การระบุรปู แบบของข้อมูล
หรือชนิดของไฟล
• การจัดลาดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม
• การเรียบเรียง สรุปสาระสาคัญ (บูรณาการกับ วิชาภาษาไทย)
ป.6/4 • อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้ องกัน
• วิธกี าหนดรหัสผ่าน
• การกาหนดสิทธิการใช้
งาน (สิทธิ ์ในการเข้าถึง)
์
• แนวทางการตรวจสอบและป้ องกันมัลแวร์
• อันตรายจากการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ทอ่ี ยูบ่ นอินเทอร์เน็ต
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่ มเติ ม
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/6/36000/MjU2MyAvIDE=
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/6/36000/MjU2MyAvIDI=
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่างข้อสอบ
ป.6/1ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
1. น้อยสูงกว่าหวาน แต่นุ่นสูงกว่าน้อย และหวานสูงกว่าเหมียว ข้อใดเรียงลำดับความสูงจากมากไปน้อยได้
ถูกต้อง
ก. นุ่น เหมียว น้อย หวาน
ข. หวาน น้อย นุ่น เหมียว
ค. นุ่น น้อย หวาน เหมียว
ง. นุ่น หวาน น้อย เหมียว
2. ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งมีโพรโมชันพิเศษ นักเรียนสามารถนำไม้ไอศกรีมเปล่า 2 ไม้ มาแลกไอศกรีมรสใด
ก็ได้ฟรีอีก 1 ไม้ทันที ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อไอศกรีมได้เพียง 6 ไม้เท่านั้น นักเรียนจะได้
ไอศกรีมทั้งหมดกี่ไม้ (รวมไม้ฟรีที่ได้รับจากการนำไม้เปล่าไปแลกด้วย)
ก. 7 ไม้
ข. 8 ไม้
ค. 10 ไม้
ง. 11 ไม้
3. ข้อใดเป็นแนวคิดการทำงานแบบลำดับ
ก. จะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
ข. จะต้องทำความเข้าใจปัญหาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
ค. มีการให้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการทำงาน
ง. มีการทำกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
4. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทอดไข่เจียว
ก. เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > ตีไข่และปรุงรส
ข. เทน้ำมันใส่กระทะ > ตีไข่และปรุงรส > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > พลิกไข่รอจนสุก
ค. ตีไข่และปรุงรส > เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ
ง. ตอกไข่ใส่กระทะ> เทน้ำมันใส่กระทะ> รอไข่สุกพลิกกลับด้าน
5. จากข้อ 4 เป็นการทำงานตามแนวคิดในข้อใด
ก. การทำงานแบบมีเงื่อนไข
ข. การทำงานแบบลำดับ
ค. การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน
ง. การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
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พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 6 – 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6. บอยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบรูณ์ต้องการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย บอยควรเลือกเส้นทางใดจึงจะใช้
เวลาน้อยที่สุด กำหนดให้การเดินทางทุกเส้นทางใช้รถที่มีความเร็วคงที่เท่ากันทุกเส้นทาง
ก. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเดินทางต่อจนถึงจังหวัดเชียงราย
ข. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร ผ่านจังหวัดลำปางและเดินทางต่อจนถึง
จังหวัดเชียงราย
ค. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดน่านและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงราย
ง. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร เดินทางผ่านจังหวัดแพร่และเดินทางต่อไป
จนถึงจังหวัดเชียงราย
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดพิษณุโลก
ข. ระยะทางจากจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงรายมีระยะทางเท่ากับจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน
ค. จากจังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางอยู่ 200 กิโลเมตร
ง. ถ้าเดินทางจากจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดน่านผ่านจังหวัดพิษณุโลกจะได้ระยะทางทั้งหมด 390 กิโลเมตร
8. ในการแข่งขันวิ่งแข่งของนักเรียน 4 คน ได้แก่ ฟ้า ดิว นุช และอ้อย มีข้อมูลของผลการแข่ง ดังนี้
1. ดิววิ่งเข้าเส้นชัยโดยใช้เวลาน้อยกว่าอ้อย
2. นุชสามารถวิ่งแซงคนที่วิ่งอยู่ในลำดับที่ 2 ได้ก่อนเข้าเส้นชัย
3. ฟ้าใช้เวลาในการวิ่งเข้าเส้นชัยมากที่สุด
ข้อใดเรียงลำดับที่ของการเข้าเส้นชัยได้ถูกต้อง
ก. นุช , ดิว ,อ้อย ฟ้าดิว
ข. ฟ้า , นุช อ้อย ,ดิว
ค. ดิว , อ้อย , นุช ,ฟ้า
ง. ดิว, นุช , อ้อย , ฟ้า
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. ข้อใด เหมาะกับการใช้แนวคิดการทำงานแบบลำดับมากที่สุด
ก. การร้อยพวงมาลัย
ข. การสังเกตไฟจราจร
ค. การแต่งตัวไปโรงเรียน
ง. การคัดลายมือ
พิจารณาข้อมูลรอบฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 10 - 11
เวลา
รายชื่อภาพยนตร์
9.00 – 10.00 น.

ฟ้าฝากรัก

10.30 – 11.30 น.

มหาสงครามล้างโลก

12.00 – 13.30 น.

รักล้นๆคนเต็มบ้าน

13.30 – 14.30 น.

ขอรอรักด้วยหัวใจ

15.00 – 17.00 น.

ลิขิตรักละลายใจ

17.30 – 18.30 น.

รักล้นๆคนเต็มบ้าน

19.00 - 21.00 น.

มหาสงครามล้างโลก

10. ปูเป้เลิกเรียนเวลา 15.30 น.จึงไปหาคุณแม่ที่ทำงานและรอคุณแม่เลิกงานเวลา 16.00 น. เพื่อไปชม
ภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานของคุณแม่โดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ปูเป้และคุณแม่สามารถชม
ภาพยนตร์เรื่องใดโดยใช้เวลารอน้อยที่สุด และได้ชมภาพยนตร์เต็มเรื่อง
ก. ลิขิตรักละลายใจ
ข. ขอรอรักด้วยหัวใจ
ค. มหาสงครามล้างโลก
ง. รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน
11. จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อ๊อฟว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. จึงเลือกชมภาพยนตร์เรื่องมหาสงครามล้างโลก
ข. ฟ้าสามารถชมภาพยนตร์เรื่องขอรอรักด้วยหัวใจก่อนรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น.
ค. เวลา 15.30 น. แทนไทกำลังชมภาพยนตร์เรื่องรักล้นๆคนเต็มบ้าน
ง. กุ้งว่างเวลา 08.30- 11.00 น. จึงสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้จนจบ 2เรื่อง
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขั้นตอนการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี

ก. การทำงานแบบวนซ้ำที่จำนวนครั้งที่แน่นอน
ข. การทำงานแบบวนซ้ำที่จำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน
ค. การทำงานแบบลำดับ
ง. การทำงานแบบมีเงื่อนไข
พิจารณาขั้นตอนการล้างจานต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
1. คว่ำหรือเช็ดภาชนะให้แห้ง
2. เทเศษอาหารลงถังขยะ
3. ล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาด
4. ตรวจสอบว่าสะอาดหรือไม่
5. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน
6. ล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาด
7. หากภาชนะไม่สะอาดให้ล้างน้ำสะอาดอีก 1 รอบ
13. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการล้างจานได้ถูกต้อง
ก. 2 3 6 5 7 4 1
ค. 3 2 5 6 4 7 1

ข. 2 3 5 6 4 7 1
ง. 3 2 5 6 7 4 1
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สี น้ำเงิน

สี เขียว

สี เหลือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สี แดง

ถังขยะรองรับขยะแต่ละประเภท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ถ้าเป็นขยะทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษจะต้องนำมาใส่ถังสีน้ำเงิน
2. ถ้าเป็นขยะรีไซเคิล จะต้องนำมาใส่ถังสีเหลือง
3. ถ้าเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ จะต้องนำมาใส่ถังขยะสีเขียว
4. ถ้าเป็นถังขยะอันตราย จะต้องนำมาใส่ถังสีแดง
14. พรควรทิ้งขยะในข้อใดลงในถังขยะสีน้ำเงิน
ก.

ข.

ค.

ง.

15. เด็ก 4 คน ได้แก่ ป่าน มิ้น อ้อม และฟิล์ม มีขยะคนละชนิดกันซึ่งทิ้งลงในถังขยะต่างกัน (ไม่ซ้ำถังกันทั้ง 4
คน) โดยมีข้อมูลดังนี้
1. ป่านไม่ได้ทิ้งขยะลงในถังขยะสีแดงและสีเขียว
2. มิ้นมีขยะที่สามารถผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3. อ้อมจะไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะสีเขียว
ขยะที่ฟิล์มมีอยู่คือข้อใด
ก. หลอดไฟ
ข. ขวดแก้ว
ค. เศษอาหาร
ง. กล่องโฟมใส่อาหาร
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูธงชัยกำหนดการนำเสนอโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1 โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม โดยมีการกำหนดเงื่อนไขดังนี้
1. นักเรียนต้องนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น
2. ใน 1 คาบเรียนจะต้องนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 3 กลุ่ม เรียงลำดับตามเลขที่กลุ่ม
3. นักเรียนต้องส่งรายงานฉบับที่ 1 ให้ครูตรวจก่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียน 1 วัน ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์
4. หลังจากนำเสนอนักเรียนจะต้องแก้ไขรายงานและส่งรายงานภายใน 3 วันเท่านั้น ไม่นับ
วันเสาร์-อาทิตย์
5. กลุ่มที่ 1 เริ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
16. จากข้อมูล มะปรางอยู่ในกลุ่มที่ต้องนำเสนอรายงานกลุ่มที่ 7 มะปรางจะต้องดำเนินการต่าง ๆตามตารางใด
ส่งรายงานฉบับที่ 1 นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ส่งรายงานฉบับแก้ไข

ก. วันจันทร์

วันพุธ

วันศุกร์

ข. วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์

ค. วังอังคาร

วันศุกร์

วันพุธ

ง. วันศุกร์

วันจันทร์

วันพุธ

17. ถ้ากลุ่มของเต้ยได้นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่มสุดท้ายข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เต้ยเป็นกลุ่มที่ 8
ข. เต้ยต้องส่งรายงานฉบับที่ 1 ภายในวันอังคาร
ค. เต้ยนำเสนอรายงานวันศุกร์
ง. เต้ยต้องส่งรายงานฉบับแก้ไขภายในวันจันทร์
18. กุ้งมีเงิน 20 บาท ต้องการซื้อไอศกรีม 2 แท่ง ซึ่งอาจจะเป็นไอศกรีมชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้
ถ้าราคาไอศกรีมแต่ละชนิดเป็นดังนี้
ไอศกรีมเยลลี ราคาแท่งละ 9 บาท
ไอศกรีมแท่งเล็ก ราคาแท่งละ 6 บาท
ไอศกรีมแท่งใหญ่ ราคาแท่งละ 10 บาท
ไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลต ราคาแท่งละ 12 บาท
กุ้งจะซื้อไอศกรีมได้กี่วิธี
ก. 5 วิธี
ข. 7 วิธี
ค. 8 วิธี
ง. 12 วิธี
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19. หลังจากเลิกเรียนเวลา 15.30 น.เคนจะใช้เวลาซ้อมฟุตบอลที่สนามของโรงเรียนโดยเริ่มซ้อมเวลา 15.45 น.
เริ่มต้นด้วยการวอร์มร่างกายก่อนลงซ้อมเตะฟุตบอล 25 นาที และใช้เวลาในการซ้อมเตะฟุตบอล 1 ชั่วโมง
30 นาที เคนซ้อมฟุตบอลเสร็จเวลาใด
ก. 17.00 น.
ข. 17.30 น.
ค. 17.40 น.
ง. 17.45 น.
20. การทำงานแบบลำดับและการทำงานแบบวนซ้ำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ก. เหมือนกัน เพราะจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จเช่นเดียวกัน
ข. เหมือนกัน เพราะจะต้องทำงานจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขเช่นกัน
ค. แตกต่างกัน เพราะการทำงานแบบลำดับไม่มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนการทำงานแบบวนซ้ำ
ง. แตกต่างกัน เพราะการทำงานแบบลำดับต้องกำหนดเงื่อนไขการทำงานให้ชัดเจนก่อนซึ่งการทำงาน
แบบวนซ้ำไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขสามารถทำงานได้เลย
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1. ค. นุ่น น้อย หวาน เหมียว
 พิจารณาจากรูปภาพดังนี้
2. ง. 11 ไม้
 พิจารณาได้จากแผนภาพ ดังนี้
ดังนั้น นักเรียนจะได้กินไอศกรีม 11 ไม้
3. ก. จะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 การทำงานแบบลำดับ คือ การทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ
โดยจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้
4. ข. เทน้ำมันใส่กระทะ > ตีไข่และปรุงรส > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > พลิกไข่รอจนสุก
 ขั้นตอนการทอดไข่เจียว 1. เทน้ำมันใส่กระทะ 2.ตีไข่และปรุงรส 3. นำไข่ที่ตีไว้ลงในกระทะ
4. พลิกไข่ทอดจนสุก
5. ข. การทำงานแบบลำดับ
การทำงานแบบลำดับ คือการทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ
โดยจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึ งจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดได้ ซึ่งการทำงานต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกัน
ตามลำดับขั้นตอน
6. ก. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นเดินทางต่อจนถึงเชียงราย
 ก. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นเดินทางต่อจนถึงจังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม
450 กิโลเมตร
ข. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปทางจังหวัดพิจิตรเดินทางผ่านจังหวัดลำปางและเดินทางต่อจนถึงจังหวัด
เชียงราย ระยะทางรวม 1,080 กิโลเมตร
ค. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปทางจังหวัดน่านและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงรายระยะทางรวม
670 กิโลเมตร
ง. เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปทางจังพิจิตรจากนั้นเดินทางผ่านจังหวัดแพร่และเดินทางต่อไปจน
ถึงจังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 930 กิโลเมตร
7. ข. ระยะทางจากจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงรายมีระยะทางเท่ากับจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน
ก. จังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดพิษณุโลก ไม่ถูกต้อง เพราะจังหวัด
พิษณุโลกอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดนาน300 กิโลเมตร
ค. จากจังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางอยู่ 200 กิโลเมตร ไม่ถูกต้อง เพราะจังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจาก
จังหวัดลำปางอยู่ 390 กิโลเมตร
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ง. ถ้าเดินทางจากจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดน่านและผ่านจังหวัดพิษณุโลกจะได้ระยะทางทั้งหมด 390
กิโลเมตร ไม่ถูกต้อง เพราะรวมระยะทาง 590 กิโลเมตร
8. ง. ดิว , นุช , อ้อย , ฟ้า
พิจารณาจากข้อมูลที่ 2 แสดงว่านุชวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 2
พิจารณาจากข้อมูลที่ 3 แสดงว่า ฟ้าเข้าเส้นชัยเป็นลำดับสุดท้ายคือลำดับที่ 4
พิจารณาจากข้อมูลที่ 1 จะได้ว่า ดิวเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 และอ้อยเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 3
9. ค. การแต่งตัวไปโรงเรียน
การทำงานแบบลำดับ คือการทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเรื่อย ๆ โดย
จะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งการทำงานต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกัน เช่น
การแต่งตัวไปโรงเรียน ขั้นตอนการทำอาหาร
10. ง. รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน
จากข้อมูลปูเป้และคุณแม่จะเดินทางถึงโรงงานภาพยนตร์ในเวลา 16.20 น. ดังนั้นภาพยนตร์ที่เข้า
ฉายรอบต่อไป คือเวลา 17.30 น. ซึ่งจะฉายภาพยนตร์เรื่อง รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน
11. ก. อ๊อฟว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. จึงเลือกชมภาพยนตร์เรื่องมหาสงครามล้างโลก
จากตารางจะพบว่า ในช่วงเวลาระหว่าง 10 .00 – 12.00 น. จะสามารถชมภาพยนตร์เรื่องมหา
สงครามล้างโลกซึ่งจะเข้าฉายในเวลา 10.30 – 11.30 น.
12. ค. การทำงานแบบลำดับ
 การทำงานแบบลำดับ คือ การทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ
โดยจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งการทำงานต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกัน
ตามลำดับเช่น ขั้นตอนการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี
13. ข. 2 3 5 6 4 7 1
ขั้นตอนการล้างจาน ได้แก่ เทเศษอาหารลงถังขยะ ล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาด ล้างภาชนะด้วยน้ำยา
ล้างจาน ล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาด ตรวจสอบว่าสะอาดหรือไม่ หากภาชนะไม่สะอาดให้ล้างน้ำสะอาด
อีก 1 รอบ คว่ำหรือเช็ดภาชนะให้แห้ง
14. ง.
ขยะสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป จะถูกนำไปเข้ากระบวนการแปรรูป เพื่อกำจัดตามความเหมาะสม
เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ถุงขนม พลาสติก เปลือกลูก
อม ซองขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ
15. ค. เศษอาหาร
 พิจารณาจากข้อมูล ที่ 2 จะสรุปได้ว่ามิ้นทิ้งขยะลงในถังขยะสีเหลือง
พิจารณาข้อมูล ที่ 1 จะสรุปได้ว่าป่านจะทิ้งขยะลงในถังสีน้ำเงิน
พิจารณาข้อมูล ที่ 3 จะสรุปได้ว่าอ้อมจะทิ้งขยะลงในถังสีแดง
ดังนั้นฟิล์มจะต้องทิ้งขยะลงในถงสีเขียว ซึ่งขยะที่ทิ้งลงในถังสีเขียวได้แก่ เศษอาหาร
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16. ข.
สรุปผลได้ดังตาราง
กลุ่มที่
ส่งรายงานฉบับที่ 1 นำเสนอหน้าชั้นเรียน
ส่งรายงานฉบับแก้ไข
1

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

2

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

3

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

4

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

5

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

6

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

7

วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์

8

วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์

17. ค. เต้ยนำเสนอรายงานวันศุกร์
เต้ยนำเสนอรายงานวันศุกร์ ไม่ถูกต้องเพราะถ้าเต้ยนำเสนอรายงานเป็นกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ 8 เต้
ยต้องนำเสนอรายงานวันพุธดังตาราง
กลุ่มที่
ส่งรายงานฉบับที่ 1 นำเสนอหน้าชั้นเรียน
ส่งรายงานฉบับแก้ไข
1

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

2

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

3

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันพุธ

4

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

5

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

6

วันศุกร์

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

7

วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์

8

วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์
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18. ข. 7 วิธี
 จากโจทย์ กุ้งจะซื้อไอศกรีมได้ทั้งหมด 7 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กุ้งซื้อไอศกรีมเยลลี่ 2 แท่ง ราคารวม 19 บ (9+9)
วิธีที่ 2 กุ้งซื้อไอศกรีมแท่งเล็ก 2 แท่ง ราคารวม 12 บ (6+6)
วิธีที่ 3 กุ้งซื้อไอศกรีมแท่งใหญ่ 2 แท่ง ราคารวม 20 บ (10+10)
วิธีที่ 4 กุ้งซื้อไอศกรีมเยลลี่และไอศกรีมแท่งเล็ก ราคารวม 15 บ (9+6)
วิธีที่ 5 กุ้งซื้อไอศกรีมเยลลี่และไอศกรีมแท่งใหญ่ ราคารวม 19 บ (9+10)
วิธีที่ 6 กุ้งซื้อไอศกรีมเล็กและไอศกรีมแท่งใหญ่ ราคารวม 16 บ (6+10)
วิธีที่ 7 กุ้งซื้อไอศกรีมแท่งเล็กและไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลต ราคารวม 18 บ (6+12)
19. ค. 17. 40 น.
รวมเวลาในการวอร์มร่างกายและเวลาซ้อมเตะฟุตบอลทั้งหมด 1ชั่วโมง 55 นาที เคนจะซ้อมฟุตบอล
เสร็จเวลา 17.40 น.
20. ค. แตกต่างกัน เพราะการทำงานแบบลำดับไม่มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนการทำงานแบบวนซ้ำ
การทำงานแบบวนซ้ำ คือ การทำงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งได้
ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งอาจมีการกำหนดจำนวนครั้งการทำงานที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ การทำงานแบบ
ลำดับ คือ การทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยจะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้
สำเร็จก่อนจึงเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ จะไม่มีเงื่อนไขในการทำงานเหมือนกับการทำงานแบบวนซ้ำและการ
ทำงานแบบมีเงื่อนไข
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/2ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออกแบบโปรแกรมก่อนการเขียนโปรแกรมจริง
ก. ช่วยให้โปรแกรมมีความทันสมัย
ข. ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมีทักษะการวางแผน
ค. ช่วยแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
ง. ช่วยให้โปรแกรมมีความซับซ้อนคัดลอกได้ยาก
2. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างกาออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ และการออกแบบโปรแกรม
ด้วยการเขียนผังงาน
ก. การอธิบายการทำงานของโปรแกรม
ข. การใช้สัญลักษณ์หรือการใช้ภาษาแสดงการทำงานของโปรแกรม
ค. การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
ง. การแสดงข้อผิดพลาในการทำงานของโปรแกรม
พิจารณาผังงานต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 3.-4.

เริ่ มต้น

A

สร้างตัวแปรเก็บค่าส่ วนสู งทั้งหมด

B

รับค่าส่ วนสู งแล้วนาไป
รวมกันกับส่ วนสู งทั้งหมด

C

ทาครบ 30 คน
ไม่ใช่
หรื อไม่
ใช่
นาค่าส่ วนสู งบวกกันทั้งหมดแล้วหารจานวนคนทั้งหมด
แสดงค่าเฉลี่ยของส่ วนสู ง

D

สิ้ นสุ ด
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.จากผังงาน คือโปรแกรมอะไร
ก. โปรแกรมการบันทึกส่วนสูง
ข. โปรแกรมหาผลรวมของส่วนสูง
ค. โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง
ง. โปรแกรมคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกาย
4. สัญลักษณ์ผังงานที่ตำแหน่งตัวอักษรใดใช้สัญลักษณ์ผังงานไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด
ก. ตำแหน่ง A เพราะ
เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการทำงานไม่ใช่การเริ่มต้น
ข. ตำแหน่ง B เพราะ
เป็นสัญลักษณ์ประมวลผลข้อมูลไม่ใช่การรับข้อมูล
ค. ตำแหน่ง C เพราะ
เป็นการแสดงผลลัพธ์ไม่ใช่การรับข้อมูล
ง. ตำแหน่ง D เพราะ
เป็นการประมวลผลข้อมูลไม่ใช่การแสดงผลทางหน้าจอ
5. กิ๊กต้องการเขียนผังงานแบบมีเงื่อนไข โดยใช้สัญลักษณ์การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ
กิ๊กควรเลือกใช้สัญลักษณ์ในข้อใดจึงจะถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
6. กำหนดให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเพื่อคำนวณหาผลรวม โดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข 5
จำนวน แล้วให้โปรแกรมคำนวณผลรวมของจำนวนที่รับเข้ามา และแสดงผลผ่านทางจอภาพ ข้อใดเป็นผัง
งานของโปรแกรมข้างต้น
ก.
ข.
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.
ง.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษา Scratch
ก. เป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย
ข. ใช้คำสั่งที่มีความซับซ้อนในการสั่งงานเพื่อความละเอียดของผลงาน
ค. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีคำสั่งควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ง. ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและสร้างโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์
8. เพราะเหตุใดจึงต้องเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยบล็อก
ก. เป็นบล็อกที่ใช้ตรวจสอบคำสั่งในสคริปต์
ข. เป็นบล็อกดำเนินการเกี่ยวกับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง
ค. เป็นบล็อกที่ใช้ดำเนินการด้านการคำนวณ
ง. เป็นบล็อกที่ใช้ควบคุมการทำงานของสคริปต์

นี้

9.

เงื่อนไขในข้อใด สามารถใช้บล็อกคำสั่งนี้
ก. ถ้าตอบ “ใช่” จะแสดงผล “ผ่าน” แต่ถ้าตอบแบบอื่นจะแสดงผล “ไม่ผ่าน”
ข. ถ้าตัวละครเดินครบ 1 รอบ จะหยุดแล้วร้องเพลง
ค. ถ้าตอบ “10” ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป
ง. ถ้า “สอบไม่ผ่าน” จะต้องกลับไป “อ่านหนังสือ”
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10. ต้องการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อหาผลต่างของตัวเลข 100 กับ 69 ถ้าผู้ใช้ตอบคำถามถูก ตัวละครจะ
แสดงข้อความว่า “เก่งจังเลย” แต่ถ้าผู้ใช้ตอบคำถามไม่ถูกต้อง ตัวละครจะแสดงข้อความว่า “ลองอีก
ครั้ง” ข้อใดเป็นสคริปต์ของโปรแกรมที่ถูกต้อง
ก.
ข.

ค.

ง.
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณาสคริปต์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 11.-12.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

11. ถ้าแนนกรอกข้อมูลอายุ 12 ปี ลงในโปรแกรมข้างต้น โปรแกรมจะแสดงผลตามข้อใด
ก.

ข.

ค.

ง.

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมข้างต้น
ก. เด็กไม่ควรรับประทานยานี้เกิน 2 ช้อนชา
ข. ตัวละครจะแสดงข้อความครั้งละ 20 วินาที
ค. อายุ 1 ปี ควรรับประทานยาครั้งละ ½ ช้อนชา
ง. ผู้ใหญ่ควรรับประทานยานี้มากกว่า 2 ช้อนชา
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับการควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์
ก.
ข.

ค.

ง.

14. หากต้องการให้ตัวละครทำงานซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด ควรเลือกใช้สคริปต์ในข้อใด
ก.
ข.

ค.

ง.

15.

จากสคริปต์โปรแกรมที่กำหนด จะผลลัพธ์ดังรูปในข้อใด
ก.

ข.

ค.

ง.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 148

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิจารณาสคริปต์ของโปรแกรมที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 16.-17.

16. จากสคริปต์ ถ้าต้องการให้ตัวละครบินเป็นจังหวะไม่ช้าหรือเร็วมากเกินไป ควรกำหนดในบล็อกหมายเลข
ใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
17 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสคริปต์คำสั่งข้างต้น
ก. หมายเลย 1 กำหนดให้โปรแกรมมีเสียงร้องของนก
ข. หมายเลข 2 ควบคุมให้สคริปต์ภายในทำงานไปตลอด
ค. หมายเลข 3 กำหนดตำแหน่งตัวละครในหน้าเวที
ง. หมายเลข 5 ใช้กำหนดฉากพื้นหลังของหน้าเวทีถัดไป
18. ข้อใดเป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ก. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
ข. ตรวจสอบการทำงานของคำสั่งทั้งหมดด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ค. ทดลองสุ่มเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ในโปรแกรมจนกว่าจะได้ผลที่ต้องการ
ง. เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามความต้องการให้ลบบล็อกคำสั่งที่ผิดทันที
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

19. พิจารณาสคริปต์ของโปรแกรมการวาดภาพสามเหลี่ยม แล้วตอบคำถาม

หมายเลขใดใช้บล็อกในสคริปต์ไม่เหมาะสม และควรแก้ไขบล็อกคำสั่งใด
ก. หมายเลข 1 แก้เป็น
ข. หมายเลข 2 แก้เป็น
ค. หมายเลข 3 แก้เป็น

ง. หมายเลข 4 แก้เป็น

20. ต้องการเขียนโปรแกรมให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายมีการชั่งน้ำหนักน้ำตาลทรายก่อนจำหน่าย หากสินค้า
มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 650 กรัม แสดงว่า “ผ่านเกณฑ์” หากสินค้ามีน้ำหนักน้อยกว่า 650 กรัม
แสดงว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์” ข้อใดเป็นสคริปต์ของโปรแกรม
ก.
ข.

ค.

ง.

ง.
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1. ค. ช่วยแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
 การออกแบบโปรแกรม เป็นการแสดงลำดับของการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
การทำงานของขั้นตอนทั้งหมด และเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรม
ง่ายขึ้น
2. ข. การใช้สัญลักษณ์หรือการใช้ภาษาแสดงการทำงานของโปรแกรม
การออกแบบโปรแกรมด้วยสัญลักษณ์ Flowchart คือ รูปภาพที่ใช้แทนความหมายการทำงานใน
ลักษณะต่างๆ ภายในผังงาน ส่วนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ เป็นการอธิบายการทำงานของ
โปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย
3. ค. โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง
 จากผังงาน คือ โปรแกรมการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง
4. ง. ตำแหน่ง D เพราะ
เป็นการประมวลผลข้อมูลไม่ใช่การแสดงผลทางหน้าจอ
 สัญลักษณ์
คือ Process เป็นการประมวลผลหรือเพียงแต่กำหนดค่าข้อมูลเท่านั้น หาก
ต้องการเขียนให้ผังงานถูกต้องควรใช้สัญลักษณ์
เป็นการแสดงผลทางหน้าจอ
5. ก.

เรียกว่า Decision เป็นสัญลักษณ์ การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ
6. ก.
 ข้อ ก. ไม่ถูกต้อง เพราะ นำสัญลักษณ์ Display และสัญลักษณ์ Process สลับกัน
ข้อ ข. ไม่ถูกต้อง เพราะการนำตัวเลข 5 จำนวนมาบวกกันต้องใช้สัญลักษณ์ Process
ข้อ ค. ไม่ถูกต้อง เพราะ การแสดงผลหน้าจอต้องใช้สัญลักษณ์ Display ส่วนการนำตัวเลข 5 จำนวน
มาบวกกัน ต้องใช้สัญลักษณ์ Process
ดังนั้น ข้อ ง . จึงถูกต้องที่สุด
7. ข. ใช้คำสั่งที่มีความซับซ้อนในการสั่งงานเพื่อความละเอียดของผลงาน
 โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่
สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ เมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วสามารถนำ
ชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลักการและแนวคิดการสร้างโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบและเกิด
การทำงานร่วมกัน
8. ง. เป็นบล็อกที่ใช้ควบคุมการทำงานของสคริปต์
กลุ่มบล็อก Control มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของสคริปต์ การวนบล็อกคำสั่งช้า ๆ การ
เลือกทำบล็อกคำสั่งตามเงื่อนไขรวมถึงการเริ่มทำ และการหยุดทำงานของสคริปต์ด้วย บล็อกคำสั่งจากโจทย์ใช้
เมื่อเริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อคลิกที่บล็อกโปรแกรมจะเริ่มทำงานตามสคริปต์
9. ก. ถ้าตอบ “ใช่” จะแสดงผล “ผ่าน” แต่ถ้าตอบแบบอื่นจะแสดงผล “ไม่ผ่าน”
 ถ้า.....เป็นจริงแล้ว....ถ้าไม่จริงแล้ว.... (if…then….else….) คำสั่งภายในบล็อก if ถ้าเงื่อนไขที่กำหนด
เป็นเท็จจะทำคำสั่งภายในบล็อก else
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10. ข.
 จากโจทย์ต้องใช้บล็อกคำสั่ง if...else เพราะเงื่อนไข คือ ถ้าผู้ใช้ตอบถูกจะต้องแสดงผลว่า “เก่งจัง
เลย” ถ้าผู้ใช้ตอบไม่ถูกต้องจะแสดงผลว่า “ลองอีกครั้ง” ดังนั้นคำตอบของ 100 – 69 = 31 ข้อ ข. ถูกต้อง
11. ค.

จากเงื่อนไขในโปรแกรม ยานี้เหมาะสำหรับเด็ก 1-6 ปี หากอายุมากว่า 6 ปีโปรแกรมจะแสดงผลว่า “ยานี้ไม่
เหมาะกับช่วงอายุของคุณครับ”
12. ง. ผู้ใหญ่ควรรับประทานยานี้มากกว่า 2 ช้อนชา
จากเงื่อนไขในโปรแกรมยานี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี
13. ง.
เป็นบล็อกคำสั่งตัวแปรไม่ใช่บล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทาง
14. ก.
บล็อก
ใช้เมื่อต้องการให้ตัวละครทำงานซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุด
15. ข.
อธิบายการทำงานของบล็อกคำสั่ง
1. ลงปากกา
2. กำหนดให้มีการวนลูปทำงาน จำนวน 360 ครั้ง
3. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า จำนวน 1 ก้าว
4. หมุนตามเข็มนาฬิกา(หมุนขวา) ไปที่ 1 องศา
5. กลับไปทำซ้ำในข้อ 5 จนครบทั้งหมด 360 ครั้ง รวมกันก็จะได้เป็นรูปวงกล
ได้รูปภาพในโปรแกรมดังนี้
16. ง. หมายเลข 4
บล็อกหมายเลข 4 ใช้กำหนดอัตราการเคลื่อนที่ของตัวละครตามความต้องการของผู้เขียนโปรแกรม
17. ง. หมายเลข 5 ใช้กำหนดฉากพื้นหลังของหน้าเวทีถัดไป
หมายเลข 5 คือบล็อกเปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไปที่มีอยู่ในรายการ ไม่ใช่การเปลี่ยนฉากพื้นหลัง
18. ก. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยขั้นตอนดังนี้ 1. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
2. ตรวจสอบการทำงานที่ละคำสั่ง 3. เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ
19. ค. หมายเลข 3 แก้เป็น
 หมายเลข 3 แก้เป็นบล็อกคำสั่ง Repeat เพราะทำคำสั่งภายในบล็อกนี้จะทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่
ระบุ เช่น การวาดภาพสามเหลี่ยมต้องทำซ้ำ 3 เส้น
20. ค.
จากโจทย์มีเงื่อนไข คือ หากสินค้ามีน้ำหนัก มากกว่าหรือเท่ากับ 650 กรัม แสดงว่า “ผ่านเกณฑ์”
หากสินค้ามีน้ำหนักน้อยกว่า 650 กรัม แสดงว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์” ข้อใดเป็นสคริปต์ของโปรแกรม จึงเลือกใช้
คำสั่ง if…then…else เมื่อนำเงื่อนไขมาเขียนโปรแกรมจะได้โปรแกรม ดังนั้นข้อ ค. จึงถูกต้อง
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ป.6/3ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูล
ก. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุด
ข. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
ค. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
ง. เพื่อให้ได้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
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2. เทคนิคการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบ้าง
ก. เครื่องหมายบวก อัญประกาศ จุลภาค
ข. อัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
ค. สัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
ง. เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ เครื่องหมายคูณ
3. เป้งควรใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยค
ก. การค้นหาโดยใช้ตัวดำเนินการ
ข. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายลบ
ค. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายบวก
ง. การค้นหาโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
4. ตะวันต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องการให้เว็บไซต์แสดงข้อมูลในภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้
ตะวันควรใช้คำค้นหาว่าอย่างไร
ก. สถานที่ท่องเที่ยว
ข. สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง –สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
ค. สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง OR สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
ง. สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง NOT สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
5. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ถูกต้อง
ก. ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ ตัวอย่างข้อมูล ที่มาของข้อมูล
ข. ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
ค. ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
ง. ชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ วันที่เผยแพร่ข้อมูล ประเภทของข้อมูล ภาพของข้อมูล
6. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) คลิกเลือก การตั้งค่า
2) คลิกเลือกการค้นหาขั้นสูง
3) พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ
4) กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อใดเรียงลำดับการเข้าสู่หน้าต่างการค้นหาขั้นสูงได้ถูกต้อง
ก. 3) 1) 2) 4)
ข.
2) 3) 1) 4)
ค. 1) 2) 3) 4)
ง.
4) 2) 3) 1)
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7. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูง
ก. แสดงผลลัพธ์ตามภาษาได้
ข. แสดงผลลัพธ์ตามภูมิภาคได้
ค. เลือกวันที่เผยแพร่ข้อมูลได้
ง. แสดงผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลาย
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8. ข้อใดกล่าวถึงส่วนท้ายของชื่อเว็บไซต์ผิด
ก. เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .mi.th เป็นเว็บไซต์ทางการค้า
ข. เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .ac.th เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา
ค. เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ
ง. เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .or.th เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
9. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ถูกต้อง
ก. ตรวจสอบชื่อผู้เขียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
ข. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักภาษา
ค. ตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อให้รู้ว่านำข้อมูลมาจากแหล่งใด
ง. ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
10. การกระทำของบุคคลใด ที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ก. ปลาค้นหาข้อมูลโดยเลือกเว็บไซต์ที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
ข. ไก่หาข้อมูลหลาย ๆ เว็บไซต์แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
ค. เสือหาข้อมูลจากบล็อกที่มีนักศึกษาเขียนความคิดเห็นส่วนตัวไว้
ง. กุ้งตรวจสอบวันที่เผยแพร่ข้อมูลทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1.ก
ไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูล คือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุด ไม่ถูกต้อง
2. ข
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย อัญประกาศ เครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบ
3. ง
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้
แสดงผลทุกคำในประโยค คือการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
4. ค
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว โดยต้องการให้เว็บไซต์แสดงข้อมูลในภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้ ตะวันควรใช้
คำค้นหาว่า สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลาง OR สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
5. ข
ข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ถูกต้องคือชื่อหัวข้อของเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ วันที่ เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล
6. ก
เรียงลำดับการเข้าสู่หน้าต่างการค้นหาขั้นสูง 3) พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ 1) คลิกเลือก การตั้งค่า2) คลิก
เลือกการค้นหาขั้นสูง4) กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
7.ง
ข้อที่กล่าวผิด เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูง แสดงผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลาย
8. ก
ข้อใดกล่าวถึงส่วนท้ายของชื่อเว็บไซต์ผิด เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .mi.th เป็นเว็บไซต์ทางการค้า
9. ข
ข้อใดกล่าวถึงการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไม่ ถูกต้อง คือตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องตามหลักภาษา
10. ค
การกระทำของบุคคลใด ที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เสือหาข้อมูลจากบล็อกที่มีนักศึกษาเขียน
ความคิดเห็นส่วนตัวไว้
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
1. ปลาสแกนหนังสือการ์ตูนที่ซื้อมา แล้วส่งให้เพื่อนทางสื่อ สังคมออนไลน์ แสดงว่าปลาเข้าข่ายก่ออันตราย
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.

การล่อลวงเยาวชน
การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง (Phising)
การก่ออาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต

2. ข้อใดไม่เข้าข่ายการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง (Phising)
ก. แอ้มได้รับอีเมลจากคนที่ไม่รู้จัก โดยแจ้งให้คลิกลิงก์เพื่อรับเงินรางวัล
ข. ป้อนพบว่ามีข้อความโฆษณาขึ้นที่หน้าจอ บ่อย ๆ หลังเข้าใช้อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์
ค. อีเมลจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งปาล์มมาว่ามีคนพยายามเข้าใช้บัญชี และให้ปาล์มกรอก
รหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
ง. กิฟได้รับอีเมลแจ้งให้เข้าไปล็อคอิน เพื่อรับคูปองเงินสดจากเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานเป็นประจำ
แต่พบว่าชื่อเว็บไซต์แตกต่างจากที่เคยเข้าใช้งาน
3. ข้อใดไม่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
ก. เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ข. เผยแพร่ภาพตัดต่อของตัวเอง
ค. เผยแพร่วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ง. เข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
ก. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
ค. ไม่บอกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบกับผู้อื่น
ง. ปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญที่พบผ่านสื่อสังคมออนไลน์
5. ข้อใดเป็นการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยต่ำ
ก. NA2540
ข. 7UfPe_3891
ค. Tww00@74060
ง. M1Ab!8750
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานรหัสผ่าน
ก. เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 2-3 เดือน
ข. ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นรับทราบ
ค. ตั้งรหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละบัญชีผู้ใช้
ง. บันทึกรหัสผ่านแบบอัตโนมัติลงบนเบราว์เซอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7. ข้อใดนิยามรูปแบบการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานถูกต้อง
ก. Write คือ การให้สิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์ข้อมูลและลบไฟล์
ข. Read คือ การให้สิทธิ์ในการอ่านไฟล์ข้อมูลและลบไฟล์
ค. Modify คือ การให้สิทธิ์ในการปรับปรุงไฟล์ข้อมูล
ง. Full Control การให้สิทธิ์ในการทำงานทุก อย่าง ยกเว้นเปลี่ยนชื่อไฟล์
8. ข้อใดคือนิยามที่ถูกต้องของมัลแวร์
ก. สปายแวร์ เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูล ระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์ต่างๆ
ข. เวิร์ม เป็นโปรแกรมที่แฝงมากับโปรแกรมทั่วไป ทำหน้าที่แสดงโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
ค. ม้าโทรจัน เป็นโปรแกรมที่ขัดขวางการเข้าถึง ข้อมูลจนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าไถ่
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นอาการของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เกิดจากปัญหา มัลแวร์
ก. หน้าจอกระพริบ และสั่น
ข. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
ค. คอมพิวเตอร์ทำงานช้า และมีข้อความ/โฆษณาแปลกๆ
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
10. ข้อใดเป็นแนวทางในการป้องกันมัลแวร์
ก. เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์
ข. สังเกตความเร็วในการทำงานของ
คอมพิวเตอร์
ค. ลบไฟล์งานที่ไม่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 157

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยคำตอบอย่างละเอียด
1. ง
ปลาเข้าข่ายก่ออันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ การก่ออาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
2. ค
อีเมลจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งปาล์มมาว่ามีคนพยายามเข้าใช้บัญชี และให้ปาล์มกรอกรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยน
รหัสผ่านใหม่ ไม่เข้าข่ายการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง (Phising)
3. ข
เผยแพร่ภาพตัดต่อของตัวเอง ไม่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
4. ง
ปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญที่พบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่แนวทางในการป้องกันอันตรายจากการ
ใช้งาน อินเทอร์เน็ต
5.ก
NA2540 เป็นการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยต่ำ
6. ง
บันทึกรหัสผ่านแบบอัตโนมัติลงบนเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานรหัสผ่าน
7. ค
นิยามรูปแบบการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานถูกต้อง คือ Modify คือ การให้สิทธิ์ในการปรับปรุงไฟล์ข้อมูล
8. ก
สปายแวร์ เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ คือ
นิยามที่ถูกต้องของมัลแวร์
9. ก
หน้าจอกระพริบ และสั่น เป็นอาการของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เกิดจากปัญหามัลแวร์
10 ง
แนวทางในการป้องกันมัลแวร์ คือ 1.เรียกใช้งานโปรแกรมตรวจจับมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ 2. สังเกต
ความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ 3. ลบไฟล์งานที่ไม่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.1 ป 5/1 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่
ว 1.1 ป 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
ว 1.1 ป 5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
ว 1.1 ป 5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม ใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ ช่วย
ให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบ ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ
-ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวติ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดู
ลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ
-สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารทำให้สามารถระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=MnF_oG0yyXw
https://www.youtube.com/watch?v=lQR5xZ_0RFc
https://www.youtube.com/watch?v=gQDbTOT6gYw
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ตัวอย่างข้อสอบ
ว 1.1 ป 5/1 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
1. อูฐมีขนตายาวจึงทำให้ทรายเข้าตาได้ยาก
2. ตะบองเพชรมีรากแผ่กระจายเพื่อให้ดูดซึมน้ำได้มาก
3. โกงกางมีรากอากาศเพื่อช่วยพยุงลำต้นไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย
4. แมวน้ำมีรูปร่างและลำตัวเพรียวเพื่อให้ว่ายน้ำได้คล่องแคล่ว
2. ต้นตะบองเพชรมีการปรับโครงสร้างโดยเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่ออะไร
1. ลดการแลกเปลี่ยนแก๊สภายในเซลล์
2. ช่วยเพิ่มอุณหภูมิภายในลำต้น
3. ดักแมลงเป็นอาหาร
4. ลดการคายน้ำ
ว 1.1 ป 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
3. ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงกับเพลี้ยแป้งบนต้นส้มเป็นแบบใด
1. ภาวะปรสิต
2. ภาวะอิงอาศัย
3. ภาวะพึ่งพากัน
4. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
1. สิงโตกับหมาไฮยีนา มีความสัมพันธ์กับแบบภาวะอิงอาศัย
2. ต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่ มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะปรสิต
3. ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะพึ่งพากัน
4. ต้นไม้ 2 ต้น ที่อยู่ในกระถางเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะแข่งขัน
5.การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถแยกไปดำรงชีวิตได้เองตามลำพัง
1. ไลเคน
2. โพรโตซัวในลำไส้ปลวก
3. มดดำกับเพลี้ยอ่อน
4. ต่อไทรกับลูกไทร
6.
(1) เหาฉลามกับปลาฉลาม
(2) แมงมุมกับไส้เดือนดิน
(3) ปลาเสือตอกับตักแตน
๊
(4) พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่
(5) หมาไฮยีนากับสิงโต
(6) กาฝากกับต้นไทร
จากข้อมูล สิ่งมีชีวิตคู่ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันในแง่บวกกับศูนย์
1. (1), (2), (3)
2. (1), (4), (5)
3. (3), (4), (6)
4. (2), (5), (6)
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ว 1.1 ป 5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
ใช้ข้อมูลในแผนภาพตอบคำถาม ข้อ 7 – 8
นก
แมลง
พืช

หนอน
หมาจิ้งจอก
กระต่าย
เหยี่ยว
หอยทาก

7. จากแผนภาพ ผู้บริโภคในข้อใดกินอาหารได้หลายชนิด
1. หมาจิ้งจอก
2. เหยี่ยว
3. นก
4. แมลง
8. จากแผนภาพ เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใดลดจำนวนลง จะมีผลต่อการถ่ายทอดพลังงานมากที่สุด
1. นก
2. กระต่าย
3. หอยทาก
4. พืช
9.

จากสิ่งมีชีวิตที่กำหนด ให้เรียงลำดับสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารให้

งู หนอน ต้นไม้ เหยี่ยว
ถูกนก
ต้อง

1.
2.
3.
4.

ต้นไม้  หนอน  งู  นก  เหยี่ยว
เหยี่ยว  นก  งู  หนอน  ต้นไม้
หนอน  นก  งู  ต้นไม้  เหยี่ยว
ต้นไม้  หนอน  นก  งู  เหยี่ยว

10.

3
1

2

5
4

จากแผนภาพ สายใยอาหาร หากอยู่ในภาวะสมดุล สิ่งมีชีวิตหมายเลขใดจะมีปริมาณมากที่สุด
1. 1
2. 3
3.

4

4. 5
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11. การเกิดสึนามิ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
1. เกิดความเสียหายของปะการังบริเวณน้ำตื้น
2. ดินบริเวณภูเขาถล่มลงมาพังทับอาคารบ้านเรือน
3. เกิดความร้อนสูงทำให้พืชและสัตว์ในบริเวณนั้นตาย
4. อาคารบ้านเรือนพังถล่มจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
12. การกระทำในข้อใดที่แสดงว่ามีการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. กำจัดขยะทุกวันด้วยการเผา
2. ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตัดไป
3. ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นผลผลิตเพียงเล็กน้อย
4. ใช้รถจักรยานยนต์แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
13. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนได้ตามข้อใด
1. ขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้รอบบริเวณบ้าน
2. ขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้มากขึ้น
3. กำจัดสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ
4. ปลูกพืชรอบๆ แหล่งน้ำ
14. คุณภาพของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
มากที่สุด
1. อากาศ
2. ป่าไม้
3. ดิน
4. แหล่งน้ำ
15. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
1. การศึกษาที่ทันสมัย
2. การแพทย์ที่ก้าวหน้า
3. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
16. ข้อใดมีผลที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
1. การคายน้ำของต้นไม้
2. การหายใจของคนและสัตว์
3. กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
4. การเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม
17. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิธีใดที่เป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
1. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรให้กับคนในชุมชน
2. จัดหน่วยเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป
4. เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิด
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เฉลย
1. ตอบ 3 เพราะโกงกางเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชายเลน จึงมีรากค้ำจุนเพื่อป้องกันไม่ให้ โค่นล้มง่าย
เมื่อมีน้ำทะเลขึ้น – ลง
2. ตอบ 4 เพราะตะบองเพชรเป็นพืชที่ขึ้นบริเวณที่แห้งแล้ง ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนใบให้เล็กลงจนมี
ลักษณะเป็นหนามแหลมเพื่อลดการคายน้ำ
3. ตอบ 4 เพราะมดแดงจะพาเพลี้ยแป้งไปยังพื้นที่หาอาหารและคอยป้องกันอันตรายไม่ให้ศัตรูมาทำร้าย
เพลี้ยแป้ง ส่วนเพลี้ยแป้งจะปล่อยหยดน้ำหวานออกมาให้มดแดงเป็นอาหาร
4. ตอบ 3 เพราะปลาการ์ตูนมีความสัมพันธ์กับดอกไม้ทะเลแบบภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยปลาการ์ตูน
อาศัยหลบภัยในดอกไม้ทะเล ขณะเดียวกันก็คอยปกป้องดอกไม้ทะเลจากปลาบางชนิดที่กินดอกไม้ทะเลเป็น
อาหาร ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันชั่วขณะหนึ่ง เมื่อแยกจากกันแล้วทั้งปลาการ์ตูนและ
ดอกไม้ทะเล ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต ไม่สามารถแยกจากกันได้
5. ตอบ 3 เพราะมดดำกับเพลี้ยอ่อนมีความสัมพันธ์กันแบบภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ชนิด
นี้ เมื่อแยกออกจากกันก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วน ข้อ ก, ข, ง สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันแบบภาวะ
พึ่งพากัน ซึ่งต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต ไม่สามารถแยกจากกันได้
6. ตอบ ข เพราะเหาฉลามกับปลาฉลาม พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่ และหมาไฮยีนากับสิงโต มีความสัมพันธ์กัน
แบบภาวะอิงอาศัย โดยเหาฉลาม พลูด่าง และหมาไฮยีนา ต่างได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ จึงถือเป็น
(+) ส่วนปลาฉลาม ต้นไม้ใหญ่ และสิงโต ต่างก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ แต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์
อะไร จึงถือเป็น (0) ส่วนแมงมุมกับไส้เดือน เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะเป็นกลาง (ศูนย์กับศูนย์) ปลาเสือตอ
กับตั๊กแตน เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อ (บวกกับลบ) กาฝากกับต้นไทร เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะ
ปรสิต (บวกกับลบ)
7. ตอบ 3 เพราะจากแผนภาพนกกินพืช หนอน และแมลง เป็นอาหาร
8. ตอบ 4 เพราะพืชเป็นผู้ผลิตอาหารในโซ่อาหาร ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้น ของการ
ถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร
9. ตอบ 4 เพราะเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารได้ถูกต้อง โดยเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ข้างหน้าและผู้บริโภคอยู่
ข้างหลังต่อกันไปเรื่อยๆ และเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
โดยให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคเสมอ
10. ตอบ 1เพราะการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารอาจแสดงในลักษณะของพีระมิดสามเหลี่ยม ของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งโดยทั่วไปพีระมิดจะมีฐานกว้าง หมายถึงมีจำนวนผู้ผลิตมากที่สุด และจำนวนผู้บริโภคลำดับต่างๆ ลดลงมา
11. ตอบ 1 เพราะสึนามิเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่บริเวณชายทะเลน้ำตื้น และพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล เช่น ทำให้ปะการังใต้น้ำเกิด
ความเสียหาย แนวชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง อาคารบ้านเรือนและสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งเกิดความ
เสียหาย
12. ตอบ 2 เพราะการปลูกต้นไม้ช่วยทำให้อากาศชุ่มชื้น ฝนตกตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดความสมดุลของ
สภาพอากาศ ส่วนข้อ ก, ค, ง ทำให้เกิดมลพิษ
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13. ตอบ 3 เพราะการช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำจะช่วยทำให้แหล่งน้ำในชุมชนสะอาด ซึ่งนับเป็นสิ่งที่
เด็กในวัยนักเรียนสามารถทำได้
14. ตอบ 1 เพราะอากาศมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากขาดอากาศเพียงไม่กี่นาทีคนเราจะ
ตายในที่สุด หรือหากคุณภาพของอากาศไม่ดี เช่น มีควันพิษเจือปนก็จะมีผลต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น
15. ตอบ 4 เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ และการแพทย์ที่ก้าวหน้า ช่วยทำให้คนมีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาวขึ้น
16. ตอบ 4 เพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
17. ตอบ 1 เพราะการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรให้กับคนในชุมชน จะช่วยให้ทุกคน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตของคนเราอย่างมาก โดยช่วยกันเฝ้าระวังดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย
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มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.2 ป 4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

เนื้อหา
- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ
เกสร เพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก ทำหน้าที่แตกต่างกัน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=HuXH_Z_Nz9o
https://www.youtube.com/watch?v=zB8MRajeE0Q
https://www.youtube.com/watch?v=zsQV8MWXIZs
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ตัวอย่างข้อสอบ
1. ตารางส่วนประกอบของดอกไม้ 4 ชนิด

จากตาราง ดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกไม้ชนิดใด

1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. A และ D
2. เด็กชายนาวิน เก็บดอกไม้ 4 ชนิด ชนิดละ 2 ดอกมาศึกษาโดยการ ผ่า และดึงดูส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของดอก แล้วบันทึกผลการศึกษาเป็นตาราง

จากตาราง ข้อใดสรุปถูกต้อง
1. ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนแต่สมบูรณ์เพศ คือ A และ B
2. ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบส่วนและสมบูรณ์เพศ คือ A และ C
3. ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วน และไม่สมบูรณ์เพศ คือ B และ C
4. ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบส่วน แต่ไม่สมบูรณ์เพศ คือ C และ D
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3. นำพืชชนิดเดียวกัน 2 ต้น มาจัดชุดการทดลอง ก และ ข จากนั้นเด็ดใบพืชสีเขียวที่มีขนาด
และอายุเท่ากันจากการทดลองแต่ละชุด มาทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน ได้ผลการทดสอบ เป็นดังภาพ

ชุดการทดลอง ก
ชุดการทดลอง ข
จากภาพ ผลการทดสอบเกิดจากการจัดชุดการทดลองตามข้อใด
1. ชุดการทดลอง ก และ ข ไว้ในที่มืด แต่ไม่ได้รดน้ำในชุดการทดลอง ข
2. ชุดการทดลอง ก และ ข ไว้ในที่มีแสง แต่ไม่ได้รดน้ำในชุดการทดลอง ก
3. ชุดการทดลอง ก ไว้ในที่มืด ชุดการทดลอง ข ไว้ในที่มีแสง และรดน้ำทั้งสองชุดการทดลอง
4. ชุดการทดลอง ก ไว้ในที่มีแสง ชุดการทดลอง ข ไว้ในที่มืด และรดน้ำทั้งสองชุดการทดลอง
4. เมื่อทำการทดลองเรื่องแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชจะต้องควบคุมปัจจัยอื่นให้
เหมือนกันข้อมูลแสดงวัฏจักรชีวิตของพืชมีดอก 4 ชนิด เป็นดังนี้

ชนิดของพืช
ชนิด ก
ชนิด ข
ชนิด ค
ชนิด ง

เมล็ด
ต้นอ่อน
7 วัน
15 วัน
7 วัน
15 วัน

วัฏจักรชีวิตของพืช
ต้นอ่อน
ต้นโตเต็มที่
ต้นโตเต็มที่
45 วัน
30 วัน
40 วัน
20 วัน

ดอก
15 วัน
15 วัน
7 วัน
14 วัน

ดอก
เมล็ด
10 วัน
7 วัน
15 วัน
14 วัน

จากข้อมูล หากชาวสวนต้องการปลูกพืช เพื่อเก็บอกไปขาย ควรเลือกปลูกพืชชนิดใด เพื่อให้สามารถ
เก็บดอกได้เร็วที่สุด
1. ชนิด ก
2. ชนิด ข
3. ชนิด ค
4. ชนิด ง
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5. ต้นพลูด่างที่ปลูกลงดิน แล้วให้เจริญเติบโตเลื้อยเกาะกำแพงหรือเกาะต้นไม้ใหญ่ จะพบว่าใบ
พลูด่างที่อยู่ใกล้ยอดมีขนาดใหญ่กว่าใบที่อยู่ไกลจากยอด ซึ่งเป็นไปได้ว่า ตำแหน่งที่อยู่บนต้นและขนาด
ของใบมีความสัมพันธ์กันหากนักเรียนจำทำการทดลองหรือทำโครงงานเพื่อพิสูจน์ว่า ตำแหน่งของใบที่
เกาะต้นไม้ใหญ่ และขนาดของใบมีความสัมพันธ์กัน การระบุตัวแปรตามข้อใดถูกต้อง
สถานการณ์
ใช่
ไม่ใช่
1.ตัวแปรต้น คือ ตำแหน่งของใบบนดิน ตัวแปรตาม คือ พันธุ์ของพลูด่าง
2.ตัวแปรต้น คือ ตำแหน่งของใบบนต้น ตัวแปรตาม คือ ขนาดของพลูด่าง
3.ตัวแปรต้น คือ ขนาดของใบพลูด่าง ตัวแปรตาม คือ ตำแหน่งของใบบน
ต้น
เฉลย
1. ตอบ 1. A และ B เพราะขาดเกสรเพศผู้ และเกษรเพศเมีย
2. ตอบ 2. ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบส่วนและสมบูรณ์เพศ คือ A และ C
3. ตอบ 4. ชุดการทดลอง ก ไว้ในที่มีแสง ชุดการทดลอง ข ไว้ในที่มืด และรดน้ำทั้งสองชุดการทดลอง
เพราะชุดการทดลอง ก พืชมีการสังเคราะห์แสง ชุดการทดลอง ข พืชไม่มีการสังเคราะห์แสง เมื่อหยด
สารละลายไอโอดีน ที่ใช้ทดสอบแป้งจึงทำให้ ชุดการทดลอง ก เป็นสีน้ำเงินเข้ม ชุดการทดลอง ข
ไม่เปลี่ยนสี
4. ตอบ 4. ชนิด ง เพราะ เวลาตั้งแต่เมล็ดถึงดอก น้อยที่สุด ดูเวลาตั้งแต่พืชเป็นเมล็ด จนถึง ดอก คือ
1. 7 + 45 + 15 = 67 วัน
2. 15 + 30 + 15 = 60 วัน
3. 7 + 40 + 7 = 54 วัน
4. 15 + 20 + 14 = 40 วัน
5. ตอบ 1. ไม่ใช่ 2. ไช่ 3. ไม่ใช่
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ว 1.2 ป 6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน
ว 1.2 ป 6/2 บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ว 1.2 ป 6/3 ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ
ว 1.2 ป 6/4 สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
ว 1.2 ป 6/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ

เนื้อหา
- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่ แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท
- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่ แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามินและน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
แต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ – การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญ เติบโต มีการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายตามเพศและวัย และ มีสุขภาพดี จำเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึงชนิดและ
ปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร
- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอำหารให้มีขนาดเล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ในน้ำลาย
มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล
– หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหารมีการ
ย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะ ดูดซึมได้
รวมถึงน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะถูกดูดซึม ที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็นบริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมด เป็นกาก
อาหาร ซึ่งจะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก
- อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร มีความสำคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ทำงาน
เป็นปกติ
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=0xeWhknbJv0
https://www.youtube.com/watch?v=AEXv2Y7Oiy8
https://www.youtube.com/watch?v=qIv2MbA-NUE
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวอย่างข้อสอบ
1. ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่าง ๆ ในอาหาร 4 ชนิด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กำหนดให้
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4.5 กิโลแคลอรี่ ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
จากตารางและสิ่งที่กำหนดให้ อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด
1. A
2. B
3. C
4. D
2. ตารางชนิดของอาหารที่รับประทานในมื้อต่าง ๆ ของแต่ละวันของนักเรียน 4 คน

ใครรับประทานอาหารได้ครบทุกหมู่ที่สุด
1. ก
2. ข
3. ค
3. ตารางแร่ธาตุในอาหาร 4 ชนิด

4. ง

จากตาราง ถ้าต้องการป้องกันโรคโลหิตจาง ต้องเลือกรับประทานอาหารชนิดใด
1. A
2. B
3. C
4. D
4. วิตามินซีสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดออกตามไรฟัน เราได้รับวิตามินซีจากการรับประทาน
ผักหรือผลไม้บางชนิด เช่น ฝรั่ง ส้ม เป็นต้น เด็กชายไชยาซื้อน้ำส้มคั้นยี่ห้อหนึ่งจากร้านค้าในหมู่บ้านซึ่ง
ฉลากข้างขวดระบุว่า “วิตามินซีสูง” เด็กชายไชยาจะได้รับวิตามินซีจากการรับประทานน้ำส้มคั้นที่ซื้อมา
ในปริมาณสูงจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. จริง เพราะวิตามินซีมีมากในผลไม้จำพวกส้ม
2. ไม่จริง เพราะวิตามินซีไม่สามารถละลายได้ในน้ำส้มคั้น
3. จริง เพราะฉลากข้างขวดก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่า “มีวิตามินซีสูง”
4. ไม่จริงเพราะวิตามินซีในน้ำส้มสลายตัวไปในช่วงกระบวนการผลิตน้ำส้มคั้น
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กล่องเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง มีข้อมูลโภชนาการระบุไว้ข้างกล่องดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หากวันหนึ่งคนปกติดื่มเครื่องดื่มนี้ไป 4 ขวด เขาควรรับประทานอาหารประเภทใดเสริมมากที่สุด
1. ข้าวสวย
2. เนื้อสัตว์
3. ผักต่าง ๆ
4. ขนมหวาน
6. พิจารณารูป

จากรูป ธงโภชนาการที่ระบุสัดส่วน สำหรับเด็กหญิงอายุ 10 ปี ที่มีร่างกายสมส่วนซึ่งควรได้รับพลังงาน
ประมาณวันละ 1,600 กิโลแคลอรี A และ B ธงโภชนาการควรเป็นอาหารประเภทใด
1. A คือโปรตีน B คือไขมัน
2. A คือน้ำตาล B คือไขมัน
3. A คือข้าว B คือผลไม้
4. A คือข้าว B คือน้ำตาล น้ำมัน เกลือ
7. ตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่าง ๆ ในอาหาร 4 ชนิด

อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด
1. A
3. C

2. B
4. D
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8 . ตารางปริมาณแร่ธาตุในอาหาร 4 ชนิด

จากตาราง ถ้านักเรียนต้องการมีร่างกายสมส่วน กระดูกและฟันแข็งแรง นักเรียนจะเลือก
รับประทานอาหารชนิดใด
1. A
2. B
3. C
4. D
9. เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภท แป้งและโปรตีน จะเกิดการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดบริเวณใด
1. ปาก
2. ลำไส้เล็ก 3. ลำไส้ใหญ่
4. กระเพาะอาหาร
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ตอบ 2. B
2. ตอบ 3. ค
3. ตอบ 1. A
4. ตอบ 1. จริง เพราะวิตามินซีมีมากในผลไม้จำพวกส้ม
5. ตอบ 3. ผักต่าง ๆ
6. ตอบ 4. A คือข้าว B คือน้ำตาล น้ำมัน เกลือ
7. ตอบ 2. B
8. ตอบ 2. B
9. ตอบ 2. ลำไส้เล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 174

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรร
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.3 ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
ว 1.3 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้
ว 1.3 ป.4/3 จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

เนื้อหา
- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ
เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์
- การจำแนกพืชสามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก
- การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์โดยลูกที่
เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=Z-gZ7ZFyLYw
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%E0%B8%81%E0%
B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8
A+%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E
0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.youtube.com/watch?v=rTYYYlycQhM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 175

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่างข้อสอบ
1. นักเรียนคนหนึ่งเลือกเก็บดอกไม้มา 3 ชนิด จากสวนของโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบการเรียน
เรื่องการจำแนกกลุ่มพืช ดังรูป ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่

1. A

2. A และ B

3. B และ C

4. D

2. เด็กชายนทีสำรวจพืชในโรงเรียน แล้วแบ่งพืชเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หญ้า พุทธรักษา
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ทานตะวัน ถั่วลิสง
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เฟินข้าหลวงหลังลาย มอส
เด็กชายนทีใช้ลักษณะอะไรบ้างในการจำแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม
1. พืชมีดอกหรือไม่มีดอก และการมีท่อลำเลียงหรือไม่มีท่อลำเลียง
2. พืชมีดอกหรือไม่มีดอก และการเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่
3. พืชมีดอกหรือไม่มีดอก และการมีดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศ
4. การเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ และการมีท่อลำเลียงหรือไม่มีท่อลำเลียง
3. กุ๊กพบพืชชนิดหนึ่ง มีลำต้นสูง ลักษณะเป็นปล้อง ใบยาว เส้นใบขนานกัน และดอกมีสีขาว
กุ๊กควรจัดพืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มใด
1. พืชดอก
– พืชใบเลีย้ งคู่
2. พืชดอก
– พืชใบเลีย้ งเดี่ยว
3. พืชไม่มีดอก – พืชใบเลี้ยงคู่
4. พืชไม่มีดอก – พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
4. นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูให้ไปสำรวจชนิดของสัตว์ในบริเวณสนามและร่องปลูก
ดอกไม้ของโรงเรียน ผลการสำรวจพบสัตว์ 8 ชนิด ดังนี้
นกกางเขน กบ งูเขียว กิ้งกือ มดแดง ไส้เดือนดิน จิ้งจก ผีเสื้อ ถ้านักเรียนต้องการจำแนกสัตว์เหล่านี้
เป็นสองกลุ่ม เกณฑ์การจำแนกที่ควรใช้เป็นลำดับแรกคือข้อใด
1. การไม่มีปีก – การมีปีก
2. การเป็นสัตว์เลือดเย็น การเป็นสัตว์เลือดอุ่น
3. การมีปฏิสนธิภายนอก การมีปฏิสนธิภายใน
4. การไม่มีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย การมีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย
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5. แผนภูมิการแบ่งกลุ่มสัตว์โดยใช้ลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์

สัตว์กลุ่ม 3 และ 4 มีลักษณะใดเหมือนกัน
1. เลือดเย็น และไม่มีเหงือก
2. เลือดเย็น ผิวหนังมีเกล็ด
3. ไม่มีเหงือก ผิวหนังมีเกล็ด
4. ไม่มีเหงือก และผิวหนังไม่มีเกล็ด
6. ตารางแสดงลักษณะบางประการของสัตว์ 4 ชนิด

พิจารณาจากตาราง ปลากัดมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ชนิดใด
1. A
2. B
3. C
4. D
7. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะการสืบพันธุ์แตกต่างจากพวก และแตกต่างอย่างไร
1. กบ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยใช้อสุจิของเพศผู้เข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ของเพศเมีย
2. ดาวทะเล สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สามารถงอกใหม่ได้จากตัวเดิม
3. ปลากัด ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย แล้วฟักเป็นตัว
4. แมว ปฏิสนธิภายในร่างกายแล้วออกลูกเป็นตัว
8. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะการสืบพันธุ์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น
1. กบ
2. ไก่
3. แมว
4. หมีแพนด้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9. ผลของพืชในข้อใดที่เกิดจากรังไข่หลายรังไข่หรือกลุ่มของรังไข่ภายในดอกดอกเดียวกัน
1. ลำไย ลองกอง
2. น้อยหน่า สตรอว์เบอร์รี
3. องุ่น แตงโม
4. มะละกอ มะเขือ
10. พลอยต้องการสำรวจว่าส้ม 1 ผล มีกี่เมล็ด จึงแกะส้มคัดแต่เมล็ดออกมา ผลปรากฏว่า
เมล็ดบางเมล็ดมีลักษณะลีบ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
1. เกสรเพสผู้ไม่สมบูรณ์
2. รังไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ
3. เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่อนแอ
4. เนื้อในเมล็ดเก็บสะสมอาหารไม่เพียงพอ
เฉลย
1. ตอบ 1. A
2. ตอบ 4. การเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ และการมีท่อลำเลียงหรือไม่มีท่อลำเลียง
3. ตอบ 2. พืชดอก
– พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
4. ตอบ 4. การไม่มีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย การมีโครงร่างแข็งภายในร่างกาย
5. ตอบ 1. เลือดเย็น และไม่มีเหงือก
6. ตอบ 1. A
7. ตอบ 2. ดาวทะเล สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สามารถงอกใหม่ได้จากตัวเดิม
8. ตอบ 1. กบ
9. ตอบ 2. น้อยหน่า สตรอว์เบอร์รี
10. ตอบ 3. เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่อนแอ
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ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์
ว 1.3 ป.5/2 แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่

เนื้อหา
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะของใบ สีดอกสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่นเชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อลิ้น
ลักษณะของติ่งหู
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=zConar6how8
https://www.youtube.com/watch?v=kyM2_WlqoTA
https://www.youtube.com/watch?v=gq28yzOKM3E
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ตัวอย่างข้อสอบ
1. แผนผังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัวหนึ่ง

จากแผนผัง ข้อมูลใดถูกต้อง
1. ลูกไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะการมีลักยิ้มมาจากพ่อ
2. ลูกได้รับการถ่ายทอดเฉพาะลักษณะการไม่มีลักยิ้มมาจากแม่
3. ลักษณะการมีลักยิ้มจากพ่อ และการไม่มีลักยิ้มจากแม่จะถ่ายทอดสู่ลูก
4. ลักษณะการไม่มีลักยิ้มจากตาจะถ่ายทอดสู่แม่และพ่อ แล้วถ่ายทอดสู่ลูกอีกทอดหนึ่ง
2. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมด
1. ผมหยิก มีแผลเป็น จมูกโด่ง หนังตาชั้นเดียว ห่อลิ้นไม่ได้
2. ผมตรง ไม่มีติ่งหู
จมูกโด่ง หนังตาสองชั้น ห่อลิ้นได้
3. ผมหยิก มีติ่งหู
ถนัดซ้าย ผิวขาว
ชอบกินหวาน
4. ผมตรง ผิวคล้ำ
หนังตาสองชั้น ไม่ชอบกินผัก จมูกโด่ง
3. แผนผังแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในแมว

จากแผนผัง ข้อใดสรุปถูกต้อง
1. ลักษณะขนสีขาวของลูกเป็นลักษณะเด่นแท้เหมือนของพ่อ
2. ลักษณะขนด่างเป็นลักษณะด้อย ลูกที่มีขนด่างจึงตายหมด
3. ลักษณะขนด่างไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูก
4. ลักษณะขนสีขาวเป็นลักษณะเด่น
4. สันติสังเกตว่าตนเองมีผมตรง สีดำ ซึ่งแตกต่างจากพ่อ แม่ และน้องชายของเขานักเรียนคิดว่า
สันติได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากครอบครัวหรือไม่ อย่างไร
1. ไม่ได้รับ เพราะสันติมีลักษณะเส้นผม และสีผมที่แตกต่างจากครอบครัว
2. ไม่ได้รับ เพราะสันติอาจได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากลุง ป้า น้า อา
3. ได้รับ เพราะลักษณะเส้นผมและสีผมของสันติเป็นลักษณะที่ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ ย่า
ตาและยาย
4. ได้รับ เพราะพ่อ แม่ และน้องชายของสันติไปดัดผมและทำสีผมใหม่ จึงทำให้เส้นผมและสี
ผมแตกต่างจากสันติ
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5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1. นักเรียนมีลักยิ้มเหมือนคุณพ่อ
2. พี่สาวไว้เล็บยาวเหมือนคุณแม่
3. คุณแม่เป็นไข้หวัดเหมือนคุณยาย
4. น้องชายพูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนคุณพ่อ
6. ด.ช. ดิษฐานันท์ ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ไปสำรวจลักษณะของตนเองกับบุคคลใน
ครอบครัว ได้ข้อมูลดังนี้
ลักษณะของดิษฐานันท์
ผมหยักศก
ขนตายาวงอน
ผิวสีแทน
จมูกโด่ง
มีลักยิ้ม

ปู่


เหมือนกับลักษณะของ
ย่า
ตา

ยาย






ลักษณะในข้อใดที่ ด.ช. ดิษฐานันท์ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากคุณพ่อ
1. ลักษณะสีผิว
2. ลักษณะขนตา
3. ลักษณะลักยิ้ม
4. ลักษณะจมูก
7. ถ้านำสุนัขสีดำผสมกับสุนัขสีขาว ลูกสุนัขที่ออกมาเป็นสีดำทุกตัว ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ขนสีดำเป็นพันธุ์ใหม่
ข. ขนสีดำเป็นลักษณะเด่น
ค. ขนสีขาวเป็นลักษณะเด่น
ง. ขนสีขาวไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
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8.วิชิตสำรวจส่วนประกอบของดอกไม้ 4 ชนิด ได้ข้อมูลดังนี้
ชนิดของดอกไม้
กุหลาบ
มะละกอ
มะเขือ
ชบา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้

มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี

มี
ไม่มี
มี
มี

จากข้อมูล ดอกไม้ชนิดใดจัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์
1. กุหลาบ
3. ชบา

เกสรเพศ
เมีย
มี
มี
มี
มี

2. มะเขือ
4. มะละกอ

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกช่วยล่อแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยให้เกิดการผสมเกสร
2. การปฏิสนธิคือการที่ละอองเรณูจากเกสรเพศผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
3. ดอกกุหลาบและดอกฟักทองจัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ
4. ดอกสมบูรณ์เพศจัดเป็นดอกสมบูรณ์เสมอ
10. การที่ลูกมีลักษณะบางอย่างไม่เหมือนพ่อ แต่มีลักษณะที่เหมือนปู่ เป็นเพราะอะไร
1. ลูกไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจากพ่อ แต่เป็นลักษณะที่แปรฝัน
2. พ่อไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจากปู่ จึงไม่ปรากฏในรุ่นพ่อ
3. พ่อได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจากปู่ แต่ไม่ปรากฏในรุ่นพ่อ
4. เป็นไปได้ทั้ง 3 ข้อ
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1. ตอบ 1. ลูกไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะการมีลักยิ้มมาจากพ่อ
2. ตอบ 2. ผมตรง ไม่มีติ่งหู
จมูกโด่ง หนังตาสองชั้น ห่อลิ้นได้
3. ตอบ 4. ลักษณะขนสีขาวเป็นลักษณะเด่น
4. ตอบ 3. ได้รับ เพราะลักษณะเส้นผมและสีผมของสันติเป็นลักษณะที่ได้รับถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ ย่า ตาและ
ยาย
5. ตอบ 1. นักเรียนมีลักยิ้มเหมือนคุณพ่อ
6. ตอบ 2. ลักษณะขนตาเป็นลักษณะของดิษฐานันท์ที่เหมือนกับคุณย่า ซึ่งดิษฐานันท์ได้รับการถ่ายทอด
ลักษณะนี้มาจากพ่อ ซึ่งเป็นลูกของปู่กับย่า จึงได้รับการถ่ายทอดลักษณะนี้มาจากย่า แต่ยีนนี้อาจเป็นลักษณะ
ด้อยที่ไม่แสดงออกในรุ่นพ่อ แต่มาแสดงออกในรุ่นหลานได้
7. ตอบ 2. ขนสีดำและขนสีขาว เป็นลักษณะพันธุกรรมของสัตว์ที่ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกได้ แต่การที่รุ่นลูก
ปรากฏเป็นขนสีดำ แต่ไม่ปรากฏขนสีขาว เนื่องจากขนสีดำเป็นลักษณะเด่น (ลักษณะที่ปรากฏในรุ่นต่อไป
เสมอและปรากฏมากกว่า) ส่วนขนสีขาวเป็นลักษณะด้อย (ลักษณะที่หายไปหรือปรากฏน้อยกว่า) รุ่นลูกจึง
แสดงออกเป็นขนสีดำโดยข่มสีขาวไม่ให้แสดงออก
8. ตอบ 4 ดอกสมบูรณ์ หมายถึง ดอกที่มีองค์ประกอบครบ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้
เกสรเพศเมีย ซึ่งในที่นี้ คือ ดอกกุหลาบ มะเขือ ชบา ดอกไม่สมบูรณ์ หมายถึง ดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบ 4
ส่วน ในที่นี้คือ ดอกมะละกอ
9. ตอบ 1. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก คือ ส่วนประกอบของดอกที่มีสีสันสวยงาม ทำหน้าที่ล่อแมลง
ข้อ 2. ไม่ใช่การปฏิสนธิ แต่เป็นการถ่ายละอองเรณู
ข้อ 3. ดอกกุหลาบเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกฟักทองเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ข้อ 4. ดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย แต่อาจไม่มีกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกก็ได้
10. ตอบ 3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลูกจะได้รับลักษณะบางอย่างจากพ่อ ซึ่งพ่อจะได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อของพ่อ (ปู่) แต่ลักษณะบางลักษณะที่พ่อได้รับถ่ายทอดจากปู่นั้นอาจไม่
ปรากฏในรุ่นพ่อ (ลูกของปู่) เพราะถูกลักษณะเด่นข่มไว้ แต่จะถ่ายทอดไปสู่หลาน (ลูกของพ่อ) ได้
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้าง และ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิด สารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการ
นำไฟฟ้าของวัสดุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำ ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ อย่าง
มีเหตุผลจากการทดลอง
ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่าง และปริมาตร ของสสาร
ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ
ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง และ การตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร
เนื้อหา
- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมา กระทำและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่นำความร้อนจะ ร้อนได้
เร็วเมื่อได้รับความร้อน และวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มา
พิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบชิ้นงาน เพื่อใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่ สสารมี สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
ของแข็งมี ปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะส่วนที่
บรรจุ ของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร และรูปร่างเปลี่ยนไป ตามภาชนะที่บรรจุ
- การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึง
ระดับหนึ่ง จะทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม
ความร้อนต่อไป จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อน
ลงถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึง
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ระดับหนึ่งของเหลว จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
เป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ
- เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน กับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย
เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย
- เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้
จากมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ มีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของ
อุณหภูมิ
- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่
สามารถ เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ผันกลับไม่ได้เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม
- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย
วิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสาร
ผสม เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกัน อย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออก หรือการร่อน ผ่านวัสดุ
ที่มีรูถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก อาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็น ของแข็งที่ไม่
ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสาร สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
-สารและสมบัติของสาร https://docs.google.com/presentation/d/1eq67U5Ea2WW1JuP6A0ydfa3NpXTrb_j/edit#slide=id.p1
-สมบัติของสาร https://www.youtube.com/watch?v=2qeXhtSnpuk
-การเปลี่ยนแปลงของสาร https://www.youtube.com/watch?v=d4fwsMOImfY
-การแยกสารเนื้อผสม https://www.youtube.com/watch?v=eTGuvEIoWnA
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ตัวอย่างข้อสอบ
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
1. นำวัสดุ 3 ชนิดมาขูดกัน ได้ผลดังตาราง
ตารางผลการทดสอบความแข็งของวัสดุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จากตาราง สามารถสรุปได้อย่างไร (O-NET 50)
1. วัสดุชนิดที่ 2 แข็งที่สุด
2. วัสดุชนิดที่ 3 แข็งที่สุด
3. วัสดุชนิดที่ 1 อ่อนที่สุด
4. วัสดุชนิดที่ 3 อ่อนที่สุด
2. มีวัสดุ 3 ชนิด คือ 1 2 และ 3 ถ้านำวัสดุ 2 ชนิดมาขูดกัน ได้ผลดังตาราง
ตาราง ผลที่เกิดจากการนำวัสดุ 2 ชนิดมาขูดกัน

จากตาราง ข้อความใดสรุปได้ถูกต้อง (O-NET 52)
1. วัสดุชนิดที่ 1 แข็งมากที่สุด
2. วัสดุชนิดที่ 2 แข็งมากที่สุด
3. วัสดุชนิดที่ 3 แข็งมากที่สุด
4. วัสดุชนิดที่ 1 และ 3 แข็งมากที่สุดเท่ากัน
3. ตาราง ระดับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆในหิน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
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เมื่อนำหิน 2 ก้อนที่มีแร่เหล่านี้เป็น องค์ประกอบ มาทดลองได้ผลดังนี้
ก. หิน A ขูดหิน B เป็นรอย
ข. หิน A และหิน B ขุดแคลไซต์เป็นรอย
ค. โพแทซขูดหิน A และหิน B เป็นรอย หิน A ขูดควอรตซ์ไม่เป็นรอย ฟลูออไรต์ขูดหิน B ไม่เป็นรอย
ข้อใดน่าจะเป็นไปได้ (O-NET 57)
1. หิน A คือ หินฟันม้า หิน B คือ อะพาไทต์
2. หิน A คือ อะพาไทต์ หิน B คือ หินฟันม้า
3. หิน A คือ คอรันดัม หิน B คือ ยิปซัม
4. หิน A คือ ยิปซัม หิน B คือ คอรันดัม
4. ตารางระดับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆ ในหิน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ( ระดับ 1 ไป ระดับ 10)
พิจารณาจากตาราง ข้อสรุปเกี่ยวกับความแข็งของแร่ ข้อใดถูกต้อง (O-NET 59)

1. แร่หินฟันม้าและแร่อะพาไทต์มีระดับความแข็งปานกลาง ขูดกันไม่เป็นรอย
2. แร่ทัลต์และแร่ยิปซัม ขูดแร่แคลไซด์ เป็นรอย
3. แร่ฟลูออไรด์ขูดแร่ยิปซัม ไม่เป็นรอย
4. แร่ทัลต์ขูดแร่ควอตซ์ ไม่เป็นรอย
5. ใส่น้ำปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิ 20°C ลงในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุ 4 ชนิดแล้วแช่ในอ่างน้ำร้อนอุณหภูมิ
80°C ดังภาพ เมื่อเวลาผ่านไป 3 นาทีน้ำในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุชนิดใดจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด (O-NET 51)

1. แก้ว
2. ทองแดง
3. พลาสติก
4. กระเบื้อง
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6. ให้พลังงานความร้อนเท่ากันเพื่อต้มน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในบีกเกอร์ขนาดเท่ากันที่ทำด้วยวัสดุ
ต่างกัน บันทึกเวลาที่ทำให้น้ำเดือด ได้ผลตามตาราง ตาราง เวลาที่ใช้ในการทำให้น้ำเดือดเมื่อต้มน้ำใน
บีกเกอร์ที่ทำด้วยวัสดุต่างกัน

จากข้อมูล วัสดุชนิดใดถ่ายโอนความร้อนได้ช้าที่สุด (O-NET 52)
1. A
2. B
3. C
4. D
7. นำโลหะ A B C และ D จุ่มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดเป็นเวลา 2 นาที พบว่าโลหะ A B C และ D
มีอุณหภูมิต่างกัน ดังตาราง
ตาราง อุณหภูมิของโลหะชนิดต่างๆก่อนจุ่ม และหลังจุ่มในน้ำเดือด

ในการผลิตภาชนะหุงต้ม จะเลือกใช้โลหะชนิดใดจึงเหมาะสมที่สุด (O-NET 57)
1. A
2. B
3. C
4. D
8. การส่งผ่านความร้อนในข้อใดเป็นการนำความร้อน (O-NET 57)
1. การปิ้งปลา
2. การเช็ดตัวเมื่อมีไข้
3. การคั่วถั่วลิสงผสมทราย
4. การส่องแสงของดวงอาทิตย์
9. นำเทอร์โมมิเตอร์ไปแช่น้ำที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วใส่วัตถุร้อนที่มีอุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส ชนิดต่าง ๆ ลงไป ดังภาพ
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วัตถุชนิดใด ที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นได้รวดเร็วที่สุด (O-NET 59)
1. แก้ว
2. แท่งไม้
3. ทองแดง
4. กระเบื้องดินเผา
10. นำแก้วที่ทำจากวัสดุต่างกัน 4 ชนิด มาใส่น้ำ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ ที่บริเวณ
เดียวกัน เมื่อเวลาผ่าน ไป 10 นาที พบว่า น้ำในแก้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปดังนี้

ถ้านำวัสดุทั้ง 4 ชนิดนี้ ไปทำกระติกที่มีลักษณะเหมือนกัน แล้วใส่น้ำแข็งปริมาณเท่ากัน น้ำแข็งใน
กระติก ที่ทำจาก วัสดุชนิดใด จะหลอมเหลวช้าที่สุด (O-NET 60)
1. A
2. B
3. C
4. D
11. ใส่วัตถุที่จมน้ำ 4 ชนิดลงในภาชนะที่มีน้ำอยู่แล้ว แยกใส่ภาชนะละ 1 ชนิด แล้ววัดปริมาตรน้ำที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม ได้ผล ดังตาราง ตาราง ปริมาตรน้ำในภาชนะที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อใส่วัตถุที่จมน้ำได้ 4
ชนิด ในภาชนะแต่ละใบ

เมื่อทดสอบด้วยวิธีเดียวกันนี้กับวัตถุที่จมน้ำได้อีกชนิดหนึ่ง พบว่าปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น 44
ลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุในน้ำน่าจะมีปริมาตรใกล้เคียงกับวัตถุในภาชนะชนิดใดในตารางข้างต้น
(O-NET 52)
1. ชนิดที่ 1
2. ชนิดที่ 2
3. ชนิดที่ 3
4. ชนิดที่ 4
12. ภาพการแยกชั้นของของเหลว 4 ชนิดที่ใส่ไว้ในภาชนะใบหนึ่งจากภาพ ของเหลวชนิดใดมีความ
หนาแน่นสูงที่สุด (O-NET 52)
1. ชนิดที่ 1
2. ชนิดที่ 2
3. ชนิดที่ 3
4. ชนิดที่ 4
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13. ทดสอบสมบัติของเชือก 4 ชนิด โดยผูกเชือกแต่ละชนิดเข้ากับคานไม้ ดังภาพ

จากนั้นนำตุ้มน้ำหนักที่มีมวล 1 กิโลกรัม มาแขวนที่ขอเกี่ยวของเชือกแต่ละเส้น แล้วเพิ่มตุ้ม
น้ำหนักทีละ 1 กิโลกรัม สังเกตและบันทึกมวลของตุ้มน้ำหนักที่เริ่มทำให้เชือกขาดได้ดังตาราง ถ้าต้องการ
นำเชือกไปแขวนวัตถุมวล 5 กิโลกรัม โดยเชือกไม่ขาด ควรเลือกเชือกชนิดใด (O-NET 61)
1. เชือก A
2. เชือก B
3. เชือก C
4. เชือก D
14. ทดสอบสมบัติของเส้นเอ็นยืด A B และ C ที่มีขนาดเท่ากัน และมีความยาวเริ่มต้น 17 เซนติเมตร โดย
ผูกเส้นเอ็นยืด เข้ากับคานไม้ ดังภาพ แขวนตุ้มน้ำหนักมวล 2 กิโลกรัม ที่ขอเกี่ยวของเส้นเอ็นยืดแต่ละเส้น
แล้วบันทึกความยาวของเส้น เอ็นยืดขณะแขวน และหลังจากนำตุ้มน้ำหนักออก ได้ผลดังตาราง (O-NET
62)

จากข้อมูล ข้อใดเรียงลำดับเส้นเอ็นยืดที่มีสภาพยืดหยุ่นจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง
1. เส้นเอ็นยืด B A และ C
2. เส้นเอ็นยืด B C และ A
3. เส้นเอ็นยืด A C และ B
4. เส้นเอ็นยืด C A และ B
15. การแยกแก้วน้ำที่ซ้อนติดกันแน่นออกจากกันด้วยการแช่แก้วลงในน้ำร้อนเป็นการใช้ความรู้เรื่องใด
(O-NET 50)
1. เมื่อสสารได้รับความร้อนจะละลาย
2. เมื่อสสารได้รับความร้อนจะขยายตัว
3. เมื่อสสารได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอ
4. เมื่อสสารได้รับความร้อนจะหลอมเหลว
16. ต้องการทำภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นานควรทำจากวัสดุชนิดใด (O-NET 52)
1. เหล็ก
2. พลาสติก 3. ทองเหลือง 4. กระเบื้องเคลือบ 1
17. ใครเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุได้เหมาะสมที่สุด (O-NET 54)
1. แม่ค้าใช้ชามกระเบื้องใส่ก๋วยเตี๋ยว
2. พี่เก็บน้ำส้มสายชูไว้ในถ้วยโลหะ
3. น้องนำช้อนพลาสติกมาตักแกงร้อนๆ 4. พ่อนำอาหารใส่จานอะลูมิเนียมไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ
18. เครื่องใช้ในครัวสองชนิดในข้อใด มีหลักการทำงานคล้ายกันที่สุด (O-NET 58)
1. หม้อตุ๋น เตาถ่านย่างไก่
2. หวดนึ่งข้าว หม้อตุ๋น
3. ซึ้งหรือลังถึง หวดนึ่งข้าวเหนียว
4. เตาถ่านย่างไก่ซึ้งหรือลังถึง
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เฉลย
1. ตอบ 2. วัสดุชนิดที่ 3 แข็งที่สุด
2. ตอบ 1. วัสดุชนิดที่ 1 แข็งมากที่สุด
3. ตอบ 1. หิน A คือ หินฟันม้า หิน B คือ อะพาไทต์
4. ตอบ 4. แร่ทัลต์ขูดแร่ควอตซ์ ไม่เป็นรอย
5. ตอบ 2. ทองแดง
6. ตอบ 2. B
7. ตอบ 4. D
8. ตอบ 3. การคั่วถั่วลิสงผสมทราย
9. ตอบ 3. ทองแดง
10. ตอบ 1. A
11. ตอบ 2. ชนิดที่ 2
12. ตอบ 4. ชนิดที่ 4
13. ตอบ 4. เชือก D
14. ตอบ 2. เส้นเอ็นยืด B C และ A
15. ตอบ 2. เมื่อสสารได้รับความร้อนจะขยายตัว
16. ตอบ 3. ทองเหลือง
17. ตอบ 1. แม่ค้าใช้ชามกระเบื้องใส่ก๋วยเตี๋ยว
18. ตอบ 3. ซึ้งหรือลังถึง หวดนึ่งข้าวเหนียว
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สารและสมบัติของสาร
1. โลหะชนิดใดมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง (O-NET 51)
1. เหล็ก
2. ปรอท
3. ตะกั่ว
4. ทองแดง
2. ขวดแก้ว 3 ชั้น ชั้นกลางบรรจุเกล็ดไอโอดีน (ดังรูป) ถ้าต้องการให้เกิดผลึกไอโอดีนขึ้นที่ฝาด้านบนของ
ชั้นกลางมากๆ จะต้องทำตามวิธีการใด (O-NET 58)
1. ชั้นบนใส่น้ำร้อน ชั้นล่างใส่น้ำแข็ง
2. ชั้นบนใส่น้ำแข็ง ชั้นล่างใส่น้ำร้อน
3. ชั้นบนใส่น้ำแข็ง ชั้นล่างใส่น้ำแข็ง
4. ชั้นบนใส่น้ำร้อน ชั้นล่างใส่น้ำร้อน
3. นำสาร A ใส่ในภาชนะปิดใบหนึ่ง แล้วนำไปวางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน พบว่าสาร A เกิด
การเปลี่ยนสถานะแตกต่างกัน ดังภาพ (O-NET 62)

จากข้อมูล ข้อสรูปใดถูกต้อง
1. สาร A ที่สถานะ X และ Z จะมีมวลไม่เท่ากัน
2. สาร A ที่สถานะ X มีปริมาตรมากกว่าที่สถานะ Y
3. ถ้าลดอุณหภูมิของสาร A ที่สถานะ Y สารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Z
4. สาร A ที่สถานะ Y จะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคอยู่ห่างกันมากที่สุด
4. สสารในกลุ่มใดต่อไปนี้มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊สตามลำดับ (O-NET 50)
1. เกลือ น้ำเชื่อม สารส้ม
2. ไอน้ำ น้ำปลา น้ำตาลทราย
3. ผงซักฟอก น้ำมันพืช อากาศ 4. น้ำเกลือ ควันไฟ น้ำส้มสายชู
5. สารกลุ่มใดมีสถานะเดียวกันทุกชนิด (O-NET 52)
1. ออกซิเจน ลม น้ำอัดลม
2. น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา
3. ปรอท น้ำเชื่อม น้ำอัดลม
4. ทองคำเปลว ปรอท ทองเหลือง
6. สารในข้อใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมด (O-NET 56)
1. สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม
2. น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำเชื่อม
3. น้ำอัดลม น้ำแข็ง น้ำโซดา
4. น้ำส้มสายชู น้ำมันพืช แอลกฮอลล์
7. ข้อใดจัดเป็นสารเนื้อผสมทั้งหมด (O-NET 56)
1. น้ำเกลือ น้ำเชื่อม น้ำปลา
2. น้ำนม น้ำส้มสายชู น้ำพริก
3. น้ำจิ้มปลา น้ำโคลน แป้งน้ำ 4. น้ำส้มคั้น น้ำคลอง น้ำประปา
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. นำสาร A และ B ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาตร 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในภาชนะใสมีฝาปิดที่มีรูปทรง
และความจุแตกต่างกัน 3 ใบ สังเกตลักษณะของสารที่อยู่ในภาชนะได้ดังภาพ

จากข้อมูล สาร A และสาร B มีสถานะใดตามลำดับ (O-NET 61)
1. แก๊สและของแข็ง
2. ของเหลวและแก๊ส
3. ของแข็งและของเหลว
4. ของเหลวและของเหลว
9. พิจารณา สารในแต่ละข้อต่อไปนี้จากข้อมูล ถ้าสารในแต่ละข้อมีมวล
หรือปริมาตรเท่ากัน สารใดที่แสดง สมบัติ “สารมีรูปร่างคงที่” (O-NET 60)
1. แชมพูเท่านั้น
2. แชมพูและอากาศ
3. ก้อนยางลบเท่านั้น
4. อากาศและก้อนยางลบ
10. เมื่อนำแผ่นกระจกไปอังเหนือไอน้ำแล้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะที่แผ่นกระจก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ
เปลี่ยนสถานะ ของน้ำอย่างไร (O-NET 52)
1. ของแข็งเป็นของเหลว
2. ของเหลวเป็นแก๊ส
3. แก๊สเป็นของเหลว
4. ของเหลวเป็นของแข็ง
11. กราฟแสดงความสามารถในการละลายของสาร A สาร B สาร C และสาร D ในน้ำ 100 กรัม
ณ อุณหภูมิต่างๆ

สารในข้อใด ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะสามารถละลายน้ำได้มากขึ้น (O-NET 53A)
1. A และ B
2. A และ C
3. B และ C
4. A และ B และ C
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12. กราฟแสดงความสามารถในการละลายของสาร A สาร B สาร C และสาร D ในน้ำ 100 กรัม
ณ อุณหภูมิต่างๆ

สารในข้อใด ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สามารถละลายน้ำได้มากที่สุด (O-NET 53 ชุด B)
1. A
2. B
3. C
4. D
13. พิจารณาจากแผนภาพข้างล่าง ข้อใดอธิบายไม่ถูกต้อง (O-NET 54)

1. 1 และ 2 เป็นกระบวนการดูดความร้อน
2. 3 และ 4 เป็นกระบวนการคายความร้อน
3. 1 เป็นการละลาย 2 เป็นการระเหย
4. 3 เป็นการควบแน่น 5 เป็นการระเหิด
14. นำก้อนน้ำตาลไปละลายในของเหลวชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิห้อง บันทึกเวลาที่น้ำตาลละลายจนหมด
ดังแผนภูมิ
แผนภูมิ แสดงเวลาที่ใช้ในการละลายของน้ำตาลในของเหลว 4 ชนิด

ของเหลวชนิดใดทำละลายได้ดีที่สุด (O-NET 55)
1. A เพราะใช้เวลามากกว่า D
2. B เพราะใช้เวลาน้อยกว่า C
3. C เพราะใช้เวลามากที่สุด
4. D เพราะใช้เวลาน้อยที่สุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 194

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15. นำก้อนน้ำตาลที่มีมวลเท่ากันไปละลายในของเหลว 4 ชนิดที่มีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากัน บันทึก
เวลาที่น้ำตาลละลายจนหมดก้อน ได้ผลดังแผนภูมิ

ของเหลวชนิดใดเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด (O-NET 59)
1. A
2. B
3. C
4. D
16. พิจารณาสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ จากสถานการณ์ เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที
สถานการณ์ใดที่เกิดกระบวนการควบแน่น (O-NET 61)
1. สถานการณ์ที่ 1
2. สถานการณ์ที่ 2
3. สถานการณ์ที่ 3
4. สถานการณ์ที่ 4

17. การกระทำใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (O-NET 50)
1. ละลายเกลือในน้ำ
2. ใส่น้ำในช่องแช่แข็ง
3. เผากระดาษได้เถ้าสีดำ
4. ตัดกระดาษด้วยกรรไกร
18. ตาราง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำน้ำไปทดลองด้วยวิธีการต่างๆ

จากข้อมูลในตาราง การทดลองในหลอดทดลองใดที่สมบัติของสารไม่เปลี่ยนแปลง (O-NET 51)
1. หลอดที่ 1
2. หลอดที่ 2
3. หลอดที่ 3
4. หลอดที่ 4
19. การกระทำใดเป็นการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง (O-NET 52)
1. รินกรดเกลือลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ
2. ดมกลิ่นโดยใช้จมูกจ่อที่ปากบีกเกอร์
3. ถือหลอดหยดโดยไม่มีภาชนะรองรับ 4. ใช้ดินสอคนสารละลายไอโอดีนให้เข้ากัน
20. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด (O-NET 55)
1. การจุดไม้ขีดไฟ การกลายเป็นไอของน้ำ 2. การเผาถ่าน การสุกของผลไม้
3. การเกิดสนิมเหล็ก การเกิดเมฆฝน
4. การเกิดลูกเห็บ การหลอมเหลวของน้ำแข็ง
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

21. การกระทำในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (O-NET 56)
1. เทเกลือลงในน้ำเดือด
2. ผสมปุ๋ยเคมีกับน้ำไว้รดต้นไม้
3. เติมน้ำส้มสายชูลงในก๋วยเตี๋ยว
4. เผาท่อนไม้ให้เป็นถ่านไว้ใช้หุงต้ม
22. แก๊สที่เกิดขึ้นในข้อใด ไม่ได้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (O-NET 59)
1. แก๊สที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในคลอง
2. แก๊สที่เกิดจากการทิ้งน้ำแข็งแห้งลงในน้ำ
3. แก๊สที่เกิดจากการเน่าของสิ่งปฏิกูลในคลอง
4. แก๊สที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
23. ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงของสาร เป็นดังนี้
A. เกลือละลายน้ำ
B. น้ำกลายเป็นไอ
C. ไม้ถูกเผากลายเป็นถ่าน
D. ผลไม้ถูกบ่มจนสุกงอม E. เหล็กเกิดสนิม
F. หยดน้ำในอากาศกลายเป็นลูกเห็บ
จากข้อมูล ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมด (O-NET 60)
1. A B และ F
2. B C และ D
3. D E และ F
4. C D และ E
24. เด็กหญิงอรนันท์ต้องการทดลองการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารสีบางชนิดในพืชเมื่ออยู่ใน สภาพ
กรดได้ทดลองนำกะหล่ำปลีสีม่วงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปสับให้ละเอียดแล้วนำไปชั่ง แยกใส่ 3 ถ้วยๆ ละ
50 กรัม 100 กรัม และ 150 กรัม ตามลำดับ เติมน้ำลงในแต่ละถ้วยๆ ละ 200 มิลลิลิตร เท่ากัน หยดน้ำ
มะนาวที่คั้นสด ลงไปในถ้วยแต่ละถ้วย 5 หยดเท่ากัน แล้วคลุกให้เข้ากัน ข้อใดคือตัวแปรต้น และตัวแปร
ตามของการทดลองนี้ (ข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คำตอบ O-NET 54)
1. มวลของกะหล่ำปลี 50 กรัม 100 กรัม และ 150 กรัม
2. จำนวนน้ำมะนาวที่หยด ถ้วยละ 5 หยด
3. ปริมาณของน้ำที่เติมลงในถ้วย 200 มิลลิลิตร
4. ลักษณะสีของน้ำกะหล่ำปลีหลังหยดน้ำมะนาว
5. ลักษณะของน้ำกะหล่ำปลี
6. ชนิดของน้ำมะนาว
25. นักเรียนบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ เป็นดังนี้

จากข้อมูล ในแต่ละกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารมีลักษณะใด (O-NET 61)
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26. นักเรียนคนหนึ่งเตรียมเครื่องดื่มน้ำอัญชันมะนาว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ดอกอัญชันสีน้ำเงิน จะได้น้ำอัญชันที่มีสีน้ำเงิน
2) ใช้ผ้าขาวบางกรองเพื่อแยกเอาน้ำอัญชันซึ่งมีสีน้ำเงิน
3) เติมน้ำตาลทรายลงไปในน้ำอัญชัน ได้เป็นน้ำอัญชันที่มีสีน้ำเงิน
4) เติมน้ำมะนาวลงไป ได้เป็นน้ำอัญชันมะนาวที่มีสีม่วง
จากข้อมูล ขั้นตอนใดมีสารใหม่เกิดขึ้น (O-NET 62)
1. ขั้นตอนที่ 1
2. ขั้นตอนที่ 2
3. ขั้นตอนที่ 3
4. ขั้นตอนที่ 4
27. ข้อมูลของสารแต่งสี 4 ชนิด ที่มีวิธีการผลิตและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใส่สารแต่งสี เป็นดังนี้

ถ้านักเรียน 3 คน นำสารแต่งสีไปใช้ประโยชน์ดังนี้
- การ์ฟิลด์นำสารแต่งสี D มาวาดลวดลายลงบนกระเป๋าผ้า
- จัสมินใส่สารแต่งสี B ปริมาณ 1 หยด ลงในส่วนผสมของวุ้นกะทิ
- โทนี่ใส่สารแต่งสี A และ C ในปริมาณน้อยมาก ลงในแป้งทำขนมปัง
จากข้อมูล นักเรียนคนใดเลือกใช้สารแต่งสีได้ถูกต้องและปลอดภัย (O-NET 62)
1. โทนี่เท่านั้น
2. การ์ฟิลด์เท่านั้น
3. จัสมินและโทนี่
4. การ์ฟิลด์และโทนี่
28. สารที่ใช้ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารควรมีสมบัติอย่างไร (O-NET 50)
1. มีความเป็นกรดสูง
2. เกิดฟองจำนวนมาก
3. หลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำ
4. ทำให้ไขมันละลายในน้ำได้
29. ข้อความใดอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีไม่ถูกต้อง (O-NET 50)
1. สารเคมีทุกชนิดเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษ
2. สารเคมีให้ทั้งประโยชน์และโทษ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง
3. สารเคมีเป็นอันตรายได้จึงควรใช้สารที่ได้จากธรรมชาติแทน
4. สารเคมีทั้งที่มาจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องใช้อย่างประหยัด
30. ในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรปฏิบัติตนในลักษณะใดจึงจะมีความปลอดภัยมากที่สุด
(O-NET 51)
1. พ่นสารเคมีทวนลม
2. สูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารเคมี
3. แต่งกายให้มิดชิดขณะฉีดพ่นสารเคมี 4. นำภาชนะใส่สารเคมีที่ล้างแล้วกลับมาใช้งานใหม่
31. ฉลากที่ติดข้างขวดยาชนิดหนึ่ง มีข้อความว่า “ยาชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหาร” นักเรียนควร
รับประทานยานี้ เวลาใด จึงจะปลอดภัย (O-NET 51)
1. รับประทานยาก่อนอาหาร
2. รับประทานยาทุกชั่วโมง
3. รับประทานยาหลังอาหาร
4. รับประทานยาทุกครั้งที่มีอาการ
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32. ยาลดกรดในกระเพาะอาหารที่นิยมรับประทานเมื่อมีอาการปวดท้อง คือ alum milk ซึ่งมีตัวยาหลัก
คือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ยาชนิดนี้มีลักษณะเป็นของเหลวขุ่นข้นสีขาวคล้ายนม และต้องเขย่าขวดก่อน
รับประทานทุกครั้ง หากรับประทาน alum milk แบบไม่เขย่าขวด อาจเกิดผลเสียตามข้อใด (O-NET 57)
1. ได้รับตัวยามากเกินไป
2. ได้รับตัวยาน้อยเกินไป
3. ยาไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา 4. ยาจะทำปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารมากเกินไป
33. สารคู่ใดต่อไปนี้ ที่มีสมบัติเป็นเบสทั้งคู่ (O-NET 50)
1. สบู่ น้ำอัดลม
2. น้ำเกลือ น้ำเชื่อม
3. น้ำโซดา ปูนขาว 4. น้ำปูนใส ผงซักฟอก
34. ถ้าใช้ความเป็นกรด-เบส ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารชุดใดต่อไปนี้ สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันได้ (O-NET 51)
1. แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน
2. น้ำมะนาว ผงซักฟอก น้ำเชื่อม
3. น้ำเชื่อม น้ำยาล้างจาน น้ำมะนาว
4. ผงซักฟอก น้ำเชื่อม น้ำยาล้างจาน
35. ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรด-เบส ของสาร โดยใช้น้ำคั้นจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์ สารใน
ข้อใดทำให้น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง (O-NET 58)
1. ผงฟู น้ำสบู่
2. น้ำเชื่อม น้ำเกลือ
3. น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว
4. น้ำมะนาว น้ำยาล้างจาน
36. เมื่อจำแนกสารออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้การจำแนกสารนี้ใช้สมบัติข้อใดเป็นเกณฑ์ (O-NET 59)

1. สถานะ และความหนาแน่น
2. สถานะ และการละลายน้ำ
3. ความหนาแน่น และการละลายน้ำ
4. สถานะ ความหนาแน่น และการละลายน้ำ
37. จัดกลุ่มสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ สารชนิดใด จัดอยู่ในกลุ่มได้ไม่ถูกต้อง
(O-NET 60)

1. น้ำปลา และน้ำขมิ้นชัน
3. น้ำใบเตย และน้ำยาขัดพื้น

2. ผงซักฟอก และเกลือป่น
4. น้ำยาล้างรถ และน้ำตาลทราย
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ถ้าใช้สถานะและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
(O-NET 61)
1. น้ำมันก๊าดและถ่านไม้
2. น้ำมันก๊าดและซีอิ๊วขาว
3. น้ำส้มสายชูและถ่านไม้
4. น้ำส้มสายชูและซีอิ๊วขาว
39. เจนทดลองปล่อยจรวดกระดาษซึ่งมีลักษณะดังภาพ โดยใส่ผงยาลดกรดและน้ำในปริมาณที่ต่างกัน
เพื่อทำให้ เกิดแก๊สในปริมาณต่างกัน แล้ววัดความสูงของจรวดที่ขึ้นไปได้สูงสุด ได้ผลการทดลองดังตาราง

ถ้าเจนปรับการทดลองนี้โดยใช้ผงยาลดกรด 1 ส่วน กับ น้ำ 3 ส่วน ความสูงที่จรวดขึ้นไปได้สูงสุดจะเป็น
อย่างไร
1. น้อยกว่า 0.5 เมตร
2. ระหว่าง 0.5 ถึง 0.7 เมตร
3. ระหว่าง 0.7 ถึง 2.0 เมตร
4. มากกว่า 2.0 เมตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 199

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ตอบ 2. ปรอท
2. ตอบ 2. ชั้นบนใส่น้ำแข็ง ชั้นล่างใส่น้ำร้อน
3. ตอบ 3. ถ้าลดอุณหภูมิของสาร A ที่สถานะ Y สารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ Z
4. ตอบ 3. ผงซักฟอก น้ำมันพืช อากาศ
5. ตอบ 3. ปรอท น้ำเชื่อม น้ำอัดลม
6. ตอบ 4. น้ำส้มสายชู น้ำมันพืช แอลกฮอลล์
7. ตอบ 3. น้ำจิ้มปลา น้ำโคลน แป้งน้ำ
8. ตอบ 2. ของเหลวและแก๊ส
9. ตอบ 3. ก้อนยางลบเท่านั้น
10. ตอบ 3. แก๊สเป็นของเหลว
11. ตอบ 1. A และ B
12. ตอบ 1. A
13. ตอบ 3. 1 เป็นการละลาย 2 เป็นการระเหย
14. ตอบ 4. D เพราะใช้เวลาน้อยที่สุด
15. ตอบ 1. A
16. ตอบ 3. สถานการณ์ที่ 3
17. ตอบ 3. เผากระดาษได้เถ้าสีดำ
18. ตอบ 4. หลอดที่ 4
19. ตอบ 1. รินกรดเกลือลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ
20. ตอบ 2. การเผาถ่าน การสุกของผลไม้
21. ตอบ 4. เผาท่อนไม้ให้เป็นถ่านไว้ใช้หุงต้ม
22. ตอบ 1. แก๊สที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในคลอง
23. ตอบ 4. C D และ E
24. ตอบ 1. มวลของกะหล่ำปลี 50 กรัม 100 กรัม และ 150 กรัม (ตัวแปรต้น)
4. ลักษณะสีของน้ำกะหล่ำปลีหลังหยดน้ำมะนาว (ตัวแปรตาม)
25. ตอบ 2.
26. ตอบ 4. ขั้นตอนที่ 4
27. ตอบ 4. การ์ฟิลด์และโทนี่
28. ตอบ 4. ทำให้ไขมันละลายในน้ำได้
29. ตอบ 4. สารเคมีทั้งที่มาจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องใช้อย่างประหยัด
30. ตอบ 3. แต่งกายให้มิดชิดขณะฉีดพ่นสารเคมี
31. ตอบ 3. รับประทานยาหลังอาหาร
32. ตอบ 2. ได้รับตัวยาน้อยเกินไป
33. ตอบ 4. น้ำปูนใส ผงซักฟอก
34. ตอบ 1. แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน
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35. ตอบ 3. น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว
36. ตอบ 2. สถานะ และการละลายน้ำ
37. ตอบ 3. น้ำใบเตย และน้ำยาขัดพื้น
38. ตอบ 4. น้ำส้มสายชูและซีอิ๊วขาว
39. ตอบ 1. น้อยกว่า 0.5 เมตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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การแยกสาร
1. สารผสมใดต่อไปนี้ที่แยกออกจากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง (O-NET 50)
1. เกลือป่นกับน้ำ
2. น้ำมันพืชกับน้ำ
3. ข้าวเปลือกกับแกลบ
4. ผงตะไบเหล็กกับทราย
2. วิธีการใดเหมาะสมที่จะใช้แยกของผสมระหว่างเศษอิฐก้อนเล็กๆ กับทรายออกจากกัน (O-NET 51)
1. การร่อน
2. การกรอง
3. การระเหิด
4. การระเหยแห้ง
3. ตาราง สมบัติบางประการของสารชนิดต่างๆ

ถ้าทำการแยกสาร A B C และ D ที่ผสมกันอยู่โดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.3 cm และนำสารที่
ติดอยู่บนตะแกรงมาดูดด้วยแม่เหล็ก สารที่แม่เหล็กดูดไว้ คือสารใด (O-NET 51)
1. สาร A
2. สาร B
3. สาร C
4. สาร D
4. ตาราง ผลการร่อนด้วยตะแกรงและละลายน้ำของสาร 4 ชนิด

ถ้าสารทั้งสี่ชนิดผสมอยู่ด้วยกัน เมื่อร่อนด้วยตะแกรงแล้วนำสารที่ผ่านตะแกรงไปละลายน้ำ สารที่
ไม่ละลายน้ำ เหลือเป็นตะกอนอยู่คือสารใด (O-NET 52)
1. สาร A
2. สาร B
3. สาร C
4. สาร D
5. การแยกสารวิธีใดช่วยแยกเกลือป่นที่ปนอยู่กับพริกไทยป่นได้เหมาะสมที่สุด (O-NET 54)
1. นำไปละลายน้ำแล้วนำไปต้มและนำไประเหยแห้ง
2. นำไปละลายน้ำแล้วนำไประเหยแห้งและนำไปกรอง
3. นำไปร่อนแล้วนำไปละลายน้ำและนำไประเหยแห้ง
4. นำไปละลายน้ำแล้วนำไปกรองและนำไประเหยแห้ง
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6. เครื่องแยกขนาดก้อนกรวด เกิดจากการนำตะแกรงที่มีรูมาซ้อนกันตามแนวตั้ง แล้วเทก้อนกรวดลง
ด้านบน เครื่องจะเขย่าให้กรวดร่วงลงมาจากชั้น A ถึง D ซึ่งมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 0.20 0.10
เซนติเมตร และถาดทึบไม่มีรูตามลาดับ ดังภาพเครื่องนี้สามารถแยกกรวดขนาดตามข้อใดออกจากกันได้
อย่างสมบูรณ์ (O-NET 57)
1. 0.05 , 0.08 และ 0.15 เซนติเมตร
2. 0.05 , 0.25 และ 0.45 เซนติเมตร
3. 0.15 , 0.45 และ 0.55 เซนติเมตร
4. 0.10 , 0.35 และ 0.75 เซนติเมตร
7. นำของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร 3 ชนิด คือ สาร A สาร B และสาร C มาแยกด้วยวิธีการดังนี้

สาร A, B และ C ควรเป็นสารใด ตามลำดับ (O-NET 58)
1. ผงทองแดง น้ำตาลทราย ผงถ่าน
2. ผงทองแดง เกลือแกง แป้งมัน
3. ผงตะไบเหล็ก เกลือแกง ผงถ่าน
4. ผงตะไบเหล็ก น้ำตาลทราย เกลือแกง
8. สารผสมประกอบด้วย สาร 4 ชนิด ทีมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันดังตาราง ตารางลักษณะและ
สมบัติของสาร 4 ชนิด

เมื่อแยกสารผสมโดยการร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. นำสารที่ผ่านการร่อน
แล้วไปผสมกับน้ำเปล่าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง นำของเหลวที่ผ่านกระดาษกรองไป
ระเหยแห้ง หลังจากใช้กระบวนการแยกสารทุกขั้นตอนที่กำหนดให้ข้างต้นแล้ว ตัวเลือกข้อใดกล่าวได้
ถูกต้อง (ข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คำตอบ O-NET 58)
1. สารที่แยกออกจากสารผสมได้เป็นลำดับแรก คือ A
2. สารที่แยกออกจากสารผสมได้เป็นลำดับแรก คือ C
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาร A และ B ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
4. สาร B และ C ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
5. สาร B และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
6. สารทุกชนิดสามารถแยกออกเป็นอิสระได้
9. สาร 4 ชนิด มีลักษณะเป็นเกล็ดของแข็ง ที่มีสมบัติแตกต่างกัน ดังตาราง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อนำสารผสมของสาร 4 ชนิดไปกรองด้วยตะแกรงขนาดรู 0.9 มิลลิเมตร แล้วเอาสารผสมที่ค้างบน
ตะแกรงไปใส่น้ำในอ่าง จากข้อมูลการแยกสารผสมข้างต้น ข้อความในข้อใดถูกต้อง (ข้อสอบแบบปรนัย 6
ตัวเลือก 2 คำตอบ O-NET 59)
1. แยกสาร A ออกจากสารผสมได้ เพราะมีความหนาแน่นสูงสุด
2. แยกสาร A และสาร B ออกจากกันไม่ได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำได้ดีเหมือนกัน
3. แยกสาร A และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำต่างกัน
4. แยกสาร B และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำต่างกัน
5. แยกสาร C และสาร D ออกจากกันไม่ได้ เพราะมีขนาดเกล็ดใกล้เคียงกันมาก
6. แยกสาร C และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีความหนาแน่นต่างกัน
10. นำสารผสมที่ประกอบด้วย เกลือป่น ผงเหล็ก และทรายละเอียด ซึ่งอยู่ในบีกเกอร์ A ไปแยกตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
ก. นำแม่เหล็กมาดูดสารผสมที่อยู่ในบีกเกอร์ A
ข. เติมน้ำลงในบีกเกอร์ A คนสารให้ผสมกัน แล้วนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง จะได้ของเหลวอยู่ใน
บีกเกอร์ B
ค. นำของเหลวที่อยู่ในบีกเกอร์ B ไปให้ความร้อน
ข้อความต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องหรือไม่ (แบบเชิงซ้อนให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ O-NET 60)
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ข้อมูลแสดงขนาดของสารและสมบัติการละลายน้ำของสาร 3 ชนิด เป็นดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูให้นักเรียนแยกสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ โดยทดลองตามลำดับดังนี้ (O-NET 61)
1. นำสารเนื้อผสมที่มีสาร W X Y และน้ำผสมอยู่ ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
2. นำสารที่กรองได้จากข้อ 1 ไประเหยแห้ง
3. นำสารส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกรองไปล้างด้วยน้ำ 3 รอบ แล้วผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นนำไปร่อน
ด้วย ตะแกรงที่มีรูขนาด 5 มิลลิเมตร
จากการทดลอง สารชนิดใดสามารถแยกออกมาจากสารเนื้อผสมได้
1. สาร X เท่านั้น
2. สาร Y เท่านั้น
3. สาร Z เท่านั้น
4. สาร W X และ Y
13. สาร A B C และ D เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ และมีขนาดของสารเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรูของ
ตะแกรง กับขนาดรูของวัสดุที่ใช้กรองสาร เป็นดังนี้

1. สาร B เท่านั้น
3. สาร A และ สาร C

2. สาร D เท่านั้น
4. สาร B และ สาร D
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลย
1. ตอบ 1. เกลือป่นกับน้ำ
2. ตอบ 1. การร่อน
3. ตอบ 3. สาร C
4. ตอบ 3. สาร C
5. ตอบ 4. นำไปละลายน้ำแล้วนำไปกรองและนำไประเหยแห้ง
6. ตอบ 2. 0.05 , 0.25 และ 0.45 เซนติเมตร
7. ตอบ 3. ผงตะไบเหล็ก เกลือแกง ผงถ่าน
8. ตอบ 2. สารที่แยกออกจากสารผสมได้เป็นลำดับแรก คือ C
5. สาร B และ D ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
9. ตอบ 4. แยกสาร B และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีสมบัติการละลายน้ำต่างกัน
6. แยกสาร C และสาร D ออกจากกันได้ เพราะมีความหนาแน่นต่างกัน
10. ตอบ ใช่ , ใช่ , ไม่ใช่
11. ตอบ 4. สาร W X และ Y
12. ตอบ 2. สาร D เท่านั้น
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 2.2 ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
ว 2.2 ป.4/3 บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง ประจักษ์
ว 2.2 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ว 2.2 ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.2 ป.5/5 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
ว 2.2 ป.6/1 อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุทผี่ ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

เนื้อหา
- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไม่สัมผัส
แรงดึงดูดที่โลกกระทำกับวัตถุหนึ่งๆทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกและทำให้วัตถุมีน้ำหนักวัดน้ำหนักของวัตถุ
ได้จากเครื่องชั่งสปริงน้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากวัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย
- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลือ่ นที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยดังนั้นมวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงทีก่ ระทำต่อวัตถุโดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน
จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันสำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุเพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรง
กระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลือ่ นที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุ
กำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
- วัตถุ 2 ชนิด ที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้าใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าซึ่ง
เป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกันชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
-แรงและการเคลื่อนที่ https://docs.google.com/presentation/d/1aFxAt2kvT5uNpPYKPfJvnTBLB10INKu/edit#slide=id.p1
-แรงเสียดทานและการเคลื่อนที่ https://www.youtube.com/watch?v=priGcyGy8BA
-แรงไฟฟ้า https://www.youtube.com/watch?v=X0sbrxcYkRE
-แรงไฟฟ้า https://www.youtube.com/watch?v=mUm4mCC-ONA
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวอย่างข้อสอบ
แรงและการเคลื่อนที่
1. ภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้ำหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน 2 ทีม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ถ้า A B และ C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 500 นิวตัน จึงทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ผู้แข่งขันทีมที่ 2 จะต้อง
ออกแรง อย่างน้อยกี่นิวตันจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ (O-NET 50)
1. 500 นิวตัน
2. 1,000 นิวตัน
3. 1,500 นิวตัน
4. 2,000 นิวตัน
2. รถลากจูงออกแรง 1,000 นิวตัน ลากรถที่ตกหล่ม โดยเจ้าของรถช่วยออกแรง 100 นิวตัน ผลักท้ายรถ
เนื่องจาก เครื่องยนต์ไม่ทำงาน ทำให้ลากรถขึ้นจากหล่มได้พอดี ถ้าเจ้าของรถไม่ช่วยออกแรงผลักรถที่ตก
หล่ม รถลากจูงต้องออกแรง เท่าใด จึงลากรถขึ้นจากหล่มได้ (O-NET 51)
1. 100 นิวตัน
2. 900 นิวตัน
3. 1,100 นิวตัน
4. 1,200 นิวตัน
3. จากภาพ A ออกแรงดันตู้เอกสารใบหนึ่ง ด้วยแรง 1,000 นิวตันตู้จึงเคลื่อนที่ ถ้า C ออกแรงดันตู้ใบเดิม
ด้วยแรง 200 นิวตัน B ต้องออกแรงดันกี่นิวตัน ตู้จึงจะเคลื่อนที่ (O-NET 54)

1. 800 นิวตัน
2. 1,000 นิวตัน
3. 1,100 นิวตัน
4. 1,200 นิวตัน
4. ถ้าชายคนที่ 1 ออกแรง 5 นิวตัน สามารถผลักตู้เสื้อผ้าไปตามพื้นราบได้ไกลเป็นระยะทางหนึ่ง ดังนั้นถ้า
มีชายคนที่ 2 มาช่วยออกแรง 4 นิวตัน ผลักตู้เสื้อผ้าพร้อมกันกับชายคนที่ 1 ไปในทิศทางเดียวกัน ข้อใด
สรุปถูกต้อง (O-NET 57)
1. ตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ไปเล็กน้อย
2. ตู้เสื้อผ้าจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลขึ้นด้วยแรง 2 แรง
3. ตู้เสื้อผ้าไม่เคลื่อนที่ด้วยแรง 2 แรงที่ไม่เท่ากัน
4. ตู้เสื้อผ้าจะเคลื่อนที่เอียงไปทางด้านข้างตามแรงที่มากกว่า
เฉลย
1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ
4. ตอบ

3. 1,500 นิวตัน
3. 1,100 นิวตัน
4. 1,200 นิวตัน
2. ตู้เสื้อผ้าจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลขึ้นด้วยแรง 2 แรง
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แรงเสียดทาน
1. ถ้าเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลบนพื้นผิวต่างๆ ด้วยขนาดแรงเท่ากัน ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปบนพื้นผิวชนิด
ใด ได้ไกลที่สุด (O-NET 50)
1. ดิน
2. ทราย
3. ปูน
4. หญ้า
2. ตาราง ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้บนพื้นผิวลักษณะต่างๆ เมื่อผลักด้วยแรงคงที่ในระยะเวลาเท่ากัน
จากข้อมูลในตาราง พื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานต่ำที่สุด คือข้อใด (O-NET 51)

1. แข็งและเรียบ
2. แข็งและขรุขระ
3. นุ่มและเรียบ
4. นุ่มและขรุขระ
3. ในการทดลองลากกล่องใบเดียวกันบนพื้นผิวลักษณะต่างๆ ด้วยตาชั่งสปริง (ดังภาพ)

อ่านขนาดของแรงที่ใช้เมื่อกล่องเริ่มเคลื่อนที่ได้ผลดังตาราง ตาราง ขนาดของแรงที่ใช้ลากเมื่อกล่องเริ่ม
เคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆ

จากข้อมูล การลากกล่องบนพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด (O-NET 52)
1. ชนิดที่ 1
2. ชนิดที่ 2
3. ชนิดที่ 3
4. ชนิดที่ 4
4. ตาราง ระยะทางที่เกล่องเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆ เมื่อออกแรงผลักเท่ากันในระยะเวลาเท่ากัน

จากข้อมูลในตาราง พื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดคือ (O-NET 53A)
1. A
2. B
3. C
4. D
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5. ตาราง ระยะทางที่เกล่องเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆ เมื่อออกแรงผลักเท่ากันในระยะเวลาเท่ากัน

จากข้อมูลในตาราง พื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดคือ (O-NET 53B)
1. A
2. B
3. C
4. D
6. กำหนดประโยชน์ของแรงเสียดทาน ดังนี้
A การสวมรองเท้าผ้าใบวิ่ง
B การใช้พื้นเอียงขนของขึ้นที่สูง
C การใช้ตลับลูกปืนในระบบล้อและเพลา
D การทำพื้นผิวถนนคอนกรีตให้หยาบ
E การใช้รถเข็นของในห้างสรรพสินค้า
F การทำผิงยางรถยนต์ให้มีร่องรอยเป็นลวดลาย
ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสียดทาน (O-NET 55)
1. A D F
2. A C F
3. B C E
4. B E F
7. จงพิจารณาการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่อไปนี้
ก. การออกแบบชุดนักกีฬาว่ายน้ำ
ข. การออกแบบดอกยางรถยนต์
ค. การออกแบบรถแข่ง
ง. การออกแบบจรวด
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่ต้องการลดแรงเสียดทานคือข้อใด (O-NET 56)
1. ก ข ค
2. ข ค ง
3. ก ข ง
4. ก ค ง
8. การทดลองลากวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นผิวต่างชนิดกัน ได้ผลดังตาราง
ตาราง ผลของแรงที่ใช้ลากวัตถุให้เริ่มเคลื่อนที่บนพื้นผิวชนิดต่างๆ

ข้อใดคือตัวแปรต้นของการทดลองนี้ (O-NET 58)
1. มวลของวัตถุ 2. ชนิดของพื้นผิว 3. ขนาดของแรง 4. ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่
9. ทดลองออกแรงผลักวัตถุก้อนหนึ่งให้เริ่มเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ A B และ C
ผลการทดลองพบว่า บนพื้นผิว A B และ C ต้องออกแรงผลักวัตถุ 10 15 และ 8 นิวตันตามลำดับ
เปรียบเทียบพื้นผิวที่มีค่าแรงเสียดทาน เป็นไปตามข้อใด (O-NET 59)
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1. C < A < B
2. A < B < C
3. B < A < C
4. A < C < B
10. ออกแรงที่เท่ากัน ในชุดการทดลอง A B C และ D ลากแท่งไม้ ให้เคลื่อนที่บนพื้นผิวชนิดต่างๆ จาก
จุด X ไปยังจุด Y ดังภาพ

พบว่าแท่งไม้ใช้เวลาในการเคลื่อนที่บนพื้นผิว แต่ละชนิดแตกต่างกัน ดังตาราง

แรงเสียดทาน ในชุดการทดลองใดมีค่ามากที่สุด (O-NET 60)
1. A
2. B
3. C
4. D
11. เด็กชายรักษาต้องการทดลองว่า ถ้าออกแรงดึงแท่งไม้ที่วางอยู่บนพื้นผิวชนิดต่างๆ ได้แก่ กระดาษ
ทราย กระดาษ หนังสือพิมพ์ พื้นหญ้า และพื้นโต๊ะ ให้เคลื่อนที่ จะออกแรงเท่ากันหรือไม่ตัวแปรควบคุม
ของการทดลองนี้คือข้อใด (ข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คำตอบ O-NET 54)
1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแท่งไม้
2. แรงต้านการเคลื่อนที่ของแท่งไม้
3. แรงดันให้แท่งไม้เคลื่อนที่
4. น้ำหนักของแท่งไม้
5. ความหยาบของพื้นผิว
6. ชนิดของพื้นผิว
12. มะลิทดสอบแผ่นยาง ชนิด A และ ชนิด B โดยวางแผ่นยางชนิด A บนพื้น แล้วออกแรงดึงแผ่นยางใน
ทิศทางขนานกับพื้น ดังภาพ พร้อมทั้งบันทึกระยะทางที่แผ่นยางเคลื่อนที่ได้ในเวลา 10 วินาที

จากนั้นทำซ้ำโดยเปลี่ยนแผ่นยางเป็นชนิด B ซึ่งมีมวลเท่ากับชนิด A แล้วออกแรงดึงขนาดเท่าเดิม ได้ผล
เป็นดังตาราง

หากต้องการเลือกแผ่นยางจากข้างต้นไปทำพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม ควรเลือกแผ่นยางชนิดใด
เพราะเหตุใด (O-NET 61)
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1. ชนิด A เพราะแผ่นยางเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
2. ชนิด A เพราะแผ่นยางเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่า
3. ชนิด B เพราะแผ่นยางเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
4. ชนิด B เพราะแผ่นยางเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่า
13. ศึกษาการคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นยางและพื้นกระจก โดยผลักวัตถุแล้วปล่อยมือให้วัตถุคลื่อนที่บนพื้น
ชนิดหนึ่งจาก ตำแหน่งเริ่มต้น บันทึกตำแหน่งสุดท้ายที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ จากนั้นทดลองซ้ำโดยผลักให้
วัตถุมีความเร็วเริ่มต้นเท่าเดิม แต่เปลี่ยนเป็นพื้นอีกชนิดหนึ่ง ผลเป็นดังภาพ

การทดลองครั้งใดมีแรงเสียดทานน้อยกว่า และครั้งดังกล่าวใช้พื้นชนิดใด (O-NET 62)
1. ครั้งที่ 1 และใช้พื้นยาง
2. ครั้งที่ 1 และใช้พื้นกระจก
3. ครั้งที่ 2 และใช้พื้นยาง
4. ครั้งที่ 2 และใช้พื้นกระจก

เฉลย
1. ตอบ 3. ปูน
2. ตอบ 1. แข็งและเรียบ
3. ตอบ 4. ชนิดที่ 4
4. ตอบ 1. A
5. ตอบ 4. D
6. ตอบ 1. A D F
7. ตอบ 4. ก ค ง
8. ตอบ 2. ชนิดของพื้นผิว
9. ตอบ 1. C < A < B
10. ตอบ 2. B
11. ตอบ 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแท่งไม้
12. ตอบ 1. ชนิด A เพราะแผ่นยางเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
13. ตอบ 2. ครั้งที่ 1 และใช้พื้นกระจก
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แรงไฟฟ้า
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า (ว 2.2 ป.6/1)
1. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน
2. ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน
3. ประจุต่างชนิดกันจะผลักกัน
4. ถูกทุกข้อ
2. เอ๋ใช้ไม้บรรทัดพลาสติกถูกับกระดาษเยื่อหลายๆ ครั้ง จากนั้นนำปลายไม้บรรทัดด้านที่ขัดถูเข้าใกล้เศษ
กระดาษชิ้นเล็กๆ ผลจะเป็นอย่างไร (ว 2.2 ป.6/1)
1. ปลายไม้บรรทัดดูดเศษกระดาษ
2. เศษกระดาษปลิว
3. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. เกิดไฟลุกไหม้กระดาษจากการเสียดสี
3. จากข้อ 2. คำอธิบายใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว (ว 2.2 ป.6/1)
1. ประจุไฟฟ้าของวัตถุทั้งสองมีไม่เท่ากัน
2. มีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างวัตถุทั้งสอง
3. เกิดการถ่ายโอนประจุบวกระหว่างวัตถุทั้งสอง
4. ไม้บรรทัดกับกระดาษมีประจุไฟฟ้าต่างกัน
4. ขณะที่เราหวีผมในวันที่มีอากาศแห้ง เรารู้สึกว่าเกิดแรงดึงดูดระหว่างเส้นผมกับหวีพลาสติก คำอธิบาย
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว (ว 2.2 ป.6/1)
1. เส้นผมกับหวีมีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน
2. เกิดแรงไฟฟ้าระหว่างเส้นผมกับหวี
3. มีการถ่ายโอนประจุลบระหว่างหวีกับเส้นผม
4. มีการถ่ายโอนประจุบวกขณะหวีผม
5. ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ในภาพได้ถูกต้อง
1. วัตถุมีประจุบวก
2. วัตถุนี้อาจจะเป็นกลางก็ได้
3. วัตถุมีประจุลบ
วัตถุ
4. 2 และ 3 ถูก
6. แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร (ว 2.2 ป.6/1)
1. นำวัตถุบางชนิดที่เปียกขัดถูกัน
2. นำวัตถุบางชนิดที่แห้งขัดถูกัน
3. วางแม่เหล็กขั้วเดียวกันไว้ใกล้ ๆ กัน
4. วางแม่เหล็กต่างขั้วไว้ใกล้ ๆ กัน
7. หากถูลูกโป่ง 2 ลูก ด้วยฝ่ามือเปียก แล้ววางไว้ใกล้ ๆ กัน จะเกิดผลอย่างไร (ว 2.2 ป.6/1)
1. ลูกโป่งจะดึงดูดกัน
2. ลูกโป่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
3. ลูกโป่งจะผลักกัน
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ
4. ตอบ
5. ตอบ
6. ตอบ
7. ตอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลย
2. ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน
1. ปลายไม้บรรทัดดูดเศษกระดาษ
3. เกิดการถ่ายโอนประจุบวกระหว่างวัตถุทั้งสอง
4. มีการถ่ายโอนประจุบวกขณะหวีผม
4. 2 และ 3 ถูก
2. นำวัตถุบางชนิดที่แห้งขัดถูกัน
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 2.3 ป.4/1 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ป.5/1 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ
ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง
ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง
ว 2.3 ป.6/1 ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ป.6/2 เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ว 2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ว 2.3 ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน
ว 2.3 ป.6/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดย
บอกประโยชน์ ข้อจำกัดและ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 2.3 ป.6/7 อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ป.6/8 เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

เนื้อหา
- เมื่อมองสิ่งต่างๆโดยมีวตั ถุต่างชนิดกันมากั้นแสงจะทำให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆชัดเจนต่างกันจึง
จำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใสซึ่งทำให้มองเห็นสิง่ ต่างๆได้ชัดเจนตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่ง
ต่างๆได้ไม่ชัดเจนและวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆนั้น
- การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็นของแข็งของเหลวหรืออากาศเสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู
- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงโดยเมื่อ
แหล่งกำเนิดเสียงสัน่ ด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูงส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยิน
ขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงโดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสัน่ ด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดังแต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงสัน่ ด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย
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- เสียงดังมากๆเป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียงเดซิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง
- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าสายไฟฟ้าเป็นตัวนาไฟฟ้า ทำหน้าที่
เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่น
- เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้ขวั้ บวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีก
เซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับ
ทั้งหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกหลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้
การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ
- เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสง ที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้
เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
-แสง
https://docs.google.com/presentation/d/1FrEggRGuUDgeYyQ_uekqU5pJsAvo6kao/edit#slide=id.p12
-เสียง https://docs.google.com/presentation/d/1IEH00l-ieq1_STosTfzb_llgLoLD-EA8/edit#slide=id.p1
-ไฟฟ้า
https://docs.google.com/presentation/d/17Nr345OOIpoZal6HPW6h_dtsuLauQzsm/edit#slide=id.p1
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ตัวอย่างข้อสอบ
แสง และ เสียง
1. เมื่อเปิดไฟฉาย ภาพที่ปรากฏบนฉากจะเป็น ตามข้อใด (O-NET 54)

2. ภาพการเกิดเงาของวัสดุต่อไปนี้ ภาพใดเกิดได้จริง (O-NET 51)
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3. ตาราง ลักษณะของเปลวเทียนที่มองเห็น เมื่อมองผ่านวัตถุชนิดต่างๆ

ข้อใดคือวัตถุทึบแสง วัตถุโปร่งแสง และวัตถุโปร่งใส เรียงตามลำดับ (O-NET 52)
1. A B C
2. B D A
3. C A E
4. C B F
4. ภาพการทดลองในห้องมืด

ส่องไฟฉายไปยังวัตถุ A มีเงามืดเกิดขึ้นวัตถุในข้อใดอยู่ในประเภทเดียวกันกับวัตถุ A (O-NET 57)
1. หนังสือ กระจกใส
2. พลาสติกใส แผ่นใสอัด
3. น้ำ กระดาษไข
4. สมุด จานกระเบื้อง
5. ถ้าต้องการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสว่างจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยทำช่องแสงเพิ่มเติม และไม่ให้
มองเห็นทะลุภายในห้องน้ำ วัสดุข้อใดที่เหมาะสมสำหรับเลือกใช้ทำช่องแสง (O-NET 59)
1. แผ่นหินหยกสีเขียวบาง
2. แผ่นกระเบื้องปูพื้น
3. แผ่นแก้วใส
4. แผ่นเหล็ก
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6.ทดสอบการมองทะลุผ่านแผ่นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยวางแผ่นวัตถุกั้นระหว่างตาและเทียนไข
ผลคือ มองเห็นเทียนไขได้ แต่ไม่ชัดเจน เมื่อนำแผ่นวัตถุนี้ไปทดสอบการสะท้อนแสงโดยฉายรังสีของแสง
ไปตกกระทบที่แผ่นวัตถุ พบว่า รังสีของแสงบางส่วนสะท้อนออกจากแผ่นวัตถุและบางส่วนทะลุผ่านแผ่น
วัตถุ ดังแผนภาพ แผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตัวกลางชนิดใด และมุม X มีขนาดเท่าใด (O-NET 61)

7. จากภาพพิจารณาอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโคมไฟ กระดาษ และเทอร์โมมิเตอร์ วางอยู่ในลักษณะต่างๆ
ดังรูป (ก ข ค และ ง)

กำหนดให้จุดศูนย์กลางของกระดาษอยู่ห่างจากโคมไฟเท่ากัน เมื่อเปิดโคมไฟแล้วทิ้งไว้สักสองนาที
เทอร์โมมิเตอร์ในรูปใดจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด (O-NET 58)
1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
8. ทำการทดลองวัดอุณหภูมิจากสถานที่ 3 แห่ง ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงเดียวกัน คือ ดวงอาทิตย์เป็นระยะ
เวลานานต่างกัน ได้ผลดังตาราง

พลังงานของแหล่งกำเนิดแสงที่บริเวณ A B และ C เป็นตามข้อใด (O-NET 59)
1. A > B > C
2. A < B < C
3. A = B = C
4. A < C < B
9. การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติ ต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด (O-NET 52)
1. แสงอาทิตย์และปริซึม
2. ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
3. ความร้อนและแสงอาทิตย์
4. ละอองน้ำและความร้อน
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10. แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ เมื่อผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายของแสง เป็นสีต่างๆ เช่นเดียวกับ
การเกิดรุ้งปัจจัยในข้อใดที่ทำให้เกิดรุ้ง (O-NET 59)
1. น้ำและความร้อน
2. หมอกและอากาศ
3. แสงแดดและความร้อน
4. แสงแดดและละอองน้ำ
11. ศึกษาการมองเห็นแสงผ่านวัตถุ A B C และ D โดยวางเทียนไขและวัตถุกั้นแสงครั้งละ 2 ชนิด ในแนว
เดียวกัน ณ ตำแหน่งที่ 1 และ 2 ดังภาพ สังเกตแสงจากเทียนไขผ่านวัตถุกั้นแสงทั้งสอง จากนั้นทำการ
ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนวัตถุกั้นแสง ผลเป็นดังตาราง

จากข้อมูล ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ (O-NET 62)

12. บอลทดลองการเกิดเงา โดยนำวัตถุมากั้นทางเดินของแสงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็กและ
สังเกตเงาที่เกิดขึ้นบนฉาก โดยไม่ว่าจะขยับตำแหน่งของวัตถุให้ใกล้หรือไกลจากแหล่งกำเนิดแสงเท่าไร ก็
เกิดแต่เงามัวจะไม่เกิดเงามืด วัตถุที่บอลใช้คือข้อใด
1. กระดาษแข็ง
2. ลูกเทนนิส
3. แก้วใส
4. แผ่นไม้
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1. เกิดเงามืดเท่านั้น
2.เกิดเงามืดขนาดใหญ่กว่าเงามัว
3. เกิดเงามัวและมีเงามืดเป็นจุดตรงกลาง
4. เกิดเงามืดซ้อนทับกับเงามัว
14. ข้อใดแสดงภาพรังสีของแสงที่ทำให้เกิดเฉพาะเงามืดบนฉาก เมื่อกำหนดให้ A คือ แหล่งกำเนิดแสง
B คือ วัตถุกั้นแสง และ C คือฉากรับแสง

15. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ขนาดของวัตถุกั้นแสง
3. ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับฉากรับแสง

2. ขนาดของฉากรับแสง
4.ระยะระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุกั้นแสง

จากข้อความ มีข้อความจำนวนกี่ข้อความที่ส่งผลต่อขนาดของเงาที่เกิดขึ้น
1. 1 ข้อความ
2. 2 ข้อความ
3. 3 ข้อความ
4. 4 ข้อความ
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16. ข้อใดไม่ทำให้เกิดเงามัวบนฉากรับแสง เมื่อกำหนดให้ A คือ แหล่งกำเนิดแสง
B คือ วัตถุกั้นแสง และ C คือ ฉากรับแสง

17. ตารางผลการฟังเสียงกระดิ่งเมื่อเขย่าขวดที่ปิดฝาสนิทระหว่างขวดที่มีอากาศและขวดที่สูบอากาศ
ออกหมด

สรุปผลการทดลองนี้คืออะไร (O-NET 50)
1. ขนาดของขวดมีผลต่อการได้ยินเสียง
3. เสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยอากาศเป็นตัวกลาง

2. ความถี่ในการเขย่าขวด ทำให้เกิดเสียง
4. อากาศมีผลต่อความถี่ในการสั่นของกระดิ่ง
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18. ภาพ การฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะช้อนใต้ผิวน้ำในกล่องพลาสติก

จากการทดลอง นักเรียนสามารถได้ยินเสียงเคาะช้อนใต้ผิวน้ำได้ชัดเจนการทดลองนี้ตรวจสอบเรื่องใด (ONET 51)
1. น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง
2. ช้อนเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง
3. ขนาดของช้อนมีผลต่อการเกิดเสียงใต้น้ำ
4. ปริมาณน้ำมีผลต่อระดับความเข้มข้นของเสียง
19. ขณะที่นักดนตรีดีดสายกีตาร์ด้วยตัวดีด (ปิ๊ก) ผู้ฟังได้ยินเสียงกีตาร์ได้เนื่องจากสาเหตุใด (O-NET 58)
1. สายกีตาร์กระทบกับตัวกีตาร์เกิดเสียงออกมา
2. สายกีตาร์สั่นเพราะถูกดีดจึงทำให้เกิดเสียงออกมา
3. สายกีตาร์ไม่ทำให้เกิดเสียง แต่ตัวดีดทำให้เกิดเสียงออกมา
4. สายกีตาร์ที่ถูกดีดสั่นแล้วกระทบสายกีตาร์ที่อยู่ติดกันทำให้เกิดเสียงออกมา
20. ทดลองตีกลอง 4 ใบ ทีละใบ ด้วยแรงเท่าเดิม แล้วบันทึกระดับเสียงที่ได้ยินในตาราง
ตาราง ระดับเสียงที่ได้ยินเมื่อตีกลอง 4 ใบ ทีละใบด้วยแรงเท่าเดิม

จากตาราง การตีกลองแล้วทำให้ผิวหน้าของกลองสั่นด้วยความถี่ต่ำสุดคือการตีกลองในข้อใด (O-NET
52)
1. ใบที่ 1
2. ใบที่ 2
3. ใบที่ 3
4. ใบที่ 4
21. ในรายการทางโทรทัศน์ นักร้องได้ร้องเพลงท่อนหนึ่งในทำนองเสียงที่เป็นเสียงสูงมาก ถ้านักร้องคนนี้
เปรียบเสมือนแหล่งกำเนิดเสียง ในขณะที่นักร้องกำลังเพลงท่อนนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง (O-NET 56)
1. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นช้า
2. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นเร็ว
3. แหล่งกำเนิดเสียง มีพลังงานเสียงมาก 4. แหล่งกำเนิดเสียง มีพลังงานเสียงน้อย
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22. นำแก้ว 4 ใบที่มีรูปร่าง ขนาดและมวลเท่ากันมาใส่น้ำในปริมาณต่างกัน ดังรูป

เมื่อเคาะแก้วทั้ง 4 ใบ จะเกิดเสียงที่ต่างกัน แก้วใบไหนเกิดเสียงที่มีความถี่น้อยที่สุด (O-NET 57)
1. A
2. B
3. C
4. D
23. กีต้าร์ เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยสายกีต้าร์หลายเส้น ที่มีขนาดต่างๆกัน เมื่อกดสายกีต้าร์ที่
ตำแหน่งเดียวกันแล้วดีด ข้อใดกล่าวถูกต้อง (O-NET 59)
1. เส้นที่หนาสั่นเร็วกว่าเส้นที่บาง
2. เส้นที่หนาสั่นช้ากว่าเส้นที่บาง
3. เส้นที่หนาสั่นเท่ากับเส้นที่บาง
4. เส้นที่หนาไม่เกิดการสั่น แต่เส้นที่บางเกิดการสั่น
24. แขวนแผ่นเหล็กชนิดเดียวกัน มีความหนาเท่ากัน แต่มีขนาดต่างกัน ดังภาพถ้าตีเหล็กด้วยแรงที่
เท่ากัน เสียงที่เกิดเป็นอย่างไร (ข้อสอบแบบปรนัย 6 ตัวเลือก 2 คำตอบ O-NET 52)

1. แผ่นที่ 1 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 3
3. แผ่นที่ 2 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 4
5. แผ่นที่ 1 เสียงสูงเท่ากับแผ่นที่ 4

2. แผ่นที่ 2 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 1
4. แผ่นที่ 3 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 1
6. แผ่นที่ 4 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 2
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25. เด็ก 6 คน A B C D E และ F ยืนหันหน้าเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงและอยู่บนตำแหน่งดังภาพ

มาตราส่วนระยะทาง 1 เซนติเมตร = 5 เมตร
ใครจะได้ยินเสียงดังเท่ากัน (O-NET 54)
1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. E และ F
26. ใส่น้ำในแก้วประมาณครึ่งแก้ว จากนั้นใช้แท่งไม้เคาะแก้วและฟังเสียงที่เกิดขึ้นต่อมาเทน้ำปริมาณ
ครึ่งหนึ่งออกจากแก้วใบเดิม จากนั้นเคาะแก้วด้วยแรงที่น้อยลงกว่าครั้งแรก และฟังเสียงที่เกิดขึ้น

จากข้อมูล เสียงเคาะที่ได้ยินในครั้งหลัง จะต่างจากครั้งแรกอย่างไร (O-NET 60)
1. เสียงทุ้ม และค่อยกว่าเดิม
2. เสียงทุ้ม และดังกว่าเดิม
3. เสียงแหลม และค่อยกว่าเดิม
4. เสียงแหลม และดังกว่าเดิม
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27. รัดกล่องพลาสติกด้วยยาง A และยาง B ซึ่งเหมือนกัน ทดสอบดึงยาง A ขึ้นดังภาพ แล้วปล่อยยาง
ฟังเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นทดสอบเช่นเดิมกับยาง B แต่ดึงขึ้นให้สูงกว่ายาง Aเสียงที่เกิดขึ้นจากการดึงยาง
แต่ละเส้นมีสิ่งใดต่างกันและต่างกันอย่างไร (O-NET 61)

1. ความถี่ของเสียง โดยยาง A เกิดเสียงสูงกว่า
2. ความถี่ของเสียง โดยยาง B เกิดเสียงสูงกว่า
3. ความดังของเสียง โดยยาง A เกิดเสียงดังกว่า 4. ความดังของเสียง โดยยาง B เกิดเสียงดังกว่า
28. มาลีทดสอบการเกิดเสียงจากการตีระนาดของเล่น ซึ่งถูกระนาดแต่ละแผ่นมีความหนาเท่ากัน
โดยกำหนดแผ่นถูกระนาด X Y และ Z ดังภาพ จากนั้น มาลีตีครั้งที่ 1 ที่แผ่น Y แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น

ถ้ามาลีต้องการให้เกิดเสียงครั้งที่ 2 เป็นสียงแหลมกว่าและดังกว่าครั้งที่ 1 มาลีควรตีที่แผ่นใด และตีถูก
ระนาดอย่างไร
1. ตีที่แผ่น X ด้วยแรงน้อยกว่าเดิม
2. ตีที่แผ่น X ด้วยแรงมากกว่าเดิม
3. ตีที่แผ่น Z ด้วยแรงน้อยกว่าเดิม
4. ตีที่แผ่น Z ด้วยแรงมากกว่าเดิม
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1. ตอบ 2.
2. ตอบ 2.
3. ตอบ 3. C A E
4. ตอบ 4. สมุด จานกระเบื้อง
5. ตอบ 1. แผ่นหินหยกสีเขียวบาง
6. ตอบ 1.
7. ตอบ 1. ก
8. ตอบ 1. A > B > C
9. ตอบ 2. ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
10. ตอบ 4. แสงแดดและละอองน้ำ
11. ตอบ ไม่ใช่ ,ไช่,ไม่ใช่
12. ตอบ 3. แก้วใส
13. ตอบ 3. เกิดเงามัวและมีเงามืดเป็นจุดตรงกลาง
14. ตอบ 3.
15. ตอบ 2. 2 ข้อความ
16. ตอบ 4.
17. ตอบ 4. อากาศมีผลต่อความถี่ในการสั่นของกระดิ่ง
18. ตอบ 1. น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง
19. ตอบ 2. สายกีตาร์สั่นเพราะถูกดีดจึงทำให้เกิดเสียงออกมา
20. ตอบ 4. ใบที่ 4
21. ตอบ 2. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นเร็ว
22. ตอบ 1. A
23. ตอบ 2. เส้นที่หนาสั่นช้ากว่าเส้นที่บาง
24. ตอบ 4. แผ่นที่ 3 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 1 6. แผ่นที่ 4 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 2
25. ตอบ 3. C และ D
26. ตอบ 3. เสียงแหลม และค่อยกว่าเดิม
27. ตอบ 4. ความดังของเสียง โดยยาง B เกิดเสียงดังกว่า
28. ตอบ 2. ตีที่แผ่น X ด้วยแรงมากกว่าเดิม
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วงจรไฟฟ้า
1. วงจรไฟฟ้าในภาพใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกต้อง (O-NET 50)
(เมื่อให้
แทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า)

2. จากภาพ ส่วนประกอบของวงจรที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า คืออะไร (O-NET 51)

1. สายไฟ

2. หลอดไฟ

3. ถ่านไฟฉาย

4. ลวดทองแดง
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3. เด็กชายโดม มีนาฬิกาเรือนหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ ต่อกันให้เกิดกระแสไฟฟ้า (O-NET 54)

4. จากภาพ

บริเวณใดคือ
54)
1. ก และ ค
5. จากภาพวงจรไฟฟ้า

ฉนวนไฟฟ้า (O-NET
2. ก และ ง

3. ข และ ค

4. ข และ ง

หากต้องการให้หลอดไฟสว่าง ตำแหน่ง A ควรเป็นวัสดุทุกชนิดในข้อใด (O-NET 56)
1. แท่งแก้ว ไส้ดินสอ
2. ไม้จิ้มฟัน เหรียญเงิน
3. แท่งแก้ว เหรียญเงิน
4. ไส้ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ
6. วัตถุ A คือ วัตถุในข้อใดที่เมื่อต่อในวงจรแล้วทำให้หลอดไฟสว่าง (O-NET 58)
1. ตะปู เชือก
2. ไส้ดินสอ เข็มกลัด
3. ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ
4. เข็มเย็บผ้า ไม้บรรทัดพลาสติก
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7. วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟ สายไฟ และวัสดุ A

ถ้าต้องการให้หลอดไฟติด วัสดุ A ที่ใช้ควรเป็นสิ่งของทั้งหมดในข้อใด (O-NET 59)
1. เข็มเย็บผ้า กระดาษ
2. ยางรัดของ เข็มกลัด
3. เข็มเย็บผ้า ไส้ดินสอ
4. กระดาษ แผ่นอลูมินัมฟอย
8. ต่อวงจรไฟฟ้าดังแผนภาพ

เมื่อกดสวิตช์ลงให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร (O-NET 61)
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9.

เมื่อต่อกระแสไฟฟ้า
สว่างทุกดวง ถ้านำ
ออกจากวงจร
ดับ (O-NET 50)
1. หมายเลข 1
3. หมายเลข 4
10.

ครบวงจร หลอดไฟ
หลอดไฟหมายเลข 2
หลอดไฟหมายเลขใดจะ
2. หมายเลข 3
4. หมายเลข 5

จากภาพ นำหลอดไฟหมายเลขใดออก แล้วทำให้หลอดไฟที่เหลือทุกดวงดับ (O-NET 51)
1. หลอดที่ 2
2. หลอดที่ 3
3. หลอดที่ 4
4. หลอดที่ 5
11.

จากภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง (O-NET 53 ชุด A)
1. ก เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หากหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
2. ก เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หากหลอด A ดับหลอด B ยังสามารถใช้งานได้
3. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หากหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
4. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หากหลอด A ดับหลอด B ยังสามารถใช้งานได้
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จากภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง (O-NET 53 ชุด B)
1. ก เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หากหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
2. ก เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หากหลอด A ดับหลอด B ยังสามารถใช้งานได้
3. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หากหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
4. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หากหลอด A ดับหลอด B ยังสามารถใช้งานได้
13. ภาพใดที่หลอดไฟฟ้าต่อกันแบบอนุกรม (O-NET 55)

14. เด็กหญิงลำยองทดลองวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าที่เป็นชนิดและแบบเดียวกัน 3 หลอด
สายไฟและถ่านไฟฉาย ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าดังรูป

เด็กหญิงลำยองจะเห็นหลอดไฟหลอดใดสว่างที่สุด (O-NET 57)
1. A
2. B
3. C
4. B และ C

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 232

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

15. ต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพ

ขณะนี้หลอดไฟฟ้า A B C D และ E สว่างอยู่ ถ้าหลอดไฟฟ้าต่อไปนี้ ชำรุดใช้งานไม่ได้ แล้วหลอดไฟฟ้าที่
เหลืออีก 4 หลอด ยังคงสว่างอยู่ใช่หรือไม่ (แบบปรนัยเลือกตอบเชิงซ้อน O-NET 60)

16. ต่อวงจรไฟฟ้า 2 วงจร ดังแผนภาพ โดยเมื่อต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้าปิดแล้วหลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 4
หลอด

ถ้าหลอดไฟฟ้าในแต่ละวงจรชำรุด 1 หลอด วงจรใดที่ยังคงมีหลอดไฟฟ้าสว่างอยู่และการต่อวงจรดังกล่าว
เป็นแบบใด (O-NET 61)
1. วงจร A ซึ่งเป็นการต่อแบบขนาน
2. วงจร A ซึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม
3. วงจร B ซึ่งเป็นการต่อแบบขนาน
4. วงจร B ซึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม
17. ต่อวงจรไฟฟ้าที่มีหลอดไฟฟ้า 3 หลอดแบบอนุกรม พบว่า หลอดไฟฟ้าสว่างทั้ง 3 หลอด แผนภาพ
ของวงจรไฟฟ้าดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด และถ้าถอดหลอดไฟฟ้าในวงจรนี้ออก 1 หลอด จะเหลือหลอด
ไฟฟ้าที่ยังคงสว่างอยู่จำนวนเท่าใด (O-NET 62)
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18. ทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของวัตถุ A B และ C โดยต่อวงจรไฟฟ้าดังภาพ เมื่อกดสวิตช์ พบว่า
หลอดไฟฟ้าสว่างเพียง 1 หลอด (O-NET 62)
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เฉลย
1. ตอบ 4.
2. ตอบ 3. ถ่านไฟฉาย
3. ตอบ 4.
4. ตอบ 3. ข และ ค
5. ตอบ 4. ไส้ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ
6. ตอบ 2. ไส้ดินสอ เข็มกลัด
7. ตอบ 3. เข็มเย็บผ้า ไส้ดินสอ
8. ตอบ 2.
9. ตอบ 1. หมายเลข 1
10. ตอบ 4. หลอดที่ 5
11. ตอบ 4. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน หากหลอด A ดับหลอด B ยังสามารถใช้งานได้
12. ตอบ 3. ข เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หากหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย
13. ตอบ 3
14. ตอบ 1. A
15. ตอบ ไม่ใช่ , ใช่ , ไม่ใช่
16. ตอบ 3. วงจร B ซึ่งเป็นการต่อแบบขนาน
17. ตอบ 1.
18. ตอบ 3.
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สาระที่ 3 โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ป.4/1อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงจันทร์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ป.4/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์
ป.4/3 สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง
เนื้อหา
ระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ดาวเคราะห์ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวบริวาร โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3 โดยทั่วไป
ถ้าให้ถูกต้องที่สุดควรเรียกว่า ระบบดาวเคราะห์ เมื่อกล่าวถึงระบบที่มีวัตถุต่างๆ โคจรรอบดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่
โดยรอบ เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้น หรือ
บริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวงจันทร์ (Satellite) นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมด
กว่าแสนล้านดวงในกาแลกซี่ทางช้างเผือก ต้องมีระบบสุริยะที่เอื้ออำนวยชีวิตอย่าง ระบบสุริยะที่โลกของเรา
เป็นบริวารอยู่อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าระยะทางไกลมากเกินกว่าความสามารถในการติดต่อจะทำได้ถึงที่โลก
ของเราอยู่เป็นระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ (The sun) เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ (Planets) 9 ดวง ที่
เราเรียกกันว่า ดาวนพเคราะห์ ( นพ แปลว่า เก้า) เรียงตามลำดับ จากในสุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาว
อังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ( ตอนนี้ไม่มีพลูโตแร้ว เหลือแค่ 8 ดวง )
และยังมีดวงจันทร์บริวารของ ดวงเคราะห์แต่ละดวง (Moon of sattelites) ยกเว้นเพียง สองดวงคือ
ดาวพุธ และ ดาวศุกร์ ที่ไม่มีบริวาร ดาวเคราะห์น้อย (Minor planets) ดาวหาง (Comets) อุกกาบาต
(Meteorites) ตลอดจนกลุ่มฝุ่นและก๊าซ ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจร ภายใต้อิทธิพลแรงดึงดูด จากดวงอาทิตย์
ขนาดของระบบสุริยะ กว้างใหญ่ไพศาลมาก เมื่อเทียบระยะทาง ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0
https://sites.google.com/site/solarsystem561/home/khwam-hmay-khxng-rabb-suriya
https://www.youtube.com/watch?v=G-u0ZDMeov0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORxE-wQ61cA
https://www.youtube.com/watch?v=w5wstToHlM4
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ตัวอย่างข้อสอบ
ป.4/1อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของดวงจันทร์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
1. การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด
1. ฤดูกาล
2. ข้างขึ้นข้างแรม
3. กลางวันกลางคืน
4. การขึ้นและตกของดวงจันทร์
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ดวงจันทร์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์
2. ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเอง
3. ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองกับคาบการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากัน
4. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางจากตะวันออกไปตะวันตก ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ป.4/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์
ตัวอย่างข้อสอบ
3. มีนาเฝ้าสังเกตและบันทึกการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในระยะหนึ่ง พบว่าวันที่ 6 มีนาคม 2564
เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง ดังนี้
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
มีนา จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้งในวันที่เท่าใดของเดือนเมษายนปีเดียวกัน
1. วันที่ 5 เมษายน
2. วันที่ 13 เมษายน
3. วันที่ 20 เมษายน
4. วันที่ 28 เมษายน
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4.

วันขึ้น 7 ค่ำ 8 ค่ำ ดวงจันทร์จะอยู่ที่ตำแหน่งใด
1. 4
2. 3
3. 2
4. 1
ป.4/3 สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง
5. ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ 3 ดวง และโลก ในระบบสุริยะ เป็นดังนี้ (O-NET 60)
ดาวเคราะห์
เวลาที่ใช้
เวลาที่ใช้
ในการหมุนรอบตัวเอง ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์
ครบ 1 รอบ
ครบ 1 รอบ
เทียบกับเวลาบนโลก
เทียบกับเวลาบนโลก
โลก
23 ชั่วโมง 56 นาที
365 วัน
A
243 วัน 14 นาที
224 วัน
B
10 ชั่วโมง 39 นาที
29 ปี
C
9 ชั่วโมง 55 นาที
11 ปี
จากข้อมูล จะเรียงลำดับดาวเคราะห์ทั้ง 4 ดวง จากใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไปไกลจากดวงอาทิตย์มาก
ที่สุดได้เป็นอย่างไร
1. ดาวเคราะห์ C
ดาวเคราะห์ B
ดาวเคราะห์ A
โลก
2. ดาวเคราะห์ A
โลก
ดาวเคราะห์ B
ดาวเคราะห์ C
3. ดาวเคราะห์ A
โลก
ดาวเคราะห์ C
ดาวเคราะห์ B
4. โลก
ดาวเคราะห์ A
ดาวเคราะห์ C
ดาวเคราะห์ B
6. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะไม่ถูกต้อง
1. โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียงดวงเดียวที่พบสิ่งมีชีวิต
2. แถบดาวเคราะห์น้อย เป็นบริเวณในระบบสุริยะที่อยู่ระหว่างวงโคจรของโลกกับดาวอังคาร
3. ดาวเคราะห์แก๊ส ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
4. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ
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เฉลย
1. ตอบ ข้อ 1) ผิด เพราะ ฤดูกาล เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ข้อ 2) ถูก เพราะ ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้เกิดปรากฎการณ์ ข้างขึ้นข้างแรม เนื่องจากดวง
จันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวง
อาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง ดังนั้น เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์โลก เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มี
ขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบซึ่งการเปลี่ยนแปลง 1 รอบใช้เวลาประมาณ 29.5 วัน
ข้อ 3) ผิด เพราะ กลางวันกลางคืน เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ข้อ 4) ผิด เพราะ การขึ้นและตกของดวงจันทร์ เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
2. ตอบ ข้อ 1) ผิด เพราะ ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก
ข้อ 2) ผิด เพราะ ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตนเอง แต่ที่มีแสงส่องสว่างนั้น เป็นเพราะได้รับแสง
สะท้อนมาจากดวงอาทิตย์
ข้อ 3) ถูก เพราะ ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองกับคาบการโคจรรอบโลกมีค่าเท่ากัน ซึ่งเมื่อ
เรามองดวงจันทร์จากพื้นโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวตลอดเวลา
ข้อ 4) ผิด เพราะ ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางจากตะวันตกไปตะวันออก ในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง
3. ตอบ ข้อ 1) ถูก เพราะ วันที่ 5 เมษายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้ง
ข้อ 2) ผิด เพราะ วันที่ 13 เมษายน เป็นวันแรม 7-8 ค่ำจะมองเห็นดวงจันทร์มืดครึ่งดวง
ข้อ 3) ผิด เพราะ วันที่ 20 เมษายน เป็นวันแรม 14 – 15 ค่ำ ดวงจันทร์จะมืดสนิท ไม่สามารถ
มองเห็นดวงจันหรือเรียกคืนจันดับ
ข้อ 4) ผิด เพราะ วันที่ 28 เมษายน เป็นวันขึ้น 3-4 ค่ำ จะมองเห็นด้านสว่างของดวงจันเป็นเสี้ยว
เล็กน้อย
4. ตอบ ข้อ 1) ถูก เพราะ ตำแหน่งที่ 4 ตรงกับวันขึ้น 7-8 ค่ำ ดวงจันทร์ทำมุม 90 องศาระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์จะสังเกตเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
ข้อ 2) ผิด เพราะ ตำแหน่ง ที่ 3 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เป็นวันที่จันทร์ดับ เป็นวันที่ดวงจันทร์เคลื่อน
ไปอยู่ฝั่งเดียวกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงจันทร์ไม่สามารถสะท้อนแสงมายังโลกได้ เราจึงมองไม่เห็นดวงจันทร์ ไม่
ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
ข้อ 3) ผิด เพราะ ตำแหน่ง ที่ 2 ตรงกับวันแรม 7-8 ค่ำ จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย ดวงจันทร์ทำมุม
90 องศาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มเห็นจับของฟ้าด้านทิศตะวันออกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน
โดยประมาณ และตกลับขอบฟ้าในตอนเที่ยงวันของอีกวันหนึ่ง ซึ่งด้านมืดและด้านสว่างของดวงจันทร์ ในคืน
แรม 8 ค่ำนี้ จะอยู่สลับกันคือตรงข้ามกับคืนวันขึ้น 8 ค่ำ
ข้อ 4) ผิด เพราะ ตำแหน่ง ที่ 1 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวง
อาทิตย์ ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบตั้งฉากกับดวงจันทร์พอดี ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะเห็นดวงจันทร์
ส่องแสงเต็มดวง
5. ตอบ ข้อ 1) ,2) และข้อ4) ผิด เพราะ เมื่อพิจารณาจาก เวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ
เทียบกับเวลาบนโลกหากดาวดวงใดที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็จะใช้ระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อย
ที่สุด ส่วนดาวดวงใดที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดก็จะใช้ระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนาน
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ที่สุด ข้อ 1) ,2) และข้อ4) ไม่เลียงตามตามลำดับกัน ที่ถูกต้องจะต้องเป็น ดาวเคราะห์ A ---->โลก ---->
ดาวเคราะห์ C ---->ดาวเคราะห์ B
ข้อ 3) ถูก เพราะ พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ เทียบกับเวลาบนโลก
หากดาวดวงใดที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็จะใช้ระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยที่สุด ส่วนดาวดวงใด
ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดก็จะใช้ระยะเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุด ตามลำดับ
6. ตอบ ข้อ 1) ผิดเพราะ โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียงดวงเดียวที่พบสิ่งมีชีวิต เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ 2) ถูก เพราะ แถบดาวเคราะห์น้อยเป็นบริเวณในระบบสุริยะที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร
กับดาวพฤหัสบดี ประกอบไปด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมาก เรียกว่าดาวเคราะห์น้อย
ข้อ 3) ผิดเพราะ ดาวเคราะห์แก๊ส ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ดาว
เคราะห์ก้อนหิน ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ 4) ผิดเพราะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
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มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ป.5/1เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง
ป.5/2ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี
เนื้อหา
ดาวฤกษ์คือวัตถุท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วง ดาวฤกษ์ที่อยู่
ใกล้โลกมากที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก เราสามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่น ๆ ได้บน
ท้องฟ้ายามราตรี หากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์บดบัง ในประวัติศาสตร์ ดาวฤกษ์ที่โดดเด่นที่สุดบนทรงกลม
ท้องฟ้าจะถูกจัดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มดาว และดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดจะได้รับการตั้งชื่อโดยเฉพาะ นักดาราศาสตร์
ได้จัดทำบัญชีรายชื่อดาวฤกษ์เพิ่มเติมขึ้นมากมาย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตั้งชื่อดาวฤกษ์ เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งประกอบด้วยนักดารา
ศาสตร์กว่า 2,500 คนจาก 75 ประเทศทั่วโลก ได้มีมติกำหนดนิยามใหม่ของดาวเคราะห์ ดังนี้
1. เป็นดาวที่โคจรรอบดาวฤกษ์ (ซึ่งในที่นี้หมายถึงดวงอาทิตย์) แต่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ และไม่ใช่ดาวบริวาร
2. มีมวลมากพอที่จะมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดตัวเองให้อยู่ในสภาวะสมดุลอุทกสถิต หรือรูปร่างใกล้เคียงกับทรง
กลม
3. มีวงโคจรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับดาวเคราะห์ข้างเคียง
4. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 500 ไมล์ (804.63 กิโลเมตร) นิยามใหม่นี้ส่งผลให้ ดาวพลูโต และ
ดาวอีรีส ซึ่งเคยนับเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 และ 10 ถูกปลดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ คงเหลือดาวเคราะห์เพียง 8 ดวง เนื่องจากดาวพลูโตไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูด และวงโคจร
ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกระบบสุริยะ ทั้งยังมีวงโคจรที่ไม่สอดคล้องกับดาวเคราะห์ข้างเคียง และให้ถือว่า
ดาวพลูโตเป็น ดาวเคราะห์แคระ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ

แหล่ง สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.google.co.th/search
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0
https://sites.google.com/site/solarsystem561/home/khwam-hmay-khxng-rabb-suriya
https://www.youtube.com/watch?v=G-u0ZDMeov0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORxE-wQ61cA
https://www.youtube.com/watch?v=w5wstToHlM4
https://www.youtube.com/watch?v=t8ULCF6nBYA
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ตัวอย่างข้อสอบ
ป.5/1เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง
1. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
1. ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงสามารถมองเห็นได้
2. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ
3. ดาวศุกร์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง
4. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
2. การที่นักบินอวกาศที่อยู่นอกโลกแล้วมองเห็นโลกได้ เพราะเหตุใด
1. โลกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าตานักบินอวกาศ
2. นักบินอวกาศได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก
3. กระจกที่หมวกนักบินอวกาศสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
4. กระจกที่หมวกนักบินอวกาศมีสมบัติพิเศษสามารถมองเห็นในที่มืดได้
ป.5/2ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี

3.
การวัดมุมจากทิศเหนือเวียนไปทางทิศตะวันออกตามแนวราบขนานกับขอบฟ้าได้ค่าดังตาราง
ครั้งที่ 1
ขนาดมุม (องศา)
ทิศ
1
45
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2
90
ทิศตะวันออก
3
135
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถ้าวัดมุมได้ 315 องศา จะเป็นทิศใด
1. ทิศใต้
2. ทิศตะวันตก
3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
4. ทิศเหนือ
4. ถ้าเราเฝ้ามองดูดาวบนท้องฟ้าตลอดทั้งคืน เราเห็นดาวบนท้องฟ้าเคลื่อนผ่านท้องฟ้าซีกหนึ่งไปยังอีก
ซีกหนึ่ง เนื่องจากเหตุใด
1. ดาวโคจรรอบโลก
2. โลกหมุนรอบตัวเอง
3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
4. ดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 242

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ตอบ ข้อ 1) ผิด เพราะ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงสามารถมองเห็นได้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ 2) ผิด เพราะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ 3) ถูก เพราะ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เมื่อเรา
อยู่บนโลกมองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก
เรียกว่า "ดาวประจำเมือง" และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า "ดาวประกายพรึก"
หรือ "ดาวรุ่ง" เหตุที่เราสามารถมองเห็นได้นั้นเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวศุกร์แล้วสะท้อนเข้า
สู่ตาเรา
ข้อ 4) ผิด เพราะ ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ตอบ ข้อ 1) ถูก เพราะ โลกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าตานักบินอวกาศ เนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์
ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข้อ 2) ผิด เพราะ นักบินอวกาศไม่ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลกแต่ โลกสะท้อนแสงจาก
ดวงอาทิตย์เข้าตานักบินอวกาศ
ข้อ 3) ผิด เพราะ กระจกที่หมวกนักบินอวกาศไม่ได้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
ข้อ 4) ผิด เพราะ กระจกที่หมวกนักบินอวกาศไม่มีสมบัติพิเศษในการมองเห็นในที่มืดได้
3. ตอบ ข้อ 1) ผิด เพราะ ทิศใต้ ขนาดมุมเท่ากับ 180 องศา
ข้อ 2) ผิด เพราะ ทิศตะวันตก ขนาดมุมเท่ากับ 270 องศา
ข้อ 3) ผิด เพราะ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขนาดมุมเท่ากับ 315 องศา
ข้อ 4) ผิด เพราะ ทิศเหนือ ขนาดมุมเท่ากับ 360 องศา
4. ตอบ ข้อ 1) ผิด เพราะ ดาวบนท้องฟ้าไม่ได้เคลื่อนที่จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอ แต่ที่เราอยู่บนโลกมองเห็น
ดาวมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออก
ข้อ 2) ถูก เพราะ โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เราจึงเห็นดาวบนท้องฟ้า
เคลื่อนผ่านท้องฟ้าซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่ง
ข้อ 3) ผิด เพราะ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เกิดฤดูกาลต่างๆ
ข้อ 4) ผิด เพราะ ดาวหรือกลุ่มดาวต่างๆที่พบบนท้องฟ้าไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยที่กลุ่มดาวที่
ปรากฏขึ้นในแต่ละเดือนนี้ ถูกเรียกว่า “จักรราศี” (Zodiac) ซึ่งมนุษย์นำกลุ่มดาวจักรราศีนี้ มาเป็นเครื่องบ่งชี้
ตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า “สุริยะวิถ”ี (Ecliptic) ผ่านการเปรียบเทียบ
ตำแหน่งกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลังและเส้นขอบฟ้า
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มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
ป.6/1สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ป.6/2อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เนื้อหา
ระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เช่น ดาวเคราะห์ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวบริวาร โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3 โดยทั่วไป
ถ้าให้ถูกต้องที่สุดควรเรียกว่า ระบบดาวเคราะห์ เมื่อกล่าวถึงระบบที่มีวัตถุต่างๆ โคจรรอบดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่
โดยรอบ เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้น หรือ
บริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวงจันทร์ (Satellite) นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมด
กว่าแสนล้านดวงในกาแลกซี่ทางช้างเผือก ต้องมีระบบสุริยะที่เอื้ออำนวยชีวิตอย่าง ระบบสุริยะที่โลกของเรา
เป็นบริวารอยู่อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าระยะทางไกลมากเกินกว่าความสามารถในการติดต่อจะทำได้ถึงที่โลก
ของเราอยู่เป็นระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ (The sun) เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ (Planets) 9 ดวง ที่
เราเรียกกันว่า ดาวนพเคราะห์ ( นพ แปลว่า เก้า) เรียงตามลำดับ จากในสุดคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาว
อังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ( ตอนนี้ไม่มีพลูโตแร้ว เหลือแค่ 8 ดวง )
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0
https://sites.google.com/site/solarsystem561/home/khwam-hmay-khxng-rabb-suriya
https://www.youtube.com/watch?v=G-u0ZDMeov0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORxE-wQ61cA
https://www.youtube.com/watch?v=w5wstToHlM4
https://www.youtube.com/watch?v=t8ULCF6nBYA
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ตัวอย่างข้อสอบ
ป.6/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฎการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
1. แสงจากดวงจันทร์มีลักษณะการเกิดเหมือนแสงในข้อใด
1. แสงจากดาวตกในท้องฟ้า
2. แสงจากหลอดไฟรถยนต์
3. แสงของเปลวเทียน
4. แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากผิวน้ำ
2. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ของโลกอย่างถูกต้อง
1. มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอาศัยอยู่
2. ผิวของดวงจันทร์มีเมฆปกคลุม
3. ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา
4. ดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์
ป.6/2 อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
3. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีสภาพไร้น้ำหนักเมื่ออยู่ในอวกาศ
1. ชุดอวกาศมีน้ำหนักเบา
2. ในอวกาศไม่มีแก๊สออกซิเจน
3. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
4. ดาวเทียมสำรวจภูมิศาสตร์
4. ดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ คือ ดาวเทียมดวงใด
1. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
2. ดาวเทียมโทรคมนาคม
3. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
4. ดาวเทียมสำรวจภูมิศาสตร์
เฉลย
1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ
4. ตอบ

4. เพราะแสงจากดวงจันทร์มีลักษณะการเกิดเหมือนแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากผิวน้ำ
3. ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา
2 มนุษย์มีสภาพไร้น้ำหนักเมื่ออยู่ในอวกาศเนื่องจากในอวกาศมีแรงโน้มถ่วงน้อยมาก
2 ดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศคือ ดาวเทียมโทรคมนาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 245

คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ป.5/1เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.5/2ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ
ป.5/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ
ป.5/4เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง
ป.5/5เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เนื้อหา
โลกและการเปลี่ยนแปลง
• เปลือกโลก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและน้ำที่มองเห็นอยู่ภายนอกกับ
ส่วนที่เป็นหินแข็งฝังลึกลงไป ใต้ผิวดินและผิวน้ำ เปลือกโลกนี้มีความหนาประมาณ 6- 35 กิโลเมตร
• แมนเทิล คือ ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร บางส่วนของชั้นนี้มีหิน
เหลวหนืดและร้อนจัดประกอบด้วยธาตุต่างๆ เช่น ซิลิคอน เหล็ก อะลูมิเนียม หลอม ละลายปนกันอยู่
ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงมาก
• แก่นชั้นนอก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในของโลก มีความหนาประมาณ 2,250 กิโลเมตร ในชั้นนี้ประกอบด้วย
เหล็กและนิเกิล โดยแก่นโลกชั้นนอกเป็นสารหลอมเหลว
• แก่นชั้นใน คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 1,230 กิโลเมตร ในชั้นนี้จะอยู่ลึก
มาก จึงมีความกดดันและมีอุณหภูมิสูงทำให้อนุภาคของเหล็กและนิเกิลถูกอัดแน่นจนเป็นของแข็ง
• การเกิดแผ่นดินไหว
• ความร้อนจากแก่นโลกนอกจากจะทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้แล้ว ยังทำให้เปลือกโลกส่วนล่าง
ขยายตัวได้มากกว่าผิวด้านบน ทั้งนี้เพราะผิวโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าแก่นโลกมาก นอกจากนี้บริเวณผิว
โลกยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา สาเหตุดังกล่าวนี้ทำให้เปลือกโลกมีการขยายตัวและ
หดตัวไม่สม่ำเสมอ อิทธิพลนี้จะส่งผลกระทบต่อรอยแตกในชั้นหินและรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
โดยตรง การเคลื่อนที่ตามแนวระดับนี้ออกไปยังบริเวณรอบๆ ในรูปของคลื่น เราเรียกการ
เปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่เกิดขึ้น ในลักษณะนี้ว่า แผ่นดินไหว อิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก ก็อาจทำ
ให้อาคาร บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ พังทลายและได้รับความเสียหายได้
การผุพังอยู่กับที่
การผุพังอยู่กับที่เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและ
องค์ประกอบเคมีของอนุภาคที่สลายตัว ปัจจัยทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ มีดังนี้
o ปัจจัยทางกายภาพ เกิดจากน้ำที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในชั้นหินที่มีรอยแยกหรือรอยแตกเมื่อุณห
ภูมิมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในเวลากลางคืนอากาศเย็นจัด น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ดันรอยแยกให้ขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชั้นหินที่อยู่ด้านล่างแตก และเมื่อถึงตอน
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กลางวันน้ำแข็งละลาย น้ำนะแทรกไปตามรอยแตกใหม่ จะเกิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ
จนในที่สุดเกิดการผุพังเกิดขึ้น
o ปัจจัยทางเคมี เกิดจากน้ำฝนที่เป็นปัจจัยสำคัญ โดยการเกิดกระบวนการปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน ที่เป็นสาเหตุของการผุพัง
o ปัจจัยชีวภาพ เกิดจากพืชเป็นตัวกลางที่ทำให้ชั้นหินเกิดการผุพัง เช่น รากพืชที่ไปชอนไชไป
ในรอยแตกของหิน เมื่อพืชโตขึ้นรากพืชจะทำให้หินแตกเป็นชั้น ๆ
o 4. การกร่อน
การกร่อน เป็นการพังทลายของชั้นหินเนื่องจากลม ฝน แม่น้ำ ลำธาร ธารน้ำแข็ง คลื่น เป็นต้น
5. การพัดพาและทับถม
ดิน หิน เมื่อเกิดการกัดกร่อน จะถูกน้ำหรือลมพัดไปสู่ที่ต่ำกว่า เกิดการทับถมเป็นลักษณะต่างๆ เช่น แม่น้ำ
เจ้าพระยา เกิดจากการพัดพาตะกอนไปทับถมที่ปากน้ำ เกิดเป็นดินดอนปากแม่น้ำ
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.google.co.th/search
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0
https://sites.google.com/site/solarsystem561/home/khwam-hmay-khxng-rabb-suriya
https://www.youtube.com/watch?v=G-u0ZDMeov0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORxE-wQ61cA
https://www.youtube.com/watch?v=w5wstToHlM4
https://www.youtube.com/watch?v=t8ULCF6nBYA
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ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตัวอย่างข้อสอบ
1. ตาราง ผลการสังเกตการณ์เจริญเติบโตของผักบุ้งที่ปลูกในดินชนิดต่างๆ
ชนิดของดิน
A
B
C
D

ลักษณะลำต้น
ต้นใหญ่อวบ
ต้นใหญ่
ต้นใหญ่
ต้นเล็ก

จากตาราง ข้อสรุปใดถูก
1. ดิน A ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตดีกว่าดิน B
2. ดิน B ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตดีกว่าดิน A
3. ดิน C ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตดีกว่าดิน A
4. ดิน D ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตดีกว่าดิน A

จำนวนใบต่อต้น
20
12
7
6
C
C
B
B

และ
และ
และ
และ

ความสูงของต้น (cm)
20
15
13
7

D
D
D
D

2. แผนภูมิองค์ประกอบของดิน

ถ้ามีดิน 1,000 กรัม จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบกี่กรัม
1. 50
2. 100
3. 250
4. 450
เฉลย
1. ตอบ เพราะดิน A ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตดีกว่าดิน B C และ D จากผลการทดลองมีลักษณะลำต้นใหญ่
อวบ มีจำนวนใบมาก และมีลำต้นที่สูงกว่าการปลูกพืชโดยใช้ดินชนิดอื่น
25
2. ตอบ 3. เพราะถ้ามีดิน 1,000 กรัม จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
X 1000 = 250 กรัม
100
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ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี
ตัวอย่างข้อสอบ
1. รูปแสดงระบบสุริยะ (ขนาดของดาวในรูปและระยะวงโคจรไม่ใช่ขนาดและระยะจริง

ดาวเคราะห์หมายเลขใด เป็นดาวเคราะห์หิน
1. 1 2 3
2. 3 4 5
3. 5 6 7
4. 7 8 9
2. จากตารางแสดงระยะห่างจากดวงอาทิตย์ เวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ และเวลาที่หมุนรอบ
ตัวเอง 1 รอบ ของดาวเคราะห์ต่างๆ
ดาวเคราะห์
ระยะห่างจากดวง เวลาที่โคจรรอบดวง เวลาที่หมุนรอบตัวเอง
อาทิตย์
อาทิตย์ 1 รอบ
1 รอบ
(ล้านกิโลเมตร)
(วันของโลก)
(วันของโลก)
A
58
88
59
B
108
225
143
C
228
687
1.04
D
740
10,950
0.42
พิจารณาตารางที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ออกไปจะหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้น
2. เวลาที่หมุนรอบตัวเอง 1 รอบของดาวเคราะห์ จะน้อยลง เมื่อระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้น
3. เวลาที่ดาวเคราะห์ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ขึ้นกับระยะห่างจากดวงอาทิตย์
4. เวลาที่หมุนรอบตัวเอง 1 รอบของดาวเคราะห์ทุกดวงจะน้อยกว่าเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1
รอบ เสมอ
เฉลย
1. ตอบ 2.เพราะดาวเคราะห์แบ่งตามลักษณะพื้นผิว
ดาวเคราะห์ห ิน ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ทั้ง 4 นี้มีพื้นผิว แข็งเป็นหิน มีชั้น
บรรยากาศบางๆ ห่อหุ้ม ยกเว้นดาวพุธที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไม่มีบรรยากาศ
ดาวเคราะห์แก๊ส ได้แก่ ดาวพฤหัส บดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน จะเป็นก๊า ซทั่ ว
ทั้งดวง อาจมีแกนหินขนาดเล็ก อยู่ภายใน พื้นผิวจึงเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยก๊าซมีเทน แอมโมเนีย
ไฮโดรเจน และฮีเลียม ดังนั้นดาวเคราะห์หิน คือ หมายเลข 3 4 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 249
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2. ตอบ 4.เพราะเวลาที่หมุนรอบตัวเอง 1 รอบของดาวเคราะห์ทุกดวงจะน้อยกว่าเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
1 รอบเสมอ
ป 5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
3. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

จากภาพ ข้อใดอธิบายได้ถูกต้อง
1) บริเวณ A แสงแดดทำให้น้ำระเหยเป็นไอ
2) บริเวณ B ต้นไม้คายน้ำไปกระทบก้อนเมฆกลายเป็นลูกเห็บ
3) ปริมาณฝนที่ตกลงมาในบริเวณ A มากกว่าบริเวณ B
4) ปริมาณฝนที่ตกลงมาในบริเวณ B เท่ากับปริมาณน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอ
เฉลย
1. ตอบ ข้อ 1) เพราะ เมื่อรังสีของดวงอาทิตย์ส่งลงมากระทบกับบริเวณที่เป็นพื้นน้ำจะเกิดการระเหย
เป็น ไอน้ำ ไอน้ำเมื่อลอยไปสูงขึ้นก็จะกระทบความเย็นจะควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็ก ๆ ลอยอยู่ใน
อากาศ เมื่อมีจำนวนมากเรียกว่าเมฆ ถ้าอุ้มไว้ไม่ได้ก็จะตกลงมาเป็นฝน
2. ตอบ ข้อ 2) เพราะ เมื่อน้ำร้อนเกิดการระเหยเป็นไอน้ำ เมื่อไปกระทบความเย็นจะกลั่นตัว
เป็นหยดน้ำเล็ก ๆ ลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมีจำนวนมากเรียกว่าเมฆ
3. ตอบ 1) ถูก เพราะ ความร้อนจากแสงแดดทำให้น้ำซึ่งเป็นของเหลวระเหยเป็นไอนั่นเอง
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มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง
ป.6/2 บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.6/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำ
บรรพ์
ป.6/4 เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจาก
แบบจำลอง
ป.6/5 อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.6/6 บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ
ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ เฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย จากภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
ป.6/8 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก ต่อ
สิ่งมีชีวิต
ป.6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
เนื้อหา
หินสามารถจำแนกตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และ หินแปร
แร่แต่ละชนิดมีการเรียงตัวและธาตุที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงทำให้แร่แต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ
แตกต่างกัน เช่น สี สีผงละเอียด ผลึก ความแข็ง ความวาว ความโปร่งใส รอยแตก และความหนาแน่นซากดึก
ดำบรรพ์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ โดย ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เกิดการบังกันของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์สุริยุปราคาเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้ดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ เป็นผลให้เงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลก สุริยุปราคามี 3 แบบ ได้แก่ สุริยุปราคาเต็มดวง
สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวนจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวง
จันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้โลกบังดวงอาทิตย์เกิดเป็นเงามืด เงามัวขึ้น จันทรุปราคามี 3
แบบ ได้แก่ จันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคาบางส่วน และจันทรุปราคาในเงามัวเทคโนโลยีอวกาศเป็น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและศึกษาวัตถุท้องฟ้า ทั้งในและนอกระบบสุริยะ เพื่อนำความรู้ที่ได้จาก
การสำรวจและศึกษามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0
https://sites.google.com/site/solarsystem561/home/khwam-hmay-khxng-rabb-suriya
https://www.youtube.com/watch?v=G-u0ZDMeov0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORxE-wQ61cA
https://www.youtube.com/watch?v=w5wstToHlM4
https://www.youtube.com/watch?v=t8ULCF6nBYA
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด ป.๖/๑ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง
1. นักเรียนคนหนึ่งสังเกตลักษณะเนื้อหิน 3 ชนิด และการเปลี่ยนแปลงของหินเมื่อหยดกรดเกลือ
ได้ผลดังนี้
ชนิดหิน
ลักษณะเนื้อหิน
การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดกรดเกลือ
A
แบ่งเป็นชั้น ๆ
ไม่เปลี่ยนแปลง
B
สีขาวมีลวดลาย
เกิดฟองแก๊ส
เป็นผลึกหยาบมีสามสี
ไม่เปลี่ยนแปลง
C
จากข้อมูล ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. หิน A เกิดจากการทับถมของหินปูน หิน B มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ และหิน C เกิดจากการเย็น
ตัวของหิน ที่ร้อนและหลอมเหลว
2. หิน A เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน B เกิดจากการแปรสภาพของหินปูน และหิน C เกิดจาก
การเย็นตัวของหินที่ร้อนและหลอมเหลว
3. หิน A เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน B เกิดจากการทับถมของหินปูน และหิน C เกิดจากการ
ทับถมของ หินต่างกันสามชนิด
4. หิน A เกิดจากการทับถมของตะกอน หิน B เกิดจากการแปรสภาพของหินปูน และหิน C เกิดจาก
การทับ ถมของหินต่างกันสามชนิด
ตัวชี้วัด ป.๖/๒ บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
2. ปูนซีเมนต์ได้จากการเผาดินเหนียว ยิปซัม ผสมกับหินชนิดใด
1. หินปูน
2. หินทราย
3. หินดินดาน
4. หินพัมมิช
ตัวชี้วัด ป.๖/๓ สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของ
ซากดึกดำบรรพ์
3. สมชายพบว่าที่ราบบริเวณหนึ่งมีหินปูนมากมายนอกจากนั้นยังพบวากของสัตว์ทะเลในหินด้วย
สมชายควรตั้งสมมติฐานว่าอย่าไร
1. ที่ราบเคยเป็นทะเลมาก่อน
2. ที่ราบเคลื่อนตัวมาจากทะเล
3. สัตว์ทะเลขึ้นมาตายอยู่บนที่ราบ
4. คนนำเอาซากสัตว์ทะเลมาทิ้งไว้บนที่ราบ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัด ป.๖/๔ เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจากแบบจำลอง
4. ภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมีทิวทัศน์สวยงาม

จากภาพข้อความใดกล่าวถูกต้อง
1. ความดันอากาศเหนือพื้นน้ำสูงกว่าเหนือพื้นดิน เกิดลมทะเล
2. ความดันอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าเหนือพื้นน้ำ เกิดลมบก
3. ความดันอากาศเหนือพื้นน้ำต่ำกว่าเหนือพื้นดิน เกิดลมทะเล
4. ความดันอากาศเหนือพื้นดินต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำ เกิดลมบก
ป.6/5 อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้
5. หากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาสู่ภาคใต้ประเทศไทย จะส่งผลต่อสภาพอากาศ
อย่างไร
1. นำความหนาวเย็นมาให้
2. ทำให้เกิดความแห้งแล้ง
3. ทำให้ฝนตกชุก
4. ทำให้อากาศร้อน
6. ลมพายุใดที่พัดรุนแรงสร้างความเสียหายให้แก่ไร่นา บ้านเรือน และมนุษย์ มากที่สุด
1. ลมพายุดีเปรสชัน
2. ลมพายุใต้ฝุ่น
3. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
4. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ป.6/6 บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ
7. บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งมีสัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น การกระทำใดต่อไปนี้ทำให้มีโอกาส
ได้รับอันตรายจากสึนามิมากที่สุด
1. วิ่งขึ้นไปอยู่บนเนินเขาสูงที่อยู่ใกล้
2. นำเรือออกจากท่าเรือไปกลางทะเลลึก
3. วิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกสูงที่อยู่ใกล้และแข็งแรง
4. หลบหลังก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชายหาด
8. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกัน
1. ฝุ่นละอองในอากาศที่เพิ่มขึ้นจากไฟป่า – โรคระบบทางเดินอาหาร
2. การเกิดสึนามิ – พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
3. การตัดไม้ทำลายป่า – จำนวนสัตว์ป่าลดลง
4. การปล่อยน้ำเสียลงคลอง – ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลง
ป.6/7 ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ เฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย จากภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
9. ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยน้อยที่สุด
1. ภูเขาไฟปะทุ เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วมีบริเวณกว้างไปถึงประเทศมาเลเซีย
2. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดดินถล่มทับถมบ้านเรือนเสียหาย
3. เกิดพายุโซนร้อนพัดเข้าชายฝั่งของประเทศไทย มีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง
4. ปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากเกินความสามารถที่เขื่อนจะเก็บกักไว้ได้ จึงเร่งระบายน้ำออกทำให้น้ำท่วม
บ้านเรือน เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
10. หลายเหตุการณ์ที่ทำให้คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดดินถล่มยกเว้นข้อใด
1. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
2. ลมพัดกรรโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้ม หักโค่น
3. มีเสียงน้ำป่าไหลมาหรือเสียงก้อนหินดังครืนๆ
4 .น้ำในลำห้วยหรือลำธารในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขุ่นข้นเป็นสีโคลน
ป.6/8 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก
ต่อสิ่งมีชีวิต
11. การเกิดรูโหว่โอโซนมีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
A = ทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น
B = ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก
C = ทำให้เกิดพายุฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง
D = ทำให้รังสียูวีผ่านมายงโลกได้มากขึ้น
1. A , B
2. A , B , C
3. A , B , D
4. A , B , C และ D
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12. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด
1. สมสีเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
2. มีนาปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน
3. ธิดาช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำประปา
4.นุ่มนิ่มเดินไปร้านค้าเพื่อซื้อสบู่
ป.6/9 ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
13. ป่าไม้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะเรือนกระจกได้อย่างไร
1. ทำให้มีไอน้ำในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
2. สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปจากโลก
3. ปล่อยแก๊สออกซิเจนออกสู่บรรยากาศ
4. ดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
14. ถ้ารังสีอัลตราไวโอเลตผ่านมาที่โลกมากขึ้นจะมีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไร
1. ปริมาณแก๊สออกซิเจนลดลง
2. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
3. ปริมาณแก๊สออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น
4. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น
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เฉลย
1. ตอบ ข้อ 2 เนื่องจาก หิน A คือ หินตะกอนมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งกำเนิดและกระบวนการ
เกิดของตะกอน แตกต่างกันจึงทำให้หินตะกอนมีสมบัติต่างกันเนื้อของหินตะกอน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนื้อ
ผสม ประกอบด้วยตะกอนตั้งแต่เม็ดหยาบจนถึงเม็ดละเอียด เมื่อหยดกรดเกลือ ไม่เกิดปฏิกิริยากับกรด
หิน B แปรสภาพมาจากหินปูน เมื่อหยดกรดเกลือจึงเกิดฟองแก๊ส
หิน C ไม่ใช่หินปูน เมื่อหยดกรดเกลือ (HCl) เจือจางลงบนหินชนิดหนึ่งแล้วไม่ทำปฏิกิริยาเคมีเป็นฟองก๊าซ
แสดงว่าหินนั้นไม่ใช่หินปูน (CaCO3) เนื่องจากสารละลายกรดทุกชนิดทำปฏิกิริยากับหินปูนจะเกิด ฟองก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
2. ตอบ ข้อ 3 ปูนซีเมนต์ได้จากการเผาดินเหนียว ยิปซัม ผสมกับหินดินดาน
3. ตอบ ข้อ 1 ควรตั้งสมมติฐานว่าที่ราบเคยเป็นทะเลมาก่อน เพราะพบหินปูนที่มีซากสัตว์ทะเล
4. ตอบ ข้อ 1 เนื่องจาก ในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดินที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นดิน เป็นผลให้
อากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่า เคลื่อนที่เข้าหาบริเวณพื้นดิน ที่มีความกดอากาศต่ำกว่า หรือเกิด
ลมทะเลพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน
5. ตอบ 3. ถูกเพราะ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะทำให้มีฝนตกชุก ในภาคใต้ของประเทศไทย
6. ตอบ พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุที่รุนแรงที่สุด มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 64 น็อต (118
กม./ชม.)
7. ตอบ 4. ถูก เพราะหลบหลังก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชายหาดจะเกิดคลื่นซัดอย่างแรง จึงมีความ
เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย มากที่สุด
8. ตอบ 1. ฝุ่นละอองในอากาศที่เพิ่มขึ้นจากไฟป่า – โรคระบบทางเดินอาหาร
9. ตอบ 1. ถูกเพราะ ลักษณะทางภูมิประเทศไทย ไม่พบปล่องภูเขาไฟ โอกาสที่จะเกิดภูเขาไฟปะทุ เกิดขึ้น
ได้น้อยมาก
10. ตอบ 2. ถูก เพราะ การเกิดลมพัดกรรโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้ม หักโค่น มีสาเหตุมาจากลม ซึ่งไม่สามารถ
ทำให้เกิดดินถล่ม
11. ตอบ 4 ถูก เพราะ ถ้าเกิดรูโหว่โอโซนจะทำให้เกิดอุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้น เกิดพายุฝนตกหนัก
ฟ้าคะนอง เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก ทำให้รังสียูวีผ่านมายงโลกได้มากขึ้น
12. ตอบ 2. ถูก เพราะ การปลูกต้นไม้ ต้นไม้สามารถดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง
13. ตอบ 1. ถูก เพราะ การดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ แก๊สคาร์บอนไดออกไซเป็นแก๊สที่
ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ดังนั้นต้นไม้ดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
14. ตอบ 4. ถูก เพราะ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเรือน
กระจก
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ที่ ๔๗๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………….
ด้วยสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 เป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบ
ทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั ้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึ ง ได้ จั ด ทำคู ่ ม ือ การจัด
การเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด เป็นแนวทางให้ครู ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรี ยนตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อการดำเนิ นงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๒. นายมานพ คงเสนา
รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๓. นายโพชัน ขุนาพรม
รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๔. นายประสิทธิ์ พิเศษ
รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๖. ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๘. นายศราวุธ โรจนาวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๙. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายโพชัน ขุนาพรม
๒. นายศราวุธ โรจนาวรรณ
๓. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี

รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองประธานกรรมการ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๕. นางสาวสุมาลี กุงไธสง
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๖. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๗. นางสาวปลิดา พันธ์วัน
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๘. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๙. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๑๐. นางจุฬาพร คำพิมูล
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๑๑. นางนวลอนงค์ ชูใส
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๑๒. นางจุติมาพร เชียงกา
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๑๓. นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางสาววาสนา สุดวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ประสานงาน จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูรวิ ัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองประธานกรรมการ
๓. นางนวลอนงค์ ชูใส
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวอมรา เจริญศิริ
ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
กรรมการ
๕. นายสมจิตร รสหอม
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
กรรมการ
๖. นางสุภาพ เขื่อนคำ
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
กรรมการ
๗. นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์
ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
กรรมการ
๘. นางทัชชกร หินทองคำ
ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน
กรรมการ
๙. นางวีรยา ไชยพิศ
ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา
กรรมการ
๑๐. นางสมรักษ์ ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
กรรมการ
๑๑. นางอมราลักษณ์ ชนะจิต
ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท
กรรมการ
๑๒. นางสาวรัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
กรรมการ
๑๓. นายจิรชัย สุขวิบูลย์
ครู โรงเรียนจันทราวาส
กรรมการ
๑๔. นายคงอยู่ ทิพย์โภชน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง
กรรมการ
๑๕. นางรำไพ อุตสาหะ
ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
กรรมการ
๑๖. นางสมรัตน์ ดวงพรม
ครู โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
กรรมการ
๑๗. นางอริศรา ศรีงาน
ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
กรรมการ
๑๘. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย์
ครู โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
กรรมการ
๑๙. นายสมบุญ สิมสีแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม
กรรมการ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐. นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒๑. นางพิกุล เพชรสูงเนิน
ครู โรงเรียนพระครูวิทยา
๒๒. นางสาวเบญญาภา บุตรสีทา
ครู โรงเรียนบ้านตูบช้าง
๒๓. นายวรพล วิเศษสัตย์
ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตามองค์ประกอบทีก่ ำหนดให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. นายศราวุธ โรจนาวรรณ
2. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว
๓. นางสาวปลิดา พันธ์วัน
๔. นางนันทพร ฮิวส์จ
๕. นางสาวฐัติยาภรณ์ พึ่งป่า
๖. นายอนันท์ อินทะดก
๗. นายอิสระ ออมอด
๘. นายฐิติพันธ์ เจือจันทร์
๙. นายบัญชา บุญรอดรัมย์
๑๐. นายมนตรี วิเศษรัมย์
๑๑. นางสาวจารุชา รักษารัมย์
๑๒. นางสาววรรณารัตน์ ซึมรัมย์
๑๓. นางระเบียบ เกตุชาติ
๑๔. นางสาววิภาพร ซอยรัมย์
๑๕. นายสมใจ วรรณโคตร
๑๖. นายคำภู หน่อสีดา
๑๗. นายปกรณ์ ปิยะวงศ์
๑๘. นางสุภาวดี สำราญรัมย์
๑๙. นายจักรี นันทพันธ์
๒๐. นายพัลลภ สราญบุรุษ
๒๑. นางจงรัก โสมวงศ์
๒๒. นางศรีสุดา เตะประโคน
2๓. นางยุพาภัส มวลทอง
๒๔. นางสาวจันทร์ฐพร ศรีสถิตพร
๒๕. นางสาวกานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต
รองประธานกรรมการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองประธานกรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
กรรมการ
ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านสารภี
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
กรรมการ
ครู โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
กรรมการ
ครู โณงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
กรรมการ
ครู โรงเรียนอนุบาลชำนิ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทำคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตามองค์ประกอบที่กำหนดให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางจุฬาพร คำพิมูล
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต
ประธานกรรมการ
๒. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานกรรมการ
๓. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์
ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
กรรมการ
๔. นางลำพวน ฤทธิ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
กรรมการ
๕. นางสาวจิรสุดา สำเลิศรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”
กรรมการ
๖. นางสาวณัฐกานต์ บุญนวพงศ์
ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
กรรมการ
๗. นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
๘. นางนพมาศ ประภา
ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง
กรรมการ
๙. นางเรืองไร พรหมบุตร
ครู โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
กรรมการ
๑๐. นางเพ็ญศิริ ศิริสอน
ครู โรงเรียนวัดโคกสะอาด
กรรมการ
๑๑. นางสาวรัตนา เชื้อรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า
กรรมการ
๑๒. นางจิรนันท์ อังคศิริชัย
ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัย
กรรมการ
๑๓. นางอนงค์นาฎ เถระวัน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
กรรมการ
๑๔. นางรัชตา กิตติหิรํญกุล
ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา
กรรมการ
๑๕. นางสาวสุขสันต์ สายแสง
ครู โรงเรียนบ้านถาวร
กรรมการ
๑๖. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาล
ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน
กรรมการ
๑๗. นางสุพันธรัตน์ เข้าเมือง
ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
กรรมการ
๑๘. นางสาวจริยา สินปักษา
ครู โรงเรียน่บ้านช่อผกา
กรรมการ
๑๙. นางกุลชญา สริรุ่งวนิช
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
กรรมการ
๒๐. นางนฤภร พรหมบุตร
ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
กรรมการ
๒๑. นางบุหลัน หนองเหล็ก
ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
กรรมการ
๒๒. นางสาวเวธกา คอนรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางสาวจุรีพร ศรีสง่า
ครู โรงเรียนบ้านท้องเรือ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำคู่มอื การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามองค์ประกอบที่กำหนด ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
๒. นางสาวสุมาลี กุงไธสง
๓. นางจุติมาพร เชียงกา
๔. นางสาวนันทิกร จันทร์สม
๕. นางสาวปิยะนุช พิกุลทอง
๖. นางสมบูรณ์ ดวงจำปา
๗. นางเสาวนีย์ ลับโกษา
๘. นางเสาวลักษณ์ ทิวคู่
๙. นางปิยวดี สีติ

ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕
ครู โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านม่วง
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ครู โรงเรียนบ้านสวายจีก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
๑๐. นางเพียงพร ไตรสร
ครู โรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นราษฎร์รังสรรค์
กรรมการ
๑๑. นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตร
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
กรรมการ
๑๒. นางศรีไพ สมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
กรรมการ
๑๓. นางทิพย์สุดา ละมุล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
กรรมการ
๑๔. นางกุลพิชา กาญจนพงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
กรรมการ
๑๕. นายมงคล ทะนันไธสง
ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
กรรมการ
๑๖. นางสาวจุฑาทิพย์ อมชารัมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
กรรมการ
๑๗. นางหนูพิน สาทักรัมย์
ครู โรงเรียนวัดหนองครก
กรรมการ
๑๘. นายภัคนันท์ แช่มรัมย์
ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
กรรมการ
๑๙. นางบังอร หวังชอบ
ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
กรรมการ
๒๐. นางสาวธิดารัตน์ จินพละ
ครู โรงเรียนวัดละลวด
กรรมการ
๒๑. นางณิชารีย์ ทองเก้า
ครู โรงเรียนบ้านประคอง
กรรมการ
๒๒. นางสาวอรวรรณ ยิ่งหาญ
ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
กรรมการ
๒๓. นางสาวสายใจ ศรีนาค
ครู โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
กรรมการ
๒๔. นางวัชราภรณ์ ไวยุกรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
กรรมการ
๒๕. นางสุกัลยา โพธิงาม
ครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
กรรมการ
๒๖. นายสมใจ วรรณโคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
กรรมการ
๒๗. นายรฐนนท์ ขันธหงษ์
ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางสาวจุฑามาส เส้งสง
ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
กรรมการและเลขานุการ
๒๙. นางสาวสริยา ทุ่มประโทก
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวณัฐนรี กระศิริ
ครู โรงเรียนบ้านซำแฮด"นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวกันยาพัชย์ ก่ำแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามองค์ประกอบที่กำหนด ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นายมานพ คงเสนา
2. นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย
3. นางนุศรา ชะปูแสน
4. นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิ
5. นางวิลาวัลย์ ตาละคำ
6. นางมุนินทร์ ทะนารี
๗. นางสาวยุวนุช จงคาดกลาง
๘. นางจุติมาพร เชียงกา
๙. นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ให้คำปรึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการดำเนินงาน
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ / เทคโนโลยี
๑. นายประสิทธิ์ พิเศษ
2. นายบัญญัติ มะโนมัย
3. นางสาวจีรนันท์ แสงดาว
๔. นางสาวสุวรี เจริญรัมย์
๕. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
๖. นายธนกฤต ปัจจัย

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ลูกจ้างชั่วคราว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓

(นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
๒. นายโพชัน ขุนาพรม
๓. นายศราวุธ โรจนาวรรณ
๔. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
๕. นางบุศยรินทร์ อาณาเขต
๖. นางสาวสุมาลี กุงไธสง
๗. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์
๘. นางสาวปลิดา พันธ์วัน
๙. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว
๑๐. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา
๑๑. นางจุฬาพร คำพิมูล
๑๒. นางนวลอนงค์ ชูใส
๑๓. นางจุติมาพร เชียงกา
๑๔. นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว
๑๕. นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์
๑๖. นางสาววาสนา สุดวิลัย

ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม
๑. นายสมใจ วรรณโคตร
๒. นายรฐนนท์ ขันธหงษ์
๓. นายภัคนันท์ แช่มรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร
ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย

ออกแบบปก
นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน

ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
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