
 
 

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                 
จ านวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  จ านวน 11 ข้อ ข้อละ 6.50 คะแนน รวม 71.50 คะแนน   2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 7.125 คะแนน รวม 28.50 คะแนน 
 

1 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 

ค 1.1 เขำ้ใจควำม
หลำกหลำยของ
กำรแสดงจ ำนวน 
ระบบจ ำนวน  
กำรด ำเนินกำร 
ของจ ำนวน   
ผลที่เกิดขึ้นจำก
กำรด ำเนินกำร 
สมบัติของกำร
ด ำเนินกำร  
และน ำไปใช้ 

อ่ำน เขียนตวัเลขตวัหนังสอื 
แสดงจ ำนวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
อัตรำส่วน และร้อยละ 
มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน  
มีทักษะกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร ประมำณ 
ผลลัพธ์ และน ำไปใช้ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
อัตรำส่วน และร้อยละ  มีควำมรู้สกึ 
เชิงจ ำนวน มีทกัษะกำรบวก กำรลบ  
กำรคูณ กำรหำร และน ำไปใช้ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 
 

ป.4/10 
 

หำผลลัพธ์กำรบวก ลบ คูณ 
หำรระคนของจ ำนวนนับ และ 0 

5 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ 
ที่มากกว่า 100,000 และ 0 
 กำรบวก ลบ คูณ หำรระคน  
 กำรแก้โจทย์ปัญหำและกำรสรำ้งโจทยป์ัญหำ 

พร้อมทั้งหำค ำตอบ 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 

  (4 ข้อ) 
 

ระบำยตวัเลข 
(2 ข้อ) 

40.25 

ป.5/8 
 

แสดงวิธีหำค ำตอบของ 
โจทย์ปัญหำ กำรบวก กำรลบ  
กำรคูณ กำรหำรทศนิยม  
2 ขั้นตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับทศนิยม 

ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงล ำดับ
เศษส่วนและจ ำนวนคละ 
จำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 

เศษส่วน 
 กำรเปรียบเทียบและเรียงล ำดับเศษส่วนและ

จ ำนวนคละโดยใช้ควำมรู้เร่ือง ค.ร.น. 

ป.6/11 
 

แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำอัตรำสว่น 

อัตราส่วนและร้อยละ 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำอัตรำส่วนและมำตรำส่วน 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำร้อยละ 

 
ป.6/12 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์

ปัญหำร้อยละ 2 - 3 ขัน้ตอน 
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จ านวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 
(ต่อ) 

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
ควำมสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ล ำดับ 
และอนุกรม  
และน ำไปใช้ 

อ่ำน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือ 
แสดงจ ำนวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
อัตรำส่วน และร้อยละ  
มีควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน  
มีทักษะกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร ประมำณ 
ผลลัพธ์ และน ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ต ำแหน่ง 
อัตรำส่วน และร้อยละ มีควำมรู้สึก 
เชิงจ ำนวน มีทักษะกำรบวก กำรลบ 
กำรคูณ กำรหำร และน ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหำค ำตอบ
ของปัญหำเกีย่วกับแบบรูป 

1 แบบรูป 
 กำรแก้ปญัหำเกีย่วกับแบบรูป 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(1 ข้อ) 

 
 
 

6.50 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัด 
และ 

เรขำคณิต 
 

 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกบักำรวัด วัดและ 
คำดคะเนขนำดของ 
สิ่งที่ต้องกำรวัด และ
น ำไปใช้ 
 

อธิบำยลักษณะและ 
สมบัติของรูปเรขำคณิต 
หำควำมยำวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปเรขำคณิต  
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
หำปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมยำว 
รอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขำคณิต 
ปริมำตรและควำมจขุองทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ป.4/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกีย่วกับเวลำ 

6 เวลา  
 กำรบอกระยะเวลำเป็นวินำที นำที ชัว่โมง วัน 

สัปดำห ์เดือน ปี   
 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำโดยใช้

ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยเวลำ 
 กำรอ่ำนตำรำงเวลำ 
 กำรแก้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับเวลำ 

4 ตัวเลือก  
1 ค ำตอบ  
(4 ข้อ) 

 
ระบำยตวัเลข  

(1 ข้อ) 

33.125 

ป.5/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของ 
โจทย์ปญัหำเกี่ยวกับควำมยำว 
ที่มีกำรเปลี่ยนหนว่ยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

   
 

ความยาว   
 ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยควำมยำว

เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม 

 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำว โดยใช้
ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนยิม 
 

ป.5/2 
 

แสดงวิธีหำค ำตอบของ
โจทย์ปัญหำเกีย่วกับน้ ำหนกั
ที่มีกำรเปลีย่นหน่วยและเขยีน 
ในรูปทศนิยม 

น้ าหนัก   
 ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยน้ ำหนกักิโลกรัม

กับกรัม โดยใช้ควำมรู้เรื่องทศนิยม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับน้ ำหนัก โดยใช้

ควำมรู้เรื่องกำรเปลี่ยนหน่วยและทศนยิม 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัด 
และ 

เรขำคณิต 
(ต่อ) 

 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน  
เกี่ยวกบักำรวัด  
วัดและคำดคะเนขนำด
ของสิ่งที่ต้องกำรวัด 
และน ำไปใช้ 
 

อธิบำยลักษณะและ 
สมบัติของรูปเรขำคณิต 
หำควำมยำวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปเรขำคณิต  
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
หำปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมยำว 
รอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขำคณิต 
ปริมำตรและควำมจขุองทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ป.6/1 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำเกีย่วกบัปริมำตรของ
รูปเรขำคณิตสำมมิติที่
ประกอบดว้ยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก 

 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมำตรของรูปเรขำคณิต 

สำมมิติที่ประกอบดว้ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก  
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับปริมำตรของรูป

เรขำคณิตสำมมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลีย่ม 
มุมฉำก 

  

ป.6/2 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำเกีย่วกบัควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม 

รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
 ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม 
 มุมภำยในของรูปหลำยเหลีย่ม 
 ควำมยำวรอบรูปและพืน้ที่ของรูปหลำยเหลีย่ม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบรูป

และพื้นที่ของรูปหลำยเหลี่ยม 
 ควำมยำวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 
 กำรแกโ้จทยป์ัญหำเกีย่วกับควำมยำวรอบ

รูปและพื้นที่ของวงกลม 

ป.6/3 แสดงวิธีหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำเกีย่วกบัควำมยำวรอบรูป
และพื้นที่ของวงกลม 
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5 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัด 
และ 

เรขำคณิต 
(ต่อ) 

 
 

ค 2.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์ รูปเรขำคณิต 
สมบัติของรูปเรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
รูปเรขำคณิตและ 
ทฤษฎบีททำงเรขำคณิต  
และน ำไปใช้ 

อธิบำยลักษณะและ
สมบัติของรูปเรขำคณิต 
หำควำมยำวรอบรูปและ 
พื้นที่ของรูปเรขำคณิต  
สร้ำงรูปสำมเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
หำปริมำตรและควำมจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 
และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ ์
ต่ำง ๆ  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมยำว 
รอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขำคณิต 
ปริมำตรและควำมจขุองทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉำก และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

ป.5/2 
(1 ข้อ) 

จ ำแนกรูปสี่เหลีย่มโดย
พิจำรณำจำกสมบัติของรูป 

1 รูปเรขาคณิตสองมิติ  
 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   
 กำรสร้ำงรูปสี่เหลี่ยม 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(1 ข้อ) 

6.50 

 

 

 

 

 



 
 

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2564  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                 
จ านวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  จ านวน 11 ข้อ ข้อละ 6.50 คะแนน รวม 71.50 คะแนน   2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 7.125 คะแนน รวม 28.50 คะแนน 
 

6 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

3 
สถิติและ 

ควำมนำ่จะเป็น 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำร
ทำงสถิต ิและใช ้
ควำมรู้ทำงสถิติ 
ในกำรแก้ปัญหำ 

น ำเสนอข้อมูลในรูป 
แผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูล
จำกแผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
รูปวงกลม ตำรำงสองทำง  
และกรำฟเส้น ในกำร
อธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
และตัดสินใจ 

ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิแท่ง แผนภูม ิ
รูปวงกลม ตำรำงสองทำง และกรำฟ
เส้นในกำรอธิบำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
และตัดสินใจ 

ป.5/1 ใช้ข้อมูลจำกกรำฟเส้นในกำร 
หำค ำตอบของโจทยป์ัญหำ 

2 การน าเสนอข้อมูล 
 กำรอ่ำนกรำฟเส้น 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(1 ข้อ) 

 
ระบำยตวัเลข 

(1 ข้อ) 

13.625 

ป.6/1 ใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิรูปวงกลม 
ในกำรหำค ำตอบของโจทย์
ปัญหำ 

การน าเสนอข้อมูล 
 กำรอ่ำนแผนภูมิรูปวงกลม 

                         รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค าตอบ (ตัวชี้วัด) 15 
         จ านวน (ข้อ) 

11 71.50 
                         รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ (ตัวชี้วัด)   4 4 28.50 

รวม รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  และ ระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ (ตัวชี้วัด) 15 รวมจ านวนทั้งหมด (ข้อ) 15 100 
จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 60 นาท ี

 


