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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

มีความรูความเขาใจและความรูสึก 

เชิงจํานวนเกี่ยวกับจาํนวนนบัและ

ศูนย เศษสวน ทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง รอยละ การดําเนินการ

ของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน 

สามารถแกปญหาเกีย่วกับการบวก 

การลบ การคูณ และการหารจาํนวน

นับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม

ตําแหนง และรอยละ พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณ

ของจํานวนนับและทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนงได 

มีความรูความเขาใจและความรูสึก 

เชิงจํานวนเกี่ยวกับจาํนวนนบัและ

ศูนย เศษสวน ทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง รอยละ การดําเนินการ

ของจํานวน สมบัติเกี่ยวกับจํานวน 

สามารถแกปญหาเกีย่วกับการบวก 

การลบ การคูณ และการหารจาํนวน

นับ เศษสวน ทศนิยมไมเกินสาม

ตําแหนง และรอยละ พรอมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ได สามารถหาคาประมาณ

ของจํานวนนับและทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนงได 

ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและ

ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 

1 • หลัก คาประจําหลัก และคาของเลขโดด

ในแตละหลักของทศนิยมสามตําแหนง 

• การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 

• การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยม

ไมเกินสามตําแหนง 

• การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

ค 1.2 เขาใจถึงผล

ที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการของ

จํานวนและ

ความสัมพันธ

ระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ  

และสามารถใชใน

การดําเนินการใน

การแกปญหา 

ป.6/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร 

ระคนของเศษสวน จํานวนคละ และ

ทศนิยม พรอมทั้งตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ 

2 • การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 

• การบวก การลบ การคูณ การหาร

จํานวนคละ 

• การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน

และจํานวนคละ 

• การบวก การลบ การคูณ การหาร

ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน

สามตําแหนง 

• การบวก ลบ คูณ หารระคนของ 

ทศนิยมที่มีผลลัพธเปนทศนิยมไมเกิน

สามตําแหนง 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(3 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

 

20 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

    ป.6/2 วิเคราะหและแสดงวธิีหาคําตอบของ 

โจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ

จํานวนนับ  เศษสวน จํานวนคละ ทศนยิม  

และรอยละ  พรอมทั้งตระหนกัถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ  และสรางโจทย

ปญหาเกีย่วกบัจํานวนนับได 

 • โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ 

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของจํานวนนบั 

• การสรางโจทยปญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ  

หารระคนของจาํนวนนับ 

• โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ  

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของเศษสวน 

• โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ  

การหาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของทศนิยม 

• การสรางโจทยปญหาการคูณ การหาร  

และการคูณ หารระคนของทศนิยม 

• โจทยปญหารอยละในสถานการณตาง ๆ  

รวมถึงโจทยปญหารอยละเกีย่วกบัการ

หากําไร ขาดทุน การลดราคา การหา

ราคาขาย การหาราคาทุน และดอกเบี้ย 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

 ค 1.3 ใชการ

ประมาณคาในการ

คํานวณและ

แกปญหา 

  ป.6/1 บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มหลัก

ตาง ๆ ของจาํนวนนับ และนาํไปใชได 

2 • คาประมาณใกลเคียงเปนจํานวนเต็มหมืน่ 

เต็มแสน และเต็มลาน 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

5 

ป.6/2 บอกคาประมาณของทศนิยมไมเกิน 

สามตําแหนง 

• คาประมาณใกลเคียงทศนิยมหนึ่งตําแหนง

และสองตําแหนง 
 

ค 1.4 เขาใจระบบ

จํานวนและนํา

สมบัติเกี่ยวกบั

จํานวนไปใช 

ป.6/2 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนบั 1 • ตัวประกอบ จาํนวนเฉพาะ และ 

ตัวประกอบเฉพาะ 

• การหา ห.ร.ม. 

• การหา ค.ร.น.   
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

2 

การวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 2.1 เขาใจ

พื้นฐานเกี่ยวกับ

การวัด วัดและ

คาดคะเนขนาด

ของส่ิงที่ตองการวัด 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว 

ระยะทาง น้าํหนัก พื้นที่ ปริมาตร 

ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ

ขนาดของมุม สามารถวัดไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม และนาํความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับความยาว 

ระยะทาง น้าํหนัก พื้นที่ ปริมาตร 

ความจุ เวลา เงิน ทิศ แผนผัง และ

ขนาดของมุม สามารถวัดไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม และนาํความรู

เกี่ยวกบัการวัดไปใชแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.5/5 หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 

4 • การหาปริมาตรเปนลูกบาศกหนวย  

ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร 

• การหาปริมาตรหรือความจุของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสูตร 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

 

10 

ป.6/1 อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของส่ิง

ตาง ๆ โดยระบุทิศทาง  และระยะทางจริง 

จากรูปภาพ  แผนที ่ และแผนผัง   

• ทิศ 

• การบอกตําแหนงโดยใชทิศ 

• มาตราสวน 

• การอานแผนผัง 
 

ป.6/2 หาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม • การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช         

ความยาวของดาน 

• การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช 

สมบัติของเสนทแยงมุม 
 

ป.6/3 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ                  

รูปวงกลม 

• การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือ

ความยาวรอบวง 

• การหาพื้นที่ของรูปวงกลม 
 



5 

จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

 

 

 

ค 2.2 แกปญหา

เกี่ยวกบัการวัด 

 

 
 

 

  

 

ป.4/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว   

การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา 

4 • โจทยปญหาเกีย่วกับการวัดความยาว    

• โจทยปญหาเกีย่วกับการชั่ง     

• โจทยปญหาเกีย่วกับการตวง 

• โจทยปญหาเกีย่วกับเงิน  

• โจทยปญหาเกีย่วกับเวลา 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

15 

 

 

 

 
 

ป.5/1 แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับพื้นที่ของ          

รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และรูปสามเหล่ียม   

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและ                       

รูปสามเหล่ียม 
 

ป.6/1 แกปญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูป

ของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม 

• การคาดคะเนพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปส่ีเหล่ียม 

• โจทยปญหาเกีย่วกับความยาวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปวงกลม 
 

ป.6/2 แกปญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของ

ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

• โจทยปญหาเกีย่วกับปริมาตรหรือ           

ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

3 

เรขาคณิต 

ค 3.1 อธิบายและ

วิเคราะหรูป

เรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับลักษณะ

และสมบัติของรูปสามเหล่ียม  

รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 

และเสนขนาน 

มีความรูความเขาใจเกีย่วกับลักษณะ

และสมบัติของรูปสามเหล่ียม  

รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 

และเสนขนาน 

ป.4/1 บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม  สวนประกอบ

ของมุม  และเขยีนสัญลักษณ 

6 • สวนประกอบของมุม   

• การเขียนชื่อและสัญลักษณแทนมุม 

• ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมปาน) 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(2 ขอ) 

10 

ป.5/2 บอกลักษณะ ความสัมพันธและจําแนก 

รูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปส่ีเหล่ียมผืนผา              

รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน รูปส่ีเหล่ียม

ดานขนาน รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  

รูปส่ีเหล่ียมรูปวาว 

ป.5/3 บอกลักษณะ สวนประกอบ ความสัมพนัธ  

และจําแนกรูปสามเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• รูปสามเหล่ียมแบงตามลักษณะของดาน 

• รูปสามเหล่ียมแบงตามลักษณะของมุม 

• สวนประกอบของรูปสามเหล่ียม 

• มุมภายในของรูปสามเหล่ียม 

ป.6/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เปน

สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

• สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  

ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

ป.6/2 บอกสมบัติของเสนทแยงมุมของ             

รูปส่ีเหล่ียมชนิดตาง ๆ 

• สมบัติของเสนทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 

ป.6/3 บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน • การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง 

• การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยผลบวก

ของขนาดของมุมภายในที่อยูบนขาง

เดียวกันของเสนตัดเปน  180 องศา 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

ค 3.2 ใชการนึกภาพ 

(visualization)  

ใชเหตุผลเกี่ยวกับ

ปริภูมิ (spatial 

reasoning) และ 

ใชแบบจําลอง          

ทางเรขาคณิต 

(geometric 

model) ในการ

แกปญหา 

  ป.6/1 ประดิษฐทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก  

กรวย  ปริซึม  และพีระมิดจากรูปคล่ีหรือ

รูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให 

1 • รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ              

(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 

ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 

• การประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป

และอธิบายความสัมพันธได แกปญหา

เกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห

สถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียน

ใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัว 

ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนั้นได 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูป

และอธิบายความสัมพันธได แกปญหา

เกี่ยวกับแบบรูป สามารถวิเคราะห

สถานการณหรือปญหา พรอมทั้งเขียน

ใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนที่มีตัว 

ไมทราบคาหนึ่งตัวและแกสมการนั้นได 

ป.6/1 แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 1 • ปญหาเกีย่วกบัแบบรูป 4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

5 

ค 4.2 ใชนิพจน 

สมการ อสมการ 

กราฟ และตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร 

(mathematical 

model) อื่น ๆ 

แทนสถานการณ

ตาง ๆ  ตลอดจน

แปลความหมาย

และนําไปใช

แกปญหา 

ป.6/1 เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา 

และแกสมการพรอมทั้งตรวจคําตอบ 

1 • สมการเชิงเสนที่มีตัวไมทราบคาหนึ่งตัว 

• การแกสมการโดยใชสมบัติของ 

การเทากันเกีย่วกับการบวก  การลบ 

การคูณ หรือการหาร 

• การแกโจทยปญหาดวยสมการ 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

5 
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จํานวนขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จําแนกตามรูปแบบของขอสอบ ประจําปการศึกษา 2562 
 

จํานวนขอสอบ 20 ขอ  ประกอบดวยรูปแบบขอสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ จํานวน 16 ขอ เวลาในการทําขอสอบ 48 นาที (ขอละ 5 คะแนน) 

2. รูปแบบระบายคําตอบท่ีเปนคา/ตัวเลข จํานวน  4 ขอ เวลาในการทําขอสอบ  12 นาที (ขอละ 5 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 

รวบรวมขอมูล อภปิรายประเด็นตาง ๆ 

จากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมแิทง  

แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  

กราฟเสน  และตาราง  และนาํเสนอ

ขอมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทงเปรียบเทยีบ 

และกราฟเสน ใชความรูเกี่ยวกับความ

นาจะเปนเบื้องตนในการคาดคะเนการ

เกิดขึ้นของเหตุการณตาง ๆ ได 

อภิปรายประเด็นตาง ๆ จากแผนภูมิ

รูปภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิแทง

เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  

กราฟเสน  และตาราง  ใชความรู

เกี่ยวกบัความนาจะเปนเบื้องตน 

ในการคาดคะเนการเกิดขึ้นของ

เหตุการณตาง ๆ ได 

ป.5/2 อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 2 • การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ 
 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

ระบายตัวเลข  

(1 ขอ) 

10 

 
ป.6/1 อานขอมูลจากกราฟเสน  และแผนภูมิ         

รูปวงกลม 

• การอานกราฟเสน และแผนภูม ิ               

รูปวงกลม 
 

ค 5.2 ใชวิธีการ

ทางสถิติและ

ความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนใน

การคาดการณได

อยางสมเหตุสมผล 

ป.6/1 อธิบายเหตุการณโดยใชคําที่มีความหมาย

เชนเดียวกับคําวา  เกิดขึ้นอยางแนนอน  

อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได  ไมเกิดขึ้นอยาง

แนนอน 

1 • การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ

เหตุการณตาง ๆ 

4 ตัวเลือก  

1 คําตอบ  

(1 ขอ) 

 

5 

 

รวม 26 - 20 100 

จํานวนเวลาที่ใชสอบ 60 นาท ี

หมายเหตุ  1.  การวัด สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีแทรกอยูในสาระท่ี 1 – 5 

              2.  ขอสอบบางขอมีการบูรณาการตัวช้ีวัด 

 


