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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึก 
เชิงจ ำนวนเกี่ยวกับจ ำนวนนบัและ
ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 
สำมต ำแหน่ง ร้อยละ กำรด ำเนินกำร
ของจ ำนวน สมบัติเกี่ยวกับจ ำนวน 
สำมำรถแกป้ัญหำเกีย่วกับกำรบวก 
กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจ ำนวน
นับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำม
ต ำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบที่ได้ สำมำรถหำค่ำประมำณ
ของจ ำนวนนับและทศนิยมไม่เกิน 
สำมต ำแหน่งได้ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึก 
เชิงจ ำนวนเกี่ยวกับจ ำนวนนบัและ
ศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 
สำมต ำแหน่ง ร้อยละ กำรด ำเนินกำร
ของจ ำนวน สมบัติเกี่ยวกับจ ำนวน 
สำมำรถแกป้ัญหำเกีย่วกับกำรบวก 
กำรลบ กำรคูณ และกำรหำรจ ำนวน
นับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสำม
ต ำแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของ
ค ำตอบที่ได้ สำมำรถหำค่ำประมำณ
ของจ ำนวนนับและทศนิยมไม่เกิน 
สำมต ำแหน่งได้ 

ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วนและ
ทศนิยมไม่เกินสำมต ำแหน่ง 

1  หลัก ค่ำประจ ำหลกั และค่ำของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยมสำมต ำแหน่ง 

 กำรเขียนทศนิยมในรูปกระจำย 
 กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับทศนิยม

ไม่เกินสำมต ำแหน่ง 
 กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วน 

 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 

5 

ค 1.2 เข้ำใจถึงผล
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด ำเนินกำรของ
จ ำนวนและ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  
และสำมำรถใช้ใน
กำรด ำเนินกำรใน
กำรแก้ปญัหำ 

ป.6/1 บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำร 
ระคนของเศษส่วน จ ำนวนคละ และ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ 

2  กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำรเศษส่วน 
 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร

จ ำนวนคละ 
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของเศษส่วน

และจ ำนวนคละ 
 กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร

ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สำมต ำแหน่ง 

 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของ 
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สำมต ำแหน่ง 
 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(3 ข้อ) 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 
 

20 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

    ป.6/2 วิเครำะห์และแสดงวธิีหำค ำตอบของ 
โจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของ
จ ำนวนนับ  เศษส่วน จ ำนวนคละ ทศนยิม  
และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนกัถึงควำม
สมเหตุสมผลของค ำตอบ  และสร้ำงโจทย์
ปัญหำเกีย่วกบัจ ำนวนนับได้ 

  โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ 
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของจ ำนวนนบั 

 กำรสร้ำงโจทยป์ัญหำกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ  
หำรระคนของจ ำนวนนับ 

 โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ  
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของเศษส่วน 

 โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ  
กำรหำร และกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
ของทศนิยม 

 กำรสร้ำงโจทยป์ัญหำกำรคูณ กำรหำร  
และกำรคูณ หำรระคนของทศนิยม 

 โจทย์ปัญหำร้อยละในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
รวมถึงโจทย์ปัญหำร้อยละเกีย่วกบักำร
หำก ำไร ขำดทุน กำรลดรำคำ กำรหำ
รำคำขำย กำรหำรำคำทุน และดอกเบี้ย 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

 ค 1.3 ใช้กำร
ประมำณค่ำในกำร
ค ำนวณและ
แก้ปัญหำ 

  ป.6/1 บอกค่ำประมำณใกล้เคียงจ ำนวนเต็มหลกั
ต่ำง ๆ ของจ ำนวนนับ และน ำไปใช้ได้ 

2  ค่ำประมำณใกล้เคียงเป็นจ ำนวนเต็มหมืน่ 
เต็มแสน และเต็มล้ำน 
 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 
 

5 

ป.6/2 บอกค่ำประมำณของทศนิยมไม่เกิน 
สำมต ำแหน่ง 

 ค่ำประมำณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต ำแหน่ง
และสองต ำแหน่ง 
 

ค 1.4 เข้ำใจระบบ
จ ำนวนและน ำ
สมบัติเกี่ยวกบั
จ ำนวนไปใช ้

ป.6/2 หำ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ ำนวนนบั 1  ตัวประกอบ จ ำนวนเฉพำะ และ 
ตัวประกอบเฉพำะ 

 กำรหำ ห.ร.ม. 
 กำรหำ ค.ร.น.   

 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 

5 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับควำมยำว 
ระยะทำง น้ ำหนัก พื้นที่ ปริมำตร 
ควำมจุ เวลำ เงิน ทิศ แผนผัง และ
ขนำดของมุม สำมำรถวัดได้อยำ่ง
ถูกต้องและเหมำะสม และน ำควำมรู้
เกี่ยวกบักำรวัดไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับควำมยำว 
ระยะทำง น้ ำหนัก พื้นที่ ปริมำตร 
ควำมจุ เวลำ เงิน ทิศ แผนผัง และ
ขนำดของมุม สำมำรถวัดได้อยำ่ง
ถูกต้องและเหมำะสม และน ำควำมรู้
เกี่ยวกบักำรวัดไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5/5 หำปริมำตรหรือควำมจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก 

4  กำรหำปริมำตรเป็นลูกบำศกห์น่วย  
ลูกบำศก์เซนติเมตร และลูกบำศก์เมตร 

 กำรหำปริมำตรหรือควำมจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉำกโดยใช้สูตร 
 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(2 ข้อ) 
 

10 

ป.6/1 อธิบำยเส้นทำงหรือบอกต ำแหน่งของสิ่ง
ต่ำง ๆ โดยระบุทิศทำง  และระยะทำงจริง 
จำกรูปภำพ  แผนที ่ และแผนผัง   

 ทิศ 
 กำรบอกต ำแหน่งโดยใช้ทิศ 
 มำตรำส่วน 
 กำรอ่ำนแผนผัง 

 

ป.6/2 หำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม  กำรหำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้         
ควำมยำวของด้ำน 

 กำรหำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ 
สมบัติของเส้นทแยงมุม 
 

ป.6/3 หำควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของ                  
รูปวงกลม 

 กำรหำควำมยำวรอบรูปวงกลมหรือ
ควำมยำวรอบวง 

 กำรหำพื้นที่ของรูปวงกลม 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

 
 
 

ค 2.2 แก้ปัญหำ
เกี่ยวกบักำรวัด 
 

 
 

 

  
 

ป.4/1 แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว   
กำรชั่ง  กำรตวง  เงิน  และเวลำ 

4  โจทย์ปัญหำเกีย่วกับกำรวัดควำมยำว    
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับกำรชั่ง     
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับกำรตวง 
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับเงิน  
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับเวลำ 

 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(2 ข้อ) 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 

15 
 
 
 
 
 

ป.5/1 แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่  ควำมยำวรอบรปู
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและรูปสำมเหลีย่ม 

 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับพื้นที่ของ          
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉำก และรูปสำมเหลี่ยม   

 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉำกและ                       
รูปสำมเหลี่ยม 
 

ป.6/1 แก้ปัญหำเกี่ยวกับพื้นที่  ควำมยำวรอบรปู
ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 

 กำรคำดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปวงกลม 
 

ป.6/2 แก้ปัญหำเกี่ยวกับปริมำตรและควำมจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

 โจทย์ปัญหำเกีย่วกับปริมำตรหรือ           
ควำมจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

3 
เรขำคณิต 

ค 3.1 อธิบำยและ
วิเครำะห์รูป
เรขำคณิตสองมิติ
และสำมมิต ิ

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับลักษณะ
และสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 
และเส้นขนำน 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับลักษณะ
และสมบัติของรูปสำมเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม 
และเส้นขนำน 

ป.4/1 บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม  ส่วนประกอบ
ของมุม  และเขยีนสัญลักษณ ์

6  ส่วนประกอบของมุม   
 กำรเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม 
 ชนิดของมุม (มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน) 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(2 ข้อ) 

10 

ป.5/2 บอกลักษณะ ควำมสัมพันธ์และจ ำแนก 
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ 

 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ              
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยม
ด้ำนขนำน รูปสี่เหลีย่มคำงหมู  
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ำว 

ป.5/3 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ควำมสัมพนัธ์  
และจ ำแนกรูปสำมเหลีย่มชนิดต่ำง ๆ 

 รูปสำมเหลี่ยมแบ่งตำมลักษณะของด้ำน 
 รูปสำมเหลี่ยมแบ่งตำมลักษณะของมุม 
 ส่วนประกอบของรูปสำมเหลี่ยม 
 มุมภำยในของรูปสำมเหลี่ยม 

ป.6/1 บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิติที่เป็น
ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 

 ส่วนประกอบของรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม  
ทรงกระบอก  กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

ป.6/2 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของ             
รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่ำง ๆ 

 สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 

ป.6/3 บอกได้ว่ำเส้นตรงคู่ใดขนำนกัน  กำรพิจำรณำเส้นขนำนโดยอำศัยมุมแย้ง 
 กำรพิจำรณำเส้นขนำนโดยอำศัยผลบวก

ของขนำดของมุมภำยในที่อยู่บนข้ำง
เดียวกันของเส้นตัดเป็น  180 องศำ 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

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

  ป.6/1 ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกระบอก  
กรวย  ปริซึม  และพีระมิดจำกรูปคลี่หรอื
รูปเรขำคณิตสองมิติที่ก ำหนดให้ 

1  รูปคลี่ของรูปเรขำคณิตสำมมิติ              
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด) 

 กำรประดิษฐ์รูปเรขำคณิตสำมมิติ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(1 ข้อ) 

5 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบรูป
และอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ พร้อมทั้งเขียน
ให้อยู่ในรูปของสมกำรเชิงเส้นที่มีตัว 
ไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัวและแก้สมกำรนั้นได้ 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแบบรูป
และอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหำ
เกี่ยวกับแบบรูป สำมำรถวิเครำะห์
สถำนกำรณ์หรือปัญหำ พร้อมทั้งเขียน
ให้อยู่ในรูปของสมกำรเชิงเส้นที่มีตัว 
ไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัวและแก้สมกำรนั้นได้ 

ป.6/1 แก้ปัญหำเกี่ยวกับแบบรูป 1  ปัญหำเกีย่วกบัแบบรูป 4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 

5 

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

ป.6/1 เขียนสมกำรจำกสถำนกำรณ์หรือปัญหำ 
และแก้สมกำรพร้อมทั้งตรวจค ำตอบ 

1  สมกำรเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทรำบค่ำหนึ่งตัว 
 กำรแก้สมกำรโดยใช้สมบัติของ 

กำรเท่ำกันเกีย่วกับกำรบวก  กำรลบ 
กำรคูณ หรือกำรหำร 

 กำรแกโ้จทยป์ัญหำดว้ยสมกำร 

ระบำยตวัเลข  
(1 ข้อ) 

5 
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จ ำนวนข้อสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค ำตอบ จ ำนวน 16 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ 48 นำที (ข้อละ 5 คะแนน) 
2. รูปแบบระบำยค ำตอบท่ีเป็นค่ำ/ตัวเลข จ ำนวน  4 ข้อ เวลำในกำรท ำข้อสอบ  12 นำที (ข้อละ 5 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 

รวบรวมข้อมูล อภปิรำยประเด็นต่ำง ๆ 
จำกแผนภูมิรูปภำพ  แผนภูมแิท่ง  
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  
กรำฟเส้น  และตำรำง  และน ำเสนอ
ข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภำพ  
แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบ 
และกรำฟเส้น ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำม
น่ำจะเป็นเบื้องต้นในกำรคำดคะเนกำร
เกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได ้

อภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ จำกแผนภูมิ
รูปภำพ  แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม  
กรำฟเส้น  และตำรำง  ใช้ควำมรู้
เกี่ยวกบัควำมนำ่จะเป็นเบื้องต้น 
ในกำรคำดคะเนกำรเกิดขึ้นของ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

ป.5/2 อ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 2  กำรอ่ำนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 
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ป.6/1 อ่ำนข้อมูลจำกกรำฟเส้น  และแผนภูมิ         
รูปวงกลม 

 กำรอ่ำนกรำฟเส้น และแผนภูม ิ               
รูปวงกลม 
 

ค 5.2 ใช้วิธีกำร
ทำงสถิติและ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมน่ำจะเป็นใน
กำรคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผล 

ป.6/1 อธิบำยเหตุกำรณ์โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับค ำวำ่  เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน  
อำจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได ้ ไม่เกิดขึ้นอยำ่ง
แน่นอน 

1  กำรคำดคะเนเกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นของ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  

(1 ข้อ) 
 

5 
 

รวม 26 - 20 100 

จ ำนวนเวลำที่ใชส้อบ 60 นำท ี

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

 


