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จ านวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค าตอบ  จ านวน 16 ข้อ  ข้อละ 4.75 คะแนน  รวม 76 คะแนน  2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ จ านวน  4 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน  รวม 24 คะแนน 
 

1 
 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 

ค 1.1 เข้ำใจควำม
หลำกหลำยของกำร
แสดงจ ำนวนระบบ
จ ำนวน กำรด ำเนินกำร 
ของจ ำนวน ผลที่เกิดขึ้น 
จำกกำรด ำเนินกำร 
สมบัติของกำร
ด ำเนินกำรและ
น ำไปใช้ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
จ ำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ 
ของจ ำนวนจริง สมบัติของ
จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
อัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลข
ยกก ำลังที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวน
เต็ม และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
  สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
   ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 

และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนจริง 
ควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจริง สมบัติของ
จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปญัหำในชีวติจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
ที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำร 
เชิงเส้นตัวแปรเดยีว ระบบสมกำรเชิงเส้น  
สองตัวแปร และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปญัหำ 
ในชีวิตจริง 

 

ม.1/3 เข้ำใจและประยุกต์ใช้อัตรำส่วน 
สัดส่วน และร้อยละในกำรแก้ปญัหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 

3 อัตราส่วน 
 อัตรำส่วนของจ ำนวนหลำย ๆ จ ำนวน 
 สดัส่วน 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน และร้อยละ  
   ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(2 ข้อ) 

 
 

ระบำยตัวเลข 
 (1 ข้อ) 

15.50 

ม.2/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกก ำลัง 
ที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มในกำร 
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำ
ในชีวิตจริง 

  จ านวนตรรกยะ 
 เลขยกก ำลังท่ีมีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกก ำลังไปใช้ในกำร  
  แก้ปัญหำ 

ม.2/2 เข้ำใจจ ำนวนจริงและควำมสัมพันธ์
ของจ ำนวนจริง  และใช้สมบัติ 
ของจ ำนวนจริงในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 

  จ านวนจริง 
 จ ำนวนอตรรกยะ 
 จ ำนวนจริง 
 รำกที่สองและรำกท่ีสำมของจ ำนวนตรรกยะ 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับจ ำนวนจริงไปใช้ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ านวนข้อ) 
คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 
(ต่อ) 

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
ควำมสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ล ำดับ
และอนุกรม  
และน ำไปใช้ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
จ ำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของ
จ ำนวนจริง สมบตัิของจ ำนวนจริง 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
อัตรำส่วน สดัส่วน และ 
ร้อยละ และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เลขยกก ำลังท่ีมีเลขช้ีก ำลังเป็น
จ ำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนจริง 
ควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจริง สมบัติของ
จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
ที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น 
ตัวแปรเดยีว ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร  
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 

ม.2/1 เข้ำใจหลักกำรกำรด ำเนินกำรของ 
พหุนำม และใช้พหุนำมในกำร 
แก้ปัญหำคณิตศำสตร ์

3 พหุนาม 
 พหุนำม 
 กำรบวก กำรลบ และกำรคูณของพหุนำม 
 กำรหำรพหุนำมด้วยเอกนำมที่มีผลหำรเป็นพหุนำม 
 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 

(2 ข้อ) 

9.50 

ม.2/2 เข้ำใจและใช้กำรแยกตัวประกอบ 
ของพหุนำมดีกรีสองในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร ์

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
 กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรีสองโดยใช้  

- สมบัติกำรแจกแจง 
- ก ำลังสองสมบูรณ ์
- ผลต่ำงของก ำลังสอง 

ม.3/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันก ำลังสองในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร ์

ฟังก์ชนัก าลังสอง 
 กรำฟของฟังก์ชันก ำลังสอง 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันก ำลังสองไปใช้ใน 
   กำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั 
(จ านวน

ข้อ) 
รายละเอียดตัวชีว้ัด 

สรุปจ านวน
ตัวช้ีวัด 

 
สาะการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปแบบ
ข้อสอบ 

(จ านวนข้อ) 
คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 
(ต่อ) 

ค 1.3 ใช้นิพจน์ 
สมกำร และ
อสมกำร อธิบำย
ควำมสัมพันธ์ 
หรือช่วยแก้ปญัหำ
ที่ก ำหนดให้  
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
จ ำนวนจริง ควำมสัมพันธ์ของ
จ ำนวนจริง สมบัติของจ ำนวน
จริง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี
ในกำรแก้ปญัหำ ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
อัตรำส่วน สดัส่วน และร้อยละ 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เลขยกก ำลังท่ีมีเลขช้ีก ำลังเป็น
จ ำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจน้ีในกำรแก้ปญัหำ  
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 
และอสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีใน
กำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนจริง 
ควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจริง สมบัติของ
จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
น้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
ที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัว
แปรเดยีว ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตวัแปร และ
อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 

ม.1/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของกำรเท่ำกัน
และสมบัติของจ ำนวน เพื่อวิเครำะห์
และแก้ปัญหำโดยใช้สมกำรเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

6 สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว 
 สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 กำรแก้สมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำรเชิงเส้น 
  ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(4 ข้อ) 

 
ระบำยตัวเลข 

(1 ข้อ) 
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ม.1/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกรำฟ
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

สมการเชิงเสน้สองตัวแปร 
 กรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้น 
 สมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น 

สองตัวแปรและกรำฟของควำมสัมพันธ์เชิงเส้น  
ไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.1/3 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร ์
และปัญหำในชีวิตจริง 
 

 

 

 



 
ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2565  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                

จ านวนข้อสอบ 20 ข้อ  ประกอบด้วยรูปแบบข้อสอบ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค าตอบ  จ านวน 16 ข้อ  ข้อละ 4.75 คะแนน  รวม 76 คะแนน  2. รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ จ านวน  4 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน  รวม 24 คะแนน 
 

4 
 

 

สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั 
(จ านวนข้อ) 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

1 
จ ำนวน 
และ 

พีชคณิต 
(ต่อ) 

ค 1.3 ใช้นิพจน์ 
สมกำร และอสมกำร 
อธิบำยควำมสัมพันธ์ 
หรือช่วยแก้ปัญหำ 
ที่ก ำหนดให้  
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  เกี่ยวกับจ ำนวนจริง  
  ควำมสัมพันธ์ของ 
  จ ำนวนจริง สมบัติของ 
  จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจน้ีในกำร 
  แก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  เกี่ยวกับอตัรำส่วน สัดส่วน  
  และร้อยละ และใช้ควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจน้ีในกำร 
  แก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  เกี่ยวกับเลขยกก ำลังท่ีมี 
  เลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม  
  และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
  ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น 
  ตวัแปรเดียว ระบบสมกำร  
  เชิงเส้นสองตัวแปร และ 
  อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
  และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
  ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจ ำนวนจริง  
  ควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจริง สมบัติของ  
  จ ำนวนจริง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
  ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตรำส่วน  
  สดัส่วน และร้อยละ และใช้ควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 
  ที่มีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม และใช้ 
  ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
  ในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมกำร 
   เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมกำรเชิงเส้น 
   สองตัวแปร และอสมกำรเชิงเส้น 
   ตวัแปรเดียว และใช้ควำมรูค้วำมเข้ำใจน้ี 
  ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 

ม.3/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของกำร
ไม่เท่ำกันเพื่อวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำโดยใช้อสมกำร 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 อสมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 
 อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 กำรแก้อสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้อสมกำรเชิงเส้น 
  ตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

  

ม.3/2 ประยุกต์ใช้สมกำรก ำลังสอง
ตัวแปรเดียวในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร ์

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
 สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว 
 กำรแก้สมกำรก ำลังสองตัวแปรเดียว 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้สมกำรก ำลังสอง 
  ตัวแปรเดียวไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

ม.3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมกำร 
เชิงเส้นสองตัวแปรในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร ์
 
 
 

ระบบสมการ 
 ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตวัแปร 
 กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปร 
 กำรน ำควำมรู้เกีย่วกับกำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเส้น  
   สองตัวแปรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด
และคำดคะเนขนำด 
ของสิ่งท่ีต้องกำรวัด 
และน ำไปใช้ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ทำงเรขำคณิตและใช้
เครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขำคณิต พลวัตอื่น ๆ  เพื่อ
สร้ำงรูปเรขำคณิต 
ตลอดจนน ำควำมรู้
เกี่ยวกับกำรสร้ำงน้ี 
ไปประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับรูปเรขำคณิต 
สองมิติและรูปเรขำคณิต
สำมมิติ และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
รูปเรขำคณิตสองมิต ิ
และรูปเรขำคณิตสำมมิติ 
 

 มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับรปูเรขำคณติ  
สองมิตแิละรูปเรขำคณติ สำมมิติ และ 
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปเรขำคณิต 
สองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิต ิ
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นท่ีผิว 
และปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม และใช้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติ 
ของเส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกัน 
ทุกประกำร รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย  
ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ  
และน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 

ม.2/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอก 
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร ์
และปัญหำในชีวิตจริง 
 
 
 

4 พื้นที่ผิว 
 กำรหำพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและ 
  ทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(2 ข้อ) 
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ม.2/2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
ปริมำตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

ปริมาตร 
 กำรหำปริมำตรของปริซึมและทรงกระบอก 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของปริซึมและ 
  ทรงกระบอกไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั 
(จ านวนข้อ) 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

(ต่อ) 
 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด
และคำดคะเนขนำด 
ของสิ่งท่ีต้องกำรวัด 
และน ำไปใช้ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องพื้นท่ีผิวและ
ปริมำตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม และ
ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับสมบัติของ 
เส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยม 
ที่เท่ำกันทุกประกำร  

   รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย  
   ทฤษฎีบทพีทำโกรัส 

และบทกลับ และน ำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้
ในกำร แก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับรปูเรขำคณติ 
สองมิตแิละรูปเรขำคณติ สำมมิติ และใช้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติและรูป
เรขำคณิตสำมมิติ 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นท่ีผิว 
และปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม และใช้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบัติของ  
เส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกัน 
ทุกประกำร รูปสำมเหลีย่มคล้ำย ทฤษฎีบท 
พีทำโกรัสและบทกลับ และน ำควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 
 

ม.3/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่องพื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย และทรงกลม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง 

 พื้นที่ผิว 
 กำรหำพื้นทีผ่ิวของพรีะมิด กรวย และทรงกลม 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย  
  และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

(ต่อ) 
 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด 
และคำดคะเนขนำด 
ของสิ่งท่ีต้องกำรวัด 
และน ำไปใช้ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องกำรแปลง 
ทำงเรขำคณิต และ 

  น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องอัตรำส่วน
ตรีโกณมิติและน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
วงกลม และน ำควำมรู้ 

   ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำร 
แก้ปัญหำคณิตศำสตร ์
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม และน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร ์

ม.3/2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
ปริมำตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในกำรแก้ปญัหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 ปริมาตร 
 กำรหำปริมำตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับปริมำตรของพีระมิด  
  กรวย และทรงกลมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

(ต่อ) 
 

 

ค 2.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์รูปเรขำคณติ 
สมบัติของรูปเรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
รูปเรขำคณิต และ
ทฤษฎีบททำงเรขำคณิต  
และน ำไปใช้ 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
  ทำงเรขำคณิตและใช้ 
  เครื่องมือ เช่น วงเวียน 
  และสันตรง รวมทั้ง 
  โปรแกรม The  
  Geometer’s  
  Sketchpad หรือโปรแกรม 
  เรขำคณิตพลวัตอื่น ๆ  
  เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต  
  ตลอดจนน ำควำมรู้ 
  เกี่ยวกับกำรสร้ำงน้ี 
  ไปประยุกต์ใช้ในกำร 
  แก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ   
   เกี่ยวกับรูปเรขำคณิตสอง 
   มิติและรูปเรขำคณิตสำม 
   มิติ และใช้ควำมรู้ควำม 
   เข้ำใจน้ีในกำรหำ 
   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 
   เรขำคณิตสองมิต ิและรูป 
   เรขำคณิตสำมมิต ิ

 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปเรขำคณติ  
  สองมิติและรูปเรขำคณิตสำมมิติ และใช้  
  ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีในกำรหำควำมสัมพันธ์ 
  ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติและรูป 
  เรขำคณิตสำมมิต ิ
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องพื้นท่ีผิวและ 
   ปริมำตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด  
  กรวย และทรงกลม และใช้ควำมรู้ 
  ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมบตัิของ  
  เส้นขนำน รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกัน 
  ทุกประกำร รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย ทฤษฎีบท 
  พทีำโกรสั และบทกลับ และน ำควำมรู้ 
   ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 

ม.1/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณติ  
ในกำรวิเครำะห ์หำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรูปเรขำคณิตสองมิติ
และรูปเรขำคณิตสำมมิติ 

8 มิติสัมพันธ์ของรปูเรขาคณิต 
 หน้ำตัดของรูปเรขำคณิตสำมมิต ิ
 ภำพท่ีได้จำกกำรมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง  

ด้ำนบนของรูปเรขำคณิตสำมมิติทีป่ระกอบ 
ขึ้นจำกลูกบำศก์ 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(4 ข้อ) 

 
ระบำยตัวเลข 

(1 ข้อ) 

25 

ม.2/2 น ำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติของ
เส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม 
ไปใช้ในกำรแก้ปญัหำคณติศำสตร ์

เส้นขนาน 
 สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนำนและรูปสำมเหลี่ยม 

ม.2/3 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรแปลงทำงเรขำคณิตในกำร
แก้ปัญหำคณติศำสตร์และปญัหำ 
ในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต 
 กำรเลื่อนขนำน 
 กำรสะท้อน 
 กำรหมุน 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปลง 
  ทำงเรขำคณิตไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

(ต่อ) 
 

 

ค 2.2 เข้ำใจ
และวิเครำะห ์
รูปเรขำคณิต 
สมบัติของรูป
เรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงรูปเรขำคณิต  
และทฤษฎีบท
ทำงเรขำคณิต  
และน ำไปใช้ 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
พื้นท่ีผิวและปริมำตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย 
และทรงกลม และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
สมบัติของเส้นขนำน  
รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกัน 
ทุกประกำร รูปสำมเหลี่ยมคล้ำย  
ทฤษฎีบทพทีำโกรสัและบทกลับ 
และน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรแปลง
ทำงเรขำคณิต และน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรื่องอตัรำส่วน
ตรีโกณมิติ และน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 

ม.2/4 เข้ำใจและใช้สมบัติของ 
รูปสำมเหลี่ยมที่เท่ำกันทุกประกำร 
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร ์
และปัญหำในชีวิตจริง 
 

 ความเท่ากันทุกประการ 
 ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหลี่ยม 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับควำมเท่ำกัน 
  ทุกประกำรไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

  

ม.2/5 เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และบทกลับในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 
 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและบทกลับ 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทำโกรัส 
   และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.3/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของรูปสำมเหลี่ยม 
ที่คล้ำยกันในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 

ความคล้าย 
 รูปสำมเหลี่ยมที่คล้ำยกัน 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับควำมคล้ำยไปใช้ 
  ในกำรแก้ปัญหำ 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

2 
กำรวัดและ
เรขำคณิต 

(ต่อ) 
 

 

ค 2.2 เข้ำใจ
และวิเครำะห ์
รูปเรขำคณิต 
สมบัติของรูป
เรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงรูป
เรขำคณิต  
และทฤษฎีบท
ทำงเรขำคณิต  
และน ำไปใช้ 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง 
   กำรแปลงทำงเรขำคณิต และ 

น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง   
   อัตรำส่วนตรีโกณมิติและ 

น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ 
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง 
   ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และ 
   น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ 

ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร ์

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม และน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร ์

ม.3/2 เข้ำใจและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
อัตรำส่วนตรีโกณมิติในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

 อัตราส่วนตรีโกณมิต ิ
 อัตรำส่วนตรีโกณมิต ิ
 กำรน ำค่ำอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุม  
  30 องศำ  45 องศำ และ 60 องศำ 
  ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 

  

ม.3/3 เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
วงกลมในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร ์
 

วงกลม 
 วงกลม คอรด์ และเส้นสัมผัส 
 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

3 
สถิติและ 

ควำมน่ำจะเป็น 
 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำร
ทำงสถิติ และ
ใช้ควำมรู้ทำงสถิติ 
ในกำรแก้ปัญหำ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติ 
 ในกำรน ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์  
  ข้อมูล และแปลควำมหมำย 
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด  
  แผนภำพต้น–ใบ ฮสิโทแกรม  
 ค่ำกลำงของข้อมูล และแผนภำพ 
  กล่อง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี  
  รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
   ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติใน
กำรน ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด
แผนภำพต้น–ใบ ฮสิโทแกรม  
ค่ำกลำงของข้อมูล และแผนภำพ
กล่อง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ  
ในชีวิตจริง 

ม.1/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ 
ในกำรน ำเสนอข้อมูลและแปล
ควำมหมำยข้อมูล รวมทั้งน ำ
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

3 สถิติ 
 กำรตั้งค ำถำมทำงสถิติ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรน ำเสนอข้อมูล 

- แผนภูมิรูปภำพ 
- แผนภูมิแท่ง 
- กรำฟเส้น 
- แผนภูมิรูปวงกลม 

 กำรแปลควำมหมำยข้อมูล 
 กำรน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(1 ข้อ) 

 
ระบำยตัวเลข 

(1 ข้อ) 

10.75 

ม.2/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติ 
ในกำรน ำเสนอข้อมูล และ
วิเครำะหข์้อมูลจำกแผนภำพจุด 
แผนภำพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม และ
ค่ำกลำงของข้อมูล และแปล
ควำมหมำยผลลัพธ์ รวมท้ังน ำ
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 

สถิติ 
 กำรน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล 

- แผนภำพจุด 
- แผนภำพต้น–ใบ 
- ฮิสโทแกรม 
- ค่ำกลำงของข้อมูล 

 กำรแปลควำมหมำยผลลพัธ ์
 กำรน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

3 
สถิติและ 

ควำมน่ำจะเป็น 
 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำร
ทำงสถิติ และใช้
ควำมรู้ทำงสถติ ิ
ในกำรแก้ปัญหำ 
 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติ 
ในกำรน ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูล และแปลควำมหมำย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด 
แผนภำพต้น–ใบ ฮสิโทแกรม  
ค่ำกลำงของข้อมูล และ 
แผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจน้ี รวมทั้งน ำสถิติ 
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
  ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ
ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติในกำร
น ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และ
แปลควำมหมำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แผนภำพจุด แผนภำพต้น–ใบ  
ฮิสโทแกรม ค่ำกลำงของข้อมูล และ 
แผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจน้ี รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

ม.3/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำงสถิติใน
กำรน ำเสนอและวิเครำะห์ข้อมูล
จำกแผนภำพกล่อง และแปล
ควำมหมำยผลลัพธ ์รวมทั้งน ำสถิติ
ไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมำะสม 

 สถิติ 
 ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

- แผนภำพกล่อง 
 กำรแปลควำมหมำยผลลพัธ ์
 กำรน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
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สาระ มาตรฐาน 
คุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

คุณภาพผู้เรียน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางฯ  

พุทธศักราช 2551 
ท่ีใช้ในการสอบ O-NET 

ตัวชี้วดั รายละเอียดตัวชีว้ัด 
สรุปจ านวน

ตัวช้ีวัด 
 

สาะการเรียนรู้แกนกลาง 
รูปแบบข้อสอบ 
(จ านวนข้อ) 

คะแนน 

3 
สถิติและ 

ควำมน่ำจะเป็น 
 

ค 3.2 เข้ำใจ
หลักกำรนับเบื้องต้น  
ควำมน่ำจะเป็น 
และน ำไปใช้ 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติ 
   ในกำรน ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ 
  ข้อมูล และแปลควำมหมำยข้อมูล 
   ที่เกี่ยวข้องกับแผนภำพจุด  

แผนภำพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม  
ค่ำกลำงของข้อมูล และแผนภำพ
กล่อง และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจน้ี 
รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
  ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้ 
   ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
  ในชีวิตจริง 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงสถิติในกำร  
   น ำเสนอข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และ 
   แปลควำมหมำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

แผนภำพจุด แผนภำพต้น–ใบ  
ฮิสโทแกรม ค่ำกลำงของข้อมูล  
และแผนภำพกล่อง และใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ี รวมทั้งน ำสถิติไปใช้ 
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ควำมน่ำจะเป็นและใช้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจน้ีในกำรแก้ปัญหำ 
ในชีวิตจริง 

ม.3/1 เข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดลองสุ่มและ 
น ำผลที่ได้ไปหำควำมน่ำจะเป็น
ของเหตุกำรณ์ 

1 ความน่าจะเปน็ 
 เหตุกำรณ์จำกกำรทดลองสุ่ม 
 ควำมน่ำจะเป็น 
 กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็น  
  ไปใช้ในชีวิตจริง 

4 ตัวเลือก 
1 ค ำตอบ 
(1 ข้อ) 

4.75 

                       รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค าตอบ  (ตัวชี้วัด) 28 
จ านวน (ข้อ) 

16 76 

                       รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ (ตัวชี้วัด) 3 4 24 

                       รวม รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  1 ค าตอบ และ รูปแบบระบายตัวเลขที่เป็นค าตอบ (ตัวชี้วัด) 28 รวมจ านวนทั้งหมด (ขอ้) 20 100 

จ านวนเวลาที่ใช้สอบ 90 นาท ี

 

  


