
 
 

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2565  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 

จํานวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 11 ข้อ ข้อละ 6.50 คะแนน รวม 71.50 คะแนน   2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 7.125 คะแนน รวม 28.50 คะแนน 
 

1 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด 

 
สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จํานวน 
และ 

พีชคณิต 

ค 1.1 เข้าใจความ
หลากหลายของ
การแสดงจํานวน 
ระบบจํานวน  
การดําเนินการ 
ของจํานวน   
ผลที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการ 
สมบัติของการ
ดําเนินการ  
และนําไปใช้ 

อ่าน เขียนตัวเลขตัวหนังสือ 
แสดงจํานวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
อัตราส่วน และร้อยละ 
มีความรู้สึกเชิงจํานวน  
มีทักษะการบวก การลบ 
การคูณ การหาร ประมาณ 
ผลลัพธ์ และนําไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
อัตราส่วน และร้อยละ  มีความรู้สึก 
เชิงจํานวน มีทักษะการบวก การลบ  
การคูณ การหาร และนําไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 

ป.4/10 
 

หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ 
หารระคนของจํานวนนับ และ 0 

5 การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ 
ที่มากกว่า 100,000 และ 0 
 การบวก ลบ คูณ หารระคน  
 การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  
   พร้อมทั้งหาคําตอบ 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
 (4 ข้อ) 

 
ระบายตัวเลข 

(2 ข้อ) 

40.25 

ป.5/8 
 

แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ  
การคูณ การหารทศนิยม  
2 ขั้นตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

ป.6/1 เปรียบเทียบ เรียงลําดับ
เศษส่วนและจํานวนคละ 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

เศษส่วน 
 การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนและ
จํานวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 

ป.6/11 
 

แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาอัตราส่วน 

อัตราส่วนและร้อยละ 
 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
ป.6/12 แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์

ปัญหาร้อยละ 2 - 3 ขั้นตอน 



 
 

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2565  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 

จํานวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 11 ข้อ ข้อละ 6.50 คะแนน รวม 71.50 คะแนน   2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 7.125 คะแนน รวม 28.50 คะแนน 
 

2 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน
ตัวชี้วัด 

 
สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จํานวน 
และ 

พีชคณิต 
 

ค 1.2 เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป 
ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ลําดับ 
และอนุกรม  
และนําไปใช้ 

อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือ 
แสดงจํานวนนับ เศษส่วน 
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
อัตราส่วน และร้อยละ  
มีความรู้สึกเชิงจํานวน  
มีทักษะการบวก การลบ 
การคูณ การหาร ประมาณ 
ผลลัพธ์ และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง 
อัตราส่วน และร้อยละ มีความรู้สึก 
เชิงจํานวน มีทักษะการบวก การลบ 
การคูณ การหาร และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหาคําตอบ
ของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

1 แบบรูป 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ  
(1 ข้อ) 

 
 
 

6.50 
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3 
 

 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

2 
การวัด 
และ 

เรขาคณิต 
 

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัด วัดและ 
คาดคะเนขนาดของ 
สิ่งที่ต้องการวัด และ
นําไปใช้ 
 

อธิบายลักษณะและ 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
หาความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต  
สร้างรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
หาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และนําไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขาคณิต ความยาว 
รอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ป.4/1 แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

6 เวลา  
 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน  
   สัปดาห์ เดือน ปี   
 การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์  
   ระหว่างหน่วยเวลา 
 การอ่านตารางเวลา 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

4 ตัวเลือก  
1 คําตอบ  
(4 ข้อ) 

 
ระบายตัวเลข  

(1 ข้อ) 

33.125 

ป.5/1 แสดงวิธีหาคําตอบของ 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม 

  

ความยาว   
 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 
  เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  
  กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใช้ 
  ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 

ป.5/2 
 

แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนัก
ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียน 
ในรูปทศนิยม 

น้ําหนัก   
 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักกิโลกรัม 
  กับกรัม โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนัก โดยใช้ 
  ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม 
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4 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

2 
การวัด 
และ 

เรขาคณิต 
(ต่อ) 

 

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐาน  
เกี่ยวกับการวัด  
วัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด 
และนําไปใช้ 
 

อธิบายลักษณะและ
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
หาความยาวรอบรูปและ
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต  
สร้างรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
 หาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูป
เรขาคณิต ปริมาตรและความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ป.6/1 แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
   ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป 
   เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรง    
   สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

  

ป.6/2 แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
   และพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 
 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ 
  รูปและพื้นที่ของวงกลม 

ป.6/3 แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
รอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

2 
การวัด 
และ 

เรขาคณิต 
 

ค 2.2 เข้าใจและ
วิเคราะห์ รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตและ 
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  
และนําไปใช้ 

อธิบายลักษณะและ
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
หาความยาวรอบรูปและ 
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต  
สร้างรูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยมและวงกลม 
 หาปริมาตรและความจุ
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และนําไปใช้ใน
สถานการณ์ ต่าง  ๆ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
และสมบัติของรูปเรขาคณิต ความยาว 
รอบรูปและพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 
ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก และนําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ป.5/2 
(1 ข้อ) 

จําแนกรูปสี่เหลี่ยมโดย
พิจารณาจากสมบัติของรูป 

1 รูปเรขาคณิตสองมิติ  
 ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม   
 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

6.50 

 

 

 

 

 



 
 

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2565  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 

จํานวนข้อสอบ 15 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  จํานวน 11 ข้อ ข้อละ 6.50 คะแนน รวม 71.50 คะแนน   2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 7.125 คะแนน รวม 28.50 คะแนน 
 

6 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
พุทธศักราช 2551 

ที่ใช้ในการสอบ O-NET

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
สรุปจํานวน

ตัวชี้วัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จํานวนข้อ) 

คะแนน 

3 
สถิติและ 

ความน่าจะเป็น 

ค 3.1 เข้าใจ
กระบวนการ
ทางสถิติ และใช้ 
ความรู้ทางสถิติ 
ในการแก้ปัญหา 

นําเสนอข้อมูลในรูป 
แผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูล
จากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิ
รูปวงกลม ตารางสองทาง  
และกราฟเส้น ในการ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และตัดสินใจ 

ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิ 
รูปวงกลม ตารางสองทาง และกราฟ
เส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และตัดสินใจ 

ป.5/1 ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการ 
หาคําตอบของโจทย์ปัญหา 

2 การนําเสนอข้อมูล 
 การอ่านกราฟเส้น 

4 ตัวเลือก 
1 คําตอบ 
(1 ข้อ) 

 
ระบายตัวเลข 

(1 ข้อ) 

13.625 

ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม 
ในการหาคําตอบของโจทย์
ปัญหา 

การนําเสนอข้อมูล 
 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

                         รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 คําตอบ (ตัวชี้วัด) 15
         จํานวน (ข้อ) 

11 71.50 
                         รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ (ตัวชี้วัด) 4 4 28.50 

รวม รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ  และ ระบายตัวเลขที่เป็นคําตอบ (ตัวชี้วัด) 15 รวมจํานวนทั้งหมด (ข้อ) 15 100 
จํานวนเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที 

 


