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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 21101   คณิตศำสตร์          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 60 ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต   
************************************************************************* 
 ศึกษาการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม จ านวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ 
และ การหารจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง 
เศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการน าความรู้
เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจ าหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม  การ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ  า) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ
ทศนิยม การน าความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง และจ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวน
ตรรกยะ การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกก าลัง 
เมื่อเลขชี ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้
เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิต  สามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้
จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการเชิงเส้น  ตัวแปรเดียว สมบัติ
ของการเท่ากัน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2 
ค1.3 ม.1/1  
ค 2.2 ม.1/2  

 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 

ค 21101   คณิตศำสตร์            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1         ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 60 ชั่วโมง     จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต    
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบ
จ านวนเต็ม 

ค 1.1 ม. 1/1
เข้าใจจ านวน
ตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของ
จ านวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  

จ านวนเต็ม ประกอบด้วย จ านวน
เต็มบวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์ การ
เปรียบเทียบ จ านวนเต็ม โดยพิจารณา
บนเส้นจ านวน  จ านวนตรงข้ามและค่า
สัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และ
การหารจ านวนเต็มเป็น การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ     
การหาร ส่วนสมบัติของหนึ่งและศูนย์ 
สมบัติ เกี่ยวกับการบวกและการคูณ
จ านวนเต็มน ามาช่วยในการหาค าตอบได้ 
รวมทั งการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม
ไปใช้ในชีวิตจริง 

14 17 

2 จ านวน
ตรรกยะ 

ค 1.1 ม. 1/1
เข้าใจจ านวน
ตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของ
จ านวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

การเปรียบเทียบเศษส่วน โดย
พิจารณาที่ ตัวเศษ การบวก การลบ การ
คูณ และการหาร เศษส่วนเป็นการ
ด า เนินการทางคณิตศาสตร์  โดยมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการ
ลบ การคูณกับการหาร การน าความรู้
เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง การ
เปรียบเทียบทศนิยม โดยใช้เส้นจ านวน
และใช้ค่าประจ าหลักของทศนิยม การ
บวก การลบ การคูณและการหาร
ท ศ นิ ย ม เ ป็ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์  โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหาร ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ 

20 24 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

2(ต่อ)   ทศนิยม การน าความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง และจ านวนตรรกยะเป็น
จ านวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยม
ซ  าหรือเศษส่วนได้ รวมทั งสมบัติของหนึ่ง
และศูนย์ และสมบัติเกี่ยวกับการบวก
และการคูณจ านวนตรรกยะสามารถ
น ามาช่วยในการหาค าตอบได้ 

  

3 เลขยก
ก าลัง 

ค 1.1ม. 1/2
เข้าใจและใช้
สมบัติของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี 
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวกในการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

เลขยกก าลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดง
จ านวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ  ากัน
หลายๆ ตัว ส าหรับเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกันและมีเลขชี ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
สามารถน ามาคูณและหารกันได้โดยใช้
สมบัติการคูณและการหารของเลขยก
ก าลัง ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการ
เขียนจ านวนในรูปการคูณของจ านวนที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่า 10 
กับเลขยกก าลังที่มีฐานเป็นสิบและมีเลข
ชี ก าลังเป็นจ านวนเต็ม นิยมใช้กับจ านวน
ที่มีค่ามากๆ หรือจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ 
รวมทั งการน าความรู้ เกี่ยวกับเลขยก
ก าลังไปใช้ในชีวิตจริง 

10 12 

4 มิติสัมพันธ์
ของรูป
เรขาคณิต 

ค 2.2 ม.1/2 
เข้าใจและใช้
ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิต    

รูปเรขาคณิตสามมิติมีหน้าตัดเป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน โดยขึ นอยู่กับแนวในการตัด 2 แนว 
คื อ  แ น ว ตั ง ฉ า ก กั บ พื น ร า บ  แ ล ะ
แนวขนานกับพื นราบ ซึ่งการสืบเสาะ 
และสังเกต น ามาระบุภาพสองมิติที่ ได้
จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ และรปู
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ นจาก
ลูกบาศก์ ก าหนดมุมมองภาพได ้3 แบบ  

5 6 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำร

เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

4(ต่อ)  สองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

คือ มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน 
รวมทั งการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติเพ่ือ
แสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ น
จากลูกบาศก์ 

  

5 สมการเชิง
เส้น 

ตัวแปร
เดียว 

ค1.3 ม.1/1 
เข้าใจและใช้
สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือ
วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะส าคัญบางอย่าง
ร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งใช้การสังเกต 
การวิเคราะห์ เพ่ือหาเหตุผลมาสนับสนุน 
แล้วเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส่วนค าตอบของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว คือ จ านวนที่แทนค่า
ของตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการ แล้ว
ท าให้สมการเป็นจริง การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้
สมบัติของการเท่ากันในการหาค าตอบ
ของสมการและตรวจสอบค าตอบ 
รวมทั งการน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

9 11 

รวม 58 70 
สอบกลำงภำค 1 15 
สอบปลำยภำค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 60 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 21102   คณิตศำสตร์          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 2   เวลำ 60 ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต   
************************************************************************* 
 ศึกษาอัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพื นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วน
ของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้
การสร้างพื นฐานทางเรขาคณิต การสร้างมุมท่ีมีขนาดต่างๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับและกราฟ
ของคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าความรู้เกี่ยวกับ
กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การตั งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
น าเสนอและการแปลความหมายข้อมูล และการน าความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยใช้ความรู้  ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันใน
การท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1 ม.1/3  
ค1.3 ม.1/2, ม.1/3 
ค 2.2 ม.1/1  
ค3.1 ม.1/1  

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน 

ค 21102   คณิตศำสตร์            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1         ภำคเรียนที่ 2    เวลำ 60 ชั่วโมง     จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต    
 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 อัตราส่วน ค 1.1 ม. 1/3 เข้าใจ
และประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

อัตราส่วน อัตราส่วนของจ านวน
หลายๆ จ านวน สัดส่วน และร้อย
ละสามารถน าไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่าง
หลากหลาย 

13 16 
 
 
 

2 การสร้าง
ทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2 ม.1/1 ใช้
ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่น วง
เวียน และสันตรง 
รวมทั งโปรแกรมThe 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอ่ืนๆ เพื่อสร้าง
รูปเรขาคณิตลอดจน 
น าความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างนี ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

การสร้างพื นฐานทางเรขาคณิตและ
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดย
ใช้วงเวียนและสันตรง รวมทั งใช้
โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ และการน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื นฐานทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

15 18 

3 
 
 
 
 
 
 

3(ต่อ) 

สมการเชิง
เส้น 
สองตัว
แปร 

ค 1.3 ม .1/2 เข้าใจ
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการแก้ปัญหา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ปัญหาในชีวิตจริง 
ค 1.3 ม. 1/3 เข้าใจ
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น

คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับเป็น
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองกลุ่ม โดยปริมาณใน
กลุ่มท่ีหนึ่งเขียนแสดงบนเส้น
จ านวน ในแนวนอน และปริมาณใน
กลุ่มท่ีสองเขียนแสดงบนเส้นจ านวน
ในแนวตั ง การอ่านและการแปล
ความหมายของกราฟในระบบพิกัด

16 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ฉากจะต้องพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถบอก
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปริมาณในกลุ่มทั งสองได้ 
กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้น มีลักษณะเป็นเส้นตรง ส่วน
หนึ่งของเส้นตรง หรือเป็นจุดที่เรียง
ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรที่มีค าตอบเดียว 
มีหลายค าตอบหรือไม่มีค าตอบ
พิจารณาได้จากกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรนั นๆ รวมทั ง
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 

4 สถิติ ค 3.1ม.1/1 เข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล และแปล
ความหมายข้อมูล 
รวมทั งน าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การตั งค าถามทางสถิติที่ท าให้เกิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่
เหมาะสม การน าเสนอข้อมูลเป็น
การจัดหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์
กันตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้อ่านแปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลได้
ง่ายขึ น เพ่ือน าไปประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และ
อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ
เกิดขึ นได้จากการน าเสนอข้อมูลทาง
สถิติ 
 
 

 

14 16 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /  

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

   รวม 58 70 

   สอบกลำงภำค 1 15 

   สอบปลำยภำค 1 15 

   รวมทั้งสิ้น 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 


