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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ค 21101 คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
*************************************************************************
ศึกษาการเปรียบเทียบจานวนเต็ม จานวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ
และ การหารจานวนเต็ม สมบัติของจานวนเต็ม และการนาความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง
เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และการนาความรู้
เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง ทศนิยม ค่าประจาหลัก ของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซา) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ
ทศนิยม การนาความรู้ เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง และจานวนตรรกยะและสมบัติของจานวน
ตรรกยะ การเขียนเลขยกกาลังที่มีเลขชีกาลังเป็นจานวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชีกาลังเป็นจานวนเต็มบวก การเขียนจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนาความรู้
เกี่ยวกับเลขยกกาลังไปใช้ ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิต สามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้
จากการมองด้านหน้ า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิ ตสามมิ ติ ที่
ประกอบขึนจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ คาตอบของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สมบัติ
ของการเท่ากัน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว และการนาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ เ หตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจ และสรุ ป ผลได้ อ ย่ างเหมาะสม ใช้ ภ าษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน
การทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
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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ค 21101 คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
หน่วย
ที่
1

2

โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

มำตรฐำนกำร
ชื่อหน่วย
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ระบบ
ค 1.1 ม. 1/1
จานวนเต็ม เข้าใจจานวน
ตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ
จานวนตรรกยะ
และใช้สมบัติของ
จานวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

จานวน
ตรรกยะ

ค 1.1 ม. 1/1
เข้าใจจานวน
ตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ
จานวนตรรกยะ
และใช้สมบัติของ
จานวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

จานวนเต็ม ประกอบด้วย จานวน
เต็มบวก จานวนเต็มลบ และศูนย์ การ
เปรียบเทียบ จานวนเต็ม โดยพิจารณา
บนเส้นจานวน จานวนตรงข้ามและค่า
สัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ และ
การหารจานวนเต็มเป็น การดาเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหาร ส่ ว นสมบั ติข องหนึ่ ง และศูนย์
สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ การบวกและการคู ณ
จานวนเต็มนามาช่วยในการหาคาตอบได้
รวมทังการนาความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็ม
ไปใช้ในชีวิตจริง

14

17

การเปรี ย บเที ย บเศษส่ ว น โดย
พิจารณาที่ ตัวเศษ การบวก การลบ การ
คู ณ และการหารเศษส่ ว นเป็ น การ
ด าเนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์ โดยมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการ
ลบ การคูณกับการหาร การนาความรู้
เกี่ยวกับเศษส่ ว นไปใช้ ในชีวิตจริ ง การ
เปรียบเทียบทศนิยม โดยใช้เส้นจานวน
และใช้ค่าประจาหลั กของทศนิยม การ
บวก การลบ การคู ณ และการหาร
ท ศ นิ ย ม เ ป็ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท า ง
คณิ ต ศาสตร์ โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับ
การหาร ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับ

20

24

31
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

2(ต่อ)

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

ทศนิยม การนาความรู้เกี่ยวกับทศนิยม
ไปใช้ในชีวิตจริง และจานวนตรรกยะเป็น
จานวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยม
ซาหรือเศษส่วนได้ รวมทังสมบัติของหนึ่ง
และศูนย์ และสมบัติเกี่ยวกับการบวก
และการคูณจานวนตรรกยะสามารถ
นามาช่วยในการหาคาตอบได้
ค 1.1ม. 1/2
เลขยกกาลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดง
เข้าใจและใช้
จ านวนที่ เ กิ ด จากการคู ณ ตั ว เองซ ากั น
สมบัติของเลขยก หลายๆ ตัว สาหรับเลขยกกาลังที่มีฐ าน
กาลังที่มีเลขชี
เดียวกันและมีเลขชีกาลังเป็นจานวนเต็ม
กาลังเป็นจานวน สามารถนามาคูณและหารกันได้โ ดยใช้
เต็มบวกในการ สมบั ติ ก ารคู ณ และการหารของเลขยก
แก้ปัญหา
กาลัง ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการ
คณิตศาสตร์และ เขียนจานวนในรูปการคูณของจานวนที่
ปัญหาในชีวิตจริง มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่า 10
กับเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นสิ บและมีเลข
ชีกาลังเป็นจานวนเต็ม นิยมใช้กับจานวน
ที่มีค่ามากๆ หรือจานวนที่มีค่ าน้ อย ๆ
รวมทั งการน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ เลขยก
กาลังไปใช้ในชีวิตจริง

3

เลขยก
กาลัง

4

มิติสัมพันธ์ ค 2.2 ม.1/2
ของรูป
เข้าใจและใช้
เรขาคณิต ความรูท้ าง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิต

รูปเรขาคณิตสามมิติมีหน้าตัดเป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน โดยขึนอยู่กับแนวในการตัด 2 แนว
คื อ แ น ว ตั ง ฉ า ก กั บ พื น ร า บ แ ล ะ
แนวขนานกั บ พื นราบ ซึ่ ง การสื บ เสาะ
และสั งเกต นามาระบุภ าพสองมิ ติ ที่ ไ ด้
จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูป
เรขาคณิ ต สามมิ ติ ที่ ป ระกอบขึ นจาก
ลูกบาศก์ กาหนดมุมมองภาพได้ 3 แบบ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

10

12

5

6

32
มำตรฐำนกำร
เวลำ น้ำหนัก
ชื่อหน่วย
เรียนรู้ /
สำระสำคัญ
(ชั่วโมง) คะแนน
ตัวชี้วัด
สองมิติและรูป
คือ มองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน
4(ต่อ)
เรขาคณิตสามมิติ รวมทังการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติเพื่อ
แสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึน
จากลูกบาศก์
5 สมการเชิง ค1.3 ม.1/1
แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของ
9
11
เส้น
เข้าใจและใช้
สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะส าคั ญ บางอย่ า ง
ตัวแปร
สมบัติของการ
ร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งใช้การสังเกต
เดียว
เท่ากันและสมบัติ การวิเคราะห์ เพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุน
ของจานวน เพื่อ แล้วเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้ นตัว
วิเคราะห์และ
แปรเดี ย ว ส่ ว นค าตอบของสมการเชิ ง
แก้ปัญหาโดยใช้ เส้ นตัว แปรเดียว คือ จานวนที่แทนค่ า
สมการเชิงเส้นตัว ของตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการ แล้ว
แปรเดียว
ทาให้สมการเป็นจริง การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้
สมบัติของการเท่ากันในการหาค าตอบ
ของสมการและตรวจสอบค าตอบ
รวมทังการนาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

หน่วย
ที่

รวม
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
รวมทั้งสิ้น

58
1
1
60

70
15
15
100
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ค 21102 คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
*************************************************************************
ศึ ก ษาอั ต ราส่ ว น อั ต ราส่ ว นของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สั ด ส่ ว น การน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างพืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างเกี่ยวกับส่วน
ของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตังฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้
การสร้างพืนฐานทางเรขาคณิต การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ และการสร้างเส้นขนาน คู่อันดับและกราฟ
ของคู่อันดับ กราฟของความสั มพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการนาความรู้เกี่ยวกับ
กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การตังคาถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
นาเสนอและการแปลความหมายข้อมูล และการนาความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ เ หตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจ และสรุ ป ผลได้ อ ย่ างเหมาะสม ใช้ ภ าษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน
การทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
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 ตัวชี้วดั
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ภำคเรียนที่ 2 เวลำ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

หน่วย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
ชื่อหน่วย
ที่
ตัวชี้วัด
1 อัตราส่วน ค 1.1 ม. 1/3 เข้าใจ
และประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง
2 การสร้าง ค 2.2 ม.1/1 ใช้
ทาง
ความรู้ทางเรขาคณิต
เรขาคณิต และเครื่องมือ เช่น วง
เวียน และสันตรง
รวมทังโปรแกรมThe
Geometer’s
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่นๆ เพื่อสร้าง
รูปเรขาคณิตลอดจน
นาความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างนีไป
ประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
3 สมการเชิง ค 1.3 ม.1/2 เข้ า ใจ
เส้น
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สองตัว
กราฟในการแก้ปัญหา
แปร
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ปัญหาในชีวิตจริง
ค 1.3 ม. 1/3 เข้าใจ
3(ต่อ)
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น

สำระสำคัญ
อัตราส่วน อัตราส่วนของจานวน
หลายๆ จานวน สัดส่วน และร้อย
ละสามารถนาไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่าง
หลากหลาย

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13
16

การสร้างพืนฐานทางเรขาคณิตและ
การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดย
ใช้วงเวียนและสันตรง รวมทังใช้
โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่นๆ และการนา
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพืนฐานทาง
เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

15

18

คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับเป็น
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองกลุ่ม โดยปริมาณใน
กลุ่มที่หนึ่งเขียนแสดงบนเส้น
จานวน ในแนวนอน และปริมาณใน
กลุ่มที่สองเขียนแสดงบนเส้นจานวน
ในแนวตัง การอ่านและการแปล
ความหมายของกราฟในระบบพิกัด

16

20

35
หน่วย
ที่

4

ชื่อหน่วย

สถิติ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
เวลำ น้ำหนัก
สำระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ในการแก้ปัญหา
ฉากจะต้องพิจารณาจาก
คณิตศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถบอก
ปัญหาในชีวิตจริง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปริมาณในกลุ่มทังสองได้
กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้น มีลักษณะเป็นเส้นตรง ส่วน
หนึ่งของเส้นตรง หรือเป็นจุดที่เรียง
ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรที่มีคาตอบเดียว
มีหลายคาตอบหรือไม่มีคาตอบ
พิจารณาได้จากกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรนันๆ รวมทัง
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง
ค 3.1ม.1/1 เข้าใจ
การตังคาถามทางสถิติที่ทาให้เกิด
14
16
และใช้ความรู้ทาง
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่
สถิติในการนาเสนอ เหมาะสม การนาเสนอข้อมูลเป็น
ข้อมูล และแปล
การจัดหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์
ความหมายข้อมูล
กันตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม
รวมทังนาสถิติไปใช้ ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้อ่านแปล
ในชีวิตจริงโดยใช้
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลได้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ง่ายขึน เพื่อนาไปประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และ
อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ
เกิดขึนได้จากการนาเสนอข้อมูลทาง
สถิติ

36
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ
รวม
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
รวมทั้งสิ้น

เวลำ
(ชั่วโมง)
58
1
1
60

น้ำหนัก
คะแนน
70
15
15
100
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