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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และกำร

ด ำเนินกำร 
 
 

ค 1.1 เข้ำใจถึง
ควำมหลำกหลำย
ของกำรแสดง
จ ำนวนและกำรใช้
จ ำนวนในชีวิตจริง 

มีควำมคิดรวบยอดเกีย่วกับจ ำนวน
จริง มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับอัตรำสว่น 
สัดส่วน ร้อยละ เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้
ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม รำกที่สองและ
รำกที่สำมของจ ำนวนจริง สำมำรถ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจ ำนวนเต็ม 
เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก ำลัง  
รำกที่สองและรำกที่สำมของ 
จ ำนวนจริง ใช้กำรประมำณค่ำ 
ในกำรด ำเนินกำรและแก้ปัญหำ  
และน ำควำมรู้เกีย่วกับจ ำนวนไปใช ้
ในชีวิตจริงได้ 

มีควำมคิดรวบยอดเกีย่วกับจ ำนวน
จริง มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับอัตรำสว่น 
สัดส่วน ร้อยละ เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้
ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม รำกที่สองและ
รำกที่สำมของจ ำนวนจริง สำมำรถ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจ ำนวนเต็ม 
เศษส่วน ทศนิยม เลขยกก ำลัง  
รำกที่สองและรำกที่สำมของ 
จ ำนวนจริง ใช้กำรประมำณค่ำ 
ในกำรด ำเนินกำรและแก้ปัญหำ  
และน ำควำมรู้เกีย่วกับจ ำนวนไปใช้ 
ในชีวิตจริงได้ 

ม.1/1 ระบุหรือยกตัวอย่ำง และเปรียบเทียบ
จ ำนวนเต็มบวก จ ำนวนเต็มลบ ศูนย์  
เศษส่วน และทศนิยม 

3  จ ำนวนเต็มบวก จ ำนวนเต็มลบ ศูนย์  
เศษส่วน และทศนิยม 

 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนเต็ม เศษส่วน
และทศนิยม 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(2 ข้อ) 
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ม.1/2 เข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลงั
เป็นจ ำนวนเต็ม  และเขียนแสดงจ ำนวน 
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยำศำสตร์ 
(scientific notation) 

 เลขยกก ำลังที่มีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
 กำรเขียนแสดงจ ำนวนในรูปสัญกรณ์

วิทยำศำสตร์ (A  10n เมื่อ  
1  A  10 และ n เป็นจ ำนวนเต็ม) 

ม.2/4 ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำสว่น สัดส่วน และ
ร้อยละในกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

 อัตรำส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  และ          
กำรน ำไปใช ้

ค 1.2 เข้ำใจถึงผล
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินกำรของ
จ ำนวนและ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
และสำมำรถใช้กำร
ด ำเนินกำรในกำร
แก้ปัญหำ 
 

ม.1/1 บวก  ลบ  คูณ  หำรจ ำนวนเต็ม   
และน ำไปใช้แก้ปัญหำ ตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ อธิบำยผลที่
เกิดขึ้นจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ  
กำรหำร  และบอกควำมสัมพันธ์ของ     
กำรบวกกับกำรลบ กำรคูณกับกำรหำร
ของจ ำนวนเต็ม 
 
 
 
 
 

4  กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร 
จ ำนวนเต็ม 

 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับจ ำนวนเต็ม 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(2 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข  
(1 ข้อ) 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
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ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

ม.1/2 บวก  ลบ  คูณ  หำรเศษส่วนและทศนิยม  
และน ำไปใช้แก้ปัญหำ ตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ อธิบำยผลที่
เกิดขึ้นจำกกำรบวก กำรลบ กำรคูณ            
กำรหำร และบอกควำมสัมพันธ์ของ          
กำรบวกกับกำรลบ กำรคูณกับกำรหำร
ของเศษส่วนและทศนิยม 

 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร  
เศษส่วนและทศนิยม  

 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับเศษส่วนและ
ทศนิยม 

ม.1/4 คูณและหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเดียวกนั 
และเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

 กำรคูณและกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำน
เดียวกัน  และเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

ม.2/1 หำรำกที่สองและรำกที่สำมของจ ำนวนเต็ม
โดยกำรแยกตวัประกอบและน ำไปใช้           
ในกำรแก้ปัญหำ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 

 กำรหำรำกที่สองและรำกที่สำมของ
จ ำนวนเต็มโดยกำรแยกตวัประกอบ 
และน ำไปใช้ 

ค 1.4 เข้ำใจระบบ
จ ำนวนและน ำ
สมบัติเกี่ยวกบั
จ ำนวนไปใช ้

ม.1/1 น ำควำมรู้และสมบัติเกีย่วกับจ ำนวนเต็ม 
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

1  ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจ ำนวนนับ 
และกำรน ำไปใช ้

 กำรน ำควำมรู้และสมบัติเกี่ยวกบั 
จ ำนวนเต็มไปใช้ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(1 ข้อ) 

4 
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จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

2 
กำรวัด 

 

ค 2.1 เข้ำใจ
พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรวัด วัดและ
คำดคะเนขนำด
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมำตร
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม เลือกใชห้น่วย
กำรวัดในระบบตำ่ง ๆ เกีย่วกับ      
ควำมยำว พื้นที่ และปริมำตรได้อย่ำง
เหมำะสม พร้อมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้
เกี่ยวกบักำรวัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของปริซึม ทรงกระบอก และปริมำตร
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม พรอ้มทั้งสำมำรถ
น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดไปใช้ในชีวิต
จริงได้ 

ม.3/1 หำพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 2  พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 
 

4 
 ม.3/2 หำปริมำตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย และทรงกลม 
 ปริมำตรของปริซึม  ทรงกระบอก 

พีระมิด  กรวย  และทรงกลม 

ค 2.2 แก้ปัญหำ
เกี่ยวกบักำรวัด 

ม.2/1 ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำวและพื้นที่
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

2  กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำวและ
พื้นที่ในกำรแกป้ัญหำ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 

8 
 

ม.3/1 ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที ่พื้นที่ผิว และ
ปริมำตรในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ 

 กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  
และปริมำตรในกำรแก้ปัญหำ    

          



4 

จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  
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3 
เรขำคณิต 

ค 3.1 อธิบำยและ
วิเครำะห์รูป
เรขำคณิตสองมิติ
และสำมมิต ิ

- สำมำรถสร้ำงและอธบิำยขั้นตอน
กำรสร้ำงรูปเรขำคณิตสองมิติโดยใช้
วงเวียนและสันตรง  อธิบำยลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
ซ่ึงได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลมได้   
- มีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับสมบัติของ
ควำมเท่ำกันทุกประกำรและ          
ควำมคล้ำยของรูปสำมเหลี่ยม            
เส้นขนำน ทฤษฎบีทพีทำโกรัสและ
บทกลับ และสำมำรถน ำสมบัติ
เหล่ำนั้นไปใช้ในกำรให้เหตุผลและ
แก้ปัญหำได้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรแปลงทำงเรขำคณิต (geometric 
transformation) ในเรื่อง                     
กำรเลื่อนขนำน (translation)           
กำรสะท้อน (reflection) และ             
กำรหมุน (rotation)  และน ำไปใช้ได้ 
- สำมำรถนกึภำพและอธบิำยลกัษณะ
ของรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ   

- อธิบำยลักษณะและสมบัติของ    
รูปเรขำคณิตสำมมิติ ซ่ึงได้แก่ ปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย  
และทรงกลมได้   
- มีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับสมบัติของ
ควำมเท่ำกันทุกประกำรและ             
ควำมคล้ำยของรูปสำมเหลี่ยม             
เส้นขนำน ทฤษฎบีทพีทำโกรัสและ
บทกลับ และสำมำรถน ำสมบัติ
เหล่ำนั้นไปใช้ในกำรให้เหตุผลและ
แก้ปัญหำได้ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรแปลงทำงเรขำคณิต (geometric 
transformation) ในเรื่อง              
กำรเลื่อนขนำน (translation)         
กำรสะท้อน (reflection) และ             
กำรหมุน (rotation)  และน ำไปใช้ได้ 
- สำมำรถนกึภำพและอธบิำยลกัษณะ
ของรูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ   

ม.1/5 ระบุภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ 
(front view) ด้ำนข้ำง (side view) หรือ
ด้ำนบน (top view) ของรูปเรขำคณิต 
สำมมิติที่ก ำหนดให ้

2  ภำพที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ (front 
view)  ด้ำนข้ำง (side view)  และ
ด้ำนบน (top view)  ของรูปเรขำคณิต
สำมมิติ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(2 ข้อ) 

8 

ม.1/6 วำดหรือประดษิฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติ 
ที่ประกอบขึ้นจำกลกูบำศก ์ เมื่อก ำหนด
ภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ  
ด้ำนข้ำง  และด้ำนบนให ้

 กำรวำดหรือประดิษฐ์รูปเรขำคณิต 
สำมมิติที่ประกอบขึ้นจำกลูกบำศก์   
เมื่อก ำหนดภำพสองมิติที่ได้จำกกำรมอง
ด้ำนหน้ำ ดำ้นข้ำง และด้ำนบนให ้

ค 3.2 ใช้กำรนึกภำพ 
(visualization)  
ใช้เหตุผลเกี่ยวกับ
ปริภูมิ (spatial 
reasoning)      
และใช้แบบจ ำลอง
ทำงเรขำคณิต 
(geometric 
model) ในกำร
แก้ปัญหำ 

ม.2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับควำมเท่ำกันทุกประกำร
ของรูปสำมเหลี่ยมและสมบัติของ          
เส้นขนำนในกำรให้เหตุผลและแก้ปัญหำ 

4  ด้ำนและมุมคู่ที่มีขนำดเท่ำกันของรูป
สำมเหลี่ยมสองรูปที่เท่ำกันทุกประกำร 

 รูปสำมเหลี่ยมสองรูปที่มีควำมสัมพันธ์
กันแบบด้ำน– มุม– ด้ำน    
มุม– ด้ำน– มุม    ด้ำน – ด้ำน – ด้ำน  
และมุม– มุม– ด้ำน   

 สมบัติของเส้นขนำน    
 กำรใช้สมบัติเกี่ยวกับควำมเท่ำกัน        

ทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยมและ
สมบัติของเส้นขนำนในกำรให้เหตุผล
และกำรแก้ปัญหำ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(2 ข้อ) 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 

12 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

    ม.2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับในกำร
ให้เหตุผลและแก้ปัญหำ 

 ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ   
และกำรน ำไปใช ้

  

ม.2/4 บอกภำพที่เกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนขนำน  
กำรสะท้อน และกำรหมุนรูปต้นแบบ  
และอธิบำยวิธกีำรที่จะได้ภำพที่ปรำกฏ
เมื่อก ำหนดรูปต้นแบบและภำพนั้นให ้

 กำรเลื่อนขนำน  กำรสะท้อน  กำรหมุน 
และกำรน ำไปใช ้

ม.3/1 ใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมคล้ำย 
ในกำรให้เหตุผลและกำรแก้ปัญหำ 

 สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมคล้ำยและ 
กำรน ำไปใช ้
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

4 
พีชคณิต 

ค 4.1 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
(pattern) 
ควำมสัมพันธ ์และ
ฟังก์ชัน 

สำมำรถวิเครำะหแ์ละอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป 
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ และสำมำรถ
ใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว          
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร   
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ
กรำฟในกำรแก้ปัญหำได้ 

สำมำรถวิเครำะหแ์ละอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป 
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ และสำมำรถ
ใช้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว          
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร   
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ
กรำฟในกำรแก้ปัญหำได้ 

ม.1/1 วิเครำะห์และอธิบำยควำมสัมพันธข์อง
แบบรูปที่ก ำหนดให ้

1  ควำมสัมพันธ์ของแบบรูป 4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(1 ข้อ) 

4 
 

ค 4.2 ใช้นิพจน์ 
สมกำร อสมกำร 
กรำฟ และตัวแบบ
เชิงคณิตศำสตร์ 
(mathematical  
model)  อื่น ๆ 
แทนสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ  ตลอดจน
แปลควำมหมำย 
และน ำไปใช้
แก้ปัญหำ 

ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึง            
ควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 

6  โจทย์ปัญหำเกีย่วกับสมกำรเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(4 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข  
(1 ข้อ) 

20 

ม.2/2 หำพิกัดของจุด และอธิบำยลกัษณะของ 
รูปเรขำคณิตที่เกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนขนำน 
กำรสะท้อน และกำรหมุนบนระนำบใน
ระบบพิกัดฉำก 

 กำรเลื่อนขนำน กำรสะทอ้น  
และกำรหมุนรูปเรขำคณิตบนระนำบ 
ในระบบพิกัดฉำก 

ม.3/1 ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอสมกำรเชิงเส้นตัวแปร
เดียวในกำรแก้ปัญหำ  พร้อมทั้งตระหนกั
ถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 

 อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ 
กำรน ำไปใช ้

ม.3/3 เขียนกรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  กรำฟของสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 

ม.3/4 อ่ำนและแปลควำมหมำยกรำฟของระบบ
สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และกรำฟอื่น ๆ 

 กรำฟของระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 
 กรำฟอื่น ๆ 

ม.3/5 แก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และ
น ำไปใช้แก้ปัญหำ พร้อมทั้งตระหนกัถึง
ควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ 
 

 ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร และ
กำรน ำไปใช ้
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 25 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 20 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 72 นำที (ข้อละ 4 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน 5 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 18 นำที (ข้อละ 4 คะแนน)  

 

สำระ มำตรฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

คุณภำพผู้เรียน 
ตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รำยละเอียดตัวชี้วัด 
สรุป

จ ำนวน
ตัวชี้วดั 

สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง 
รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ ำนวนข้อ) 
คะแนน 

5 
กำร

วิเครำะห์
ข้อมูล

และควำม
น่ำจะเป็น 
 

ค 5.1 เข้ำใจและ 
ใช้วิธีกำรทำงสถิติ
ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

- สำมำรถก ำหนดประเด็น เขียนข้อ
ค ำถำมเกี่ยวกับปัญหำหรือ
สถำนกำรณ์ ก ำหนดวิธกีำรศึกษำ  
เก็บรวบรวมขอ้มูลและน ำเสนอขอ้มูล
โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลมหรือรูปแบบ
อื่นที่เหมำะสมได้   
- เข้ำใจค่ำกลำงของข้อมูลในเร่ือง
ค่ำเฉลีย่เลขคณิต มัธยฐำน และ 
ฐำนนิยมของข้อมูลทีย่ังไม่ได้แจกแจง
ควำมถี่ และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
รวมทั้งใช้ควำมรู้ในกำรพิจำรณำข้อมูล
ข่ำวสำรทำงสถิติ 
- เข้ำใจเกีย่วกับกำรทดลองสุ่ม 
เหตุกำรณ์ และควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์  สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกบั
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์และ
ประกอบกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้ 

- เข้ำใจค่ำกลำงของข้อมูลในเร่ือง
ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และ 
ฐำนนิยมของข้อมูลทีย่ังไม่ได้แจกแจง
ควำมถี่ และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
รวมทั้งใช้ควำมรู้ในกำรพิจำรณำข้อมูล
ข่ำวสำรทำงสถิติ 
- เข้ำใจเกีย่วกับกำรทดลองสุ่ม 
เหตุกำรณ์ และควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์  สำมำรถใช้ควำมรู้เกี่ยวกบั
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์และ
ประกอบกำรตัดสินใจในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ได้ 

ม.3/2 หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน และ 
ฐำนนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงควำมถี่ 
และเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

2  ค่ำกลำงของข้อมูลและกำรน ำไปใช ้ 4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(2 ข้อ) 

ระบำยตวัเลข  
(1 ข้อ) 
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ม.3/4 อ่ำน แปลควำมหมำย และวิเครำะห์ข้อมูล
ที่ได้จำกกำรน ำเสนอ 

 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลจำกกำรน ำเสนอ 

ค 5.2 ใช้วิธีกำร
ทำงสถิติและ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็น 
ในกำรคำดกำรณ์ได้              
อย่ำงสมเหตุสมผล 

ม.3/1 หำควำมนำ่จะเป็นของเหตุกำรณ์จำก      
กำรทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกำส
เกิดขึ้นเท่ำ ๆ กัน  และใช้ควำมรู้เกีย่วกบั
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผล 

1  กำรทดลองสุ่มและเหตุกำรณ์ 
 ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์  
 กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็น 

ในกำรคำดกำรณ์ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(2 ข้อ) 
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รวม 28 - 25 100 

จ ำนวนเวลำที่ใชส้อบ 90 นำท ี

หมำยเหตุ  1.  กำรวัด สำระที่ 6 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์  มีแทรกอยู่ในสำระที่ 1 – 5 
              2.  ข้อสอบบำงข้อมีกำรบูรณำกำรตัวช้ีวัด 


