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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

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

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

1 

จํานวน 

และการ

ดําเนินการ 
 

 

ค 1.1 เขาใจถึง

ความหลากหลาย

ของการแสดง

จํานวนและการใช

จํานวนในชีวิตจริง 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวน

จริง มีความเขาใจเกีย่วกับอัตราสวน 

สัดสวน รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้

กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและ

รากที่สามของจาํนวนจริง สามารถ

ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 

เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง  

รากที่สองและรากที่สามของ 

จํานวนจริง ใชการประมาณคา 

ในการดําเนินการและแกปญหา  

และนําความรูเกีย่วกับจาํนวนไปใช 

ในชีวิตจริงได 

มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับจาํนวน

จริง มีความเขาใจเกีย่วกับอัตราสวน 

สัดสวน รอยละ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้

กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและ

รากที่สามของจาํนวนจริง สามารถ

ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนเต็ม 

เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง  

รากที่สองและรากที่สามของ 

จํานวนจริง ใชการประมาณคา 

ในการดําเนินการและแกปญหา  

และนําความรูเกีย่วกับจาํนวนไปใช 

ในชีวิตจริงได 

ม.1/1 ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบ

จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย  

เศษสวน และทศนิยม 

3 • จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย  

เศษสวน และทศนิยม 

• การเปรียบเทียบจํานวนเต็ม เศษสวน

และทศนิยม 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

 

8 

 

ม.1/2 เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกาํลังที่มีเลขชี้กําลัง

เปนจํานวนเต็ม  และเขียนแสดงจํานวน 

ใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร 

(scientific notation) 

• เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 

• การเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตร (A × 10n เมื่อ  

1 ≤ A < 10 และ n เปนจํานวนเต็ม) 

ม.2/4 ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และ

รอยละในการแกโจทยปญหา 

• อัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  และ          

การนําไปใช 

ค 1.2 เขาใจถึงผล

ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการของ

จํานวนและ

ความสัมพันธ

ระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ 

และสามารถใชการ

ดําเนินการในการ

แกปญหา 

 

ม.1/1 บวก  ลบ  คูณ  หารจํานวนเต็ม   

และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ  

การหาร  และบอกความสัมพันธของ     

การบวกกับการลบ การคูณกบัการหาร

ของจํานวนเต็ม 

 

 

 

 

 

4 • การบวก การลบ การคูณ และการหาร 

จํานวนเต็ม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับจํานวนเต็ม 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 
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สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 
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ตัวชี้วดั 
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(จํานวนขอ) 
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ม.1/2 บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวนและทศนิยม  

และนําไปใชแกปญหา ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ            

การหาร และบอกความสัมพันธของ          

การบวกกับการลบ การคูณกบัการหาร

ของเศษสวนและทศนิยม 

• การบวก การลบ การคูณ และการหาร  

เศษสวนและทศนิยม  

• โจทยปญหาเกีย่วกับเศษสวนและ

ทศนิยม 

ม.1/4 คูณและหารเลขยกกาํลังที่มีฐานเดียวกนั 

และเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม 

• การคูณและการหารเลขยกกําลังที่มีฐาน

เดียวกัน  และเลขชี้กาํลังเปนจํานวนเต็ม 

ม.2/1 หารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็ม

โดยการแยกตัวประกอบและนําไปใช           

ในการแกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

• การหารากที่สองและรากที่สามของ

จํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ 

และนําไปใช 

ค 1.4 เขาใจระบบ

จํานวนและนํา

สมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใช 

ม.1/1 นําความรูและสมบัติเกีย่วกับจาํนวนเต็ม 

ไปใชในการแกปญหา 

1 • ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจํานวนนับ 

และการนําไปใช 

• การนําความรูและสมบัติเกี่ยวกบั 

จํานวนเต็มไปใช 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

4 
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คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 
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รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

2 

การวัด 

 

ค 2.1 เขาใจ

พื้นฐานเกี่ยวกับ

การวัด วัดและ

คาดคะเนขนาด

ของส่ิงที่ตองการวัด 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว

ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร

ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวย

การวัดในระบบตาง ๆ เกีย่วกับ      

ความยาว พื้นที่ และปริมาตรไดอยาง

เหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชในชีวิตจริงได 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว

ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร

ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 

กรวย และทรงกลม พรอมทั้งสามารถ

นําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิต

จริงได 

ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 2 • พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

4 

 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย และทรงกลม 

• ปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย  และทรงกลม 

ค 2.2 แกปญหา

เกี่ยวกบัการวัด 

ม.2/1 ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

2 • การใชความรูเกี่ยวกับความยาวและ

พื้นที่ในการแกปญหา 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

8 

 

ม.3/1 ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที ่พื้นที่ผิว และ

ปริมาตรในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ 

• การใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  

และปริมาตรในการแกปญหา    
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3 

เรขาคณิต 

ค 3.1 อธิบายและ

วิเคราะหรูป

เรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ 

- สามารถสรางและอธบิายขั้นตอน

การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช

วงเวียนและสันตรง  อธิบายลักษณะ

และสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ซ่ึงไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 

กรวย และทรงกลมได   

- มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของ

ความเทากันทุกประการและ          

ความคลายของรูปสามเหล่ียม            

เสนขนาน ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและ

บทกลับ และสามารถนาํสมบัติ

เหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ

แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเร่ือง                     

การเล่ือนขนาน (translation)           

การสะทอน (reflection) และ             

การหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

- สามารถนกึภาพและอธบิายลักษณะ

ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

- อธิบายลักษณะและสมบัติของ    

รูปเรขาคณิตสามมิติ ซ่ึงไดแก ปริซึม 

พีระมิด ทรงกระบอก กรวย  

และทรงกลมได   

- มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของ

ความเทากันทุกประการและ             

ความคลายของรูปสามเหล่ียม             

เสนขนาน ทฤษฎบีทพีทาโกรัสและ

บทกลับ และสามารถนาํสมบัติ

เหลานั้นไปใชในการใหเหตุผลและ

แกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเร่ือง              

การเล่ือนขนาน (translation)         

การสะทอน (reflection) และ             

การหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

- สามารถนกึภาพและอธบิายลักษณะ

ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   

ม.1/5 ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา 

(front view) ดานขาง (side view) หรือ

ดานบน (top view) ของรูปเรขาคณิต 

สามมิติที่กําหนดให 

2 • ภาพที่ไดจากการมองดานหนา (front 

view)  ดานขาง (side view)  และ

ดานบน (top view)  ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

8 

ม.1/6 วาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ 

ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อกําหนด

ภาพสองมิติที่ไดจากการมองดานหนา  

ดานขาง  และดานบนให 

• การวาดหรือประดิษฐรูปเรขาคณิต 

สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก   

เมื่อกําหนดภาพสองมิติที่ไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง และดานบนให 

ค 3.2 ใชการนึกภาพ 

(visualization)  

ใชเหตุผลเกี่ยวกับ

ปริภูมิ (spatial 

reasoning)      

และใชแบบจาํลอง

ทางเรขาคณิต 

(geometric 

model) ในการ

แกปญหา 

ม.2/1 ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการ

ของรูปสามเหล่ียมและสมบัติของ          

เสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา 

4 • ดานและมุมคูที่มีขนาดเทากันของรูป

สามเหล่ียมสองรูปที่เทากันทุกประการ 

• รูปสามเหล่ียมสองรูปที่มีความสัมพันธ

กันแบบดาน– มุม– ดาน    

มุม– ดาน– มุม    ดาน – ดาน – ดาน  

และมุม– มุม– ดาน   

• สมบัติของเสนขนาน    

• การใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากัน        

ทุกประการของรูปสามเหล่ียมและ

สมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผล

และการแกปญหา 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

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

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

    ม.2/2 ใชทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการ

ใหเหตุผลและแกปญหา 

• ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ   

และการนําไปใช 

  

ม.2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน  

การสะทอน และการหมุนรูปตนแบบ  

และอธิบายวิธกีารที่จะไดภาพที่ปรากฏ

เมื่อกําหนดรูปตนแบบและภาพนั้นให 

• การเล่ือนขนาน  การสะทอน  การหมุน 

และการนําไปใช 

ม.3/1 ใชสมบัติของรูปสามเหล่ียมคลาย 

ในการใหเหตุผลและการแกปญหา 

• สมบัติของรูปสามเหล่ียมคลายและ 

การนําไปใช 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

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

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

4 

พีชคณิต 

ค 4.1 เขาใจและ

วิเคราะหแบบรูป 

(pattern) 

ความสัมพันธ และ

ฟงกชัน 

สามารถวิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบรูป 

สถานการณหรือปญหา และสามารถ

ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว          

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร   

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ

กราฟในการแกปญหาได 

สามารถวิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบรูป 

สถานการณหรือปญหา และสามารถ

ใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว          

ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร   

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว และ

กราฟในการแกปญหาได 

ม.1/1 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของ

แบบรูปที่กําหนดให 

1 • ความสัมพันธของแบบรูป 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

4 

 

ค 4.2 ใชนิพจน 

สมการ อสมการ 

กราฟ และตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร 

(mathematical  

model)  อื่น ๆ 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย 

และนําไปใช

แกปญหา 

ม.2/1 แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว พรอมทั้งตระหนักถึง            

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

6 • โจทยปญหาเกีย่วกับสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(4 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

20 

ม.2/2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของ 

รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน 

การสะทอน และการหมุนบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก 

• การเล่ือนขนาน การสะทอน  

และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบ 

ในระบบพิกัดฉาก 

ม.3/1 ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวในการแกปญหา  พรอมทั้งตระหนกั

ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

• อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและ 

การนําไปใช 

ม.3/3 เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร • กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

ม.3/4 อานและแปลความหมายกราฟของระบบ

สมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ 

• กราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 

• กราฟอื่น ๆ 

ม.3/5 แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ

นําไปใชแกปญหา พรอมทั้งตระหนกัถึง

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 
 

• ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และ

การนําไปใช 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 25 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

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

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

สาระ มาตรฐาน 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผูเรียน 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่ใชในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชี้วัด 

สรุป

จํานวน

ตัวชี้วดั 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

รูปแบบ

ขอสอบ 

(จํานวนขอ) 

คะแนน 

5 

การ

วิเคราะห

ขอมูล

และความ

นาจะเปน 

 

ค 5.1 เขาใจและ 

ใชวิธีการทางสถิติ

ในการวิเคราะห

ขอมูล 

- สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอ

คําถามเกี่ยวกับปญหาหรือ

สถานการณ กําหนดวิธกีารศึกษา  

เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล

โดยใชแผนภูมิรูปวงกลมหรือรูปแบบ

อื่นที่เหมาะสมได   

- เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ือง

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลทีย่ังไมไดแจกแจง

ความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูล

ขาวสารทางสถิติ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ  สามารถใชความรูเกี่ยวกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณและ

ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

- เขาใจคากลางของขอมูลในเร่ือง

คาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลทีย่ังไมไดแจกแจง

ความถี่ และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูล

ขาวสารทางสถิติ 

- เขาใจเกีย่วกับการทดลองสุม 

เหตุการณ และความนาจะเปนของ

เหตุการณ  สามารถใชความรูเกี่ยวกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณและ

ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

ม.3/2 หาคาเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 

ฐานนิยมของขอมูลที่ไมไดแจกแจงความถี่ 

และเลือกใชไดอยางเหมาะสม 

2 • คากลางของขอมูลและการนําไปใช 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

12 

 

ม.3/4 อาน แปลความหมาย และวิเคราะหขอมูล

ที่ไดจากการนาํเสนอ 

• การวิเคราะหขอมูลจากการนําเสนอ 

ค 5.2 ใชวิธีการ

ทางสถิติและ

ความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปน 

ในการคาดการณได              

อยางสมเหตุสมผล 

ม.3/1 หาความนาจะเปนของเหตุการณจาก      

การทดลองสุมที่ผลแตละตัวมีโอกาส

เกิดขึ้นเทา ๆ กัน  และใชความรูเกีย่วกบั

ความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล 

1 • การทดลองสุมและเหตุการณ 

• ความนาจะเปนของเหตุการณ  

• การใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน 

ในการคาดการณ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

 

8 

 

รวม 28 - 25 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาท ี

หมายเหตุ  1.  การวัด สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 5 

              2.  ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 


