
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ค21101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 1  

รายวิชาพ้ืนฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง จำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของ

จำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น

จำนวนเต็มบวกในการแก้ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ ความรู้

เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจ

และใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสาม

มิต ิ

 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะกระบวนการณ์ทางคณิตศาสตร์ และจำลอง

สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อ

พัฒนาทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำ

ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรับผิดชอบใน

ตนเองและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

  

รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

 ค 1.1 ม.1/1  

 ค 1.1 ม.1/2 

 ค 2.2 ม.1/1 

 ค 2.2 ม.1/2 

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค 21101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนว่ยกิต 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนักคะแนน 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

กล
าง

ภา
ค 

ปล
าย

ภา
ค 

1 จำนวนเต็ม 

-จำนวนเต็ม 

-สมบัติของจำนวนเตม็ 

-การนำความรูเ้กี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 

ค 1.1 ม.1/1 

ค 1.1 ม.1/2 
12 12 10 6 

2 การสร้างทางเรขาคณิต 

-การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณติ 

-การสร้างรูปเรขาคณติสองมิตโิดยใช้ 

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

-การนำ ความรูเ้กี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทาง

เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

ค 2.2 ม.1/1 10 8 4 3 

3 เลขยกกำลัง -เลขยกกำลังที่มเีลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ค 1.1 ม.1/2 10 8 6 4 

4 ทศนิยมและเศษส่วน -ทศนิยมและเศษส่วน ค 1.1 ม.1/1 19 15 - 10 

5 
รูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิต ิ

-หน้าตัดของรูปเรขาคณติสามมิต ิ

-ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ดา้นข้างและด้านบน

ของรูปเรขาคณิตสามมติิที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก 

ค 2.2 ม.1/2 8 7 - 7 

สอบปลายภาค 1 -   

รวม 60 70 20 30 

 

 

 

 

 

 



คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค21102          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2        เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ศึกษา และฝกทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรอันไดแกการแกปญหาการใหเหตุผล การ

สื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ในสาระตอไปนี้  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้น ตัว

แปรเดียว การนําความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง  อัตราส่วน  อัตราส่วนของ

จํานวนหลายๆจํานวน  สัดส่วน  การนําความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ ในการแก้ปญหา

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนําความรู้เกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง   สถิติ  การตั้งคําถามทางสถิติ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปล

ความหมายข้อมูล การนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณหรือสราง สถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษา  คนคว้าโดย

การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการใน การแกปญหา  การสื่อสารและสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ 

นําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใช

ในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติทดี่ตอวิชาคณิตศาสตร สามารถทํางานอย

างเปนระบบ  มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง          ใช

วิธีการการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายตามสภาพจริงและศักยภาพของผู้เรียน ใหสอดคลองกับเนื้อหาและ 

ทักษะที่ตองการวัด 

รหสัตัวช้ีวัด 

ค1.3 ม.1/1  

ค1.3 ม.1/2   

ค1.3 ม.1/3   

ค1.1 ม.1/3   

ค3.1 ม.1/1         รวม 5 ตัวชี้วัด 



โครงสร้างรายวิชา 

ตามหน่วยการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้  จำนวนชั่วโมงและน้ำหนักคะแนน 

รายวิชาคณิตศาสตร์   รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                                                       

เวลาเรียน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                          จำนวน  1.5   หนว่ยกิต 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จำนวน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
ค 

1 สมการเชิงเส้น              

ตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- การนําความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง 

14 ชม. 14 6 

2 อัตราส่วน 

สัดส่วนและร้อยละ 

- อัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวน 

- สัดส่วน 

- การนําความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน 

และร้อยละไปใช้ในการแก้ปญหา 

16 ชม. 24 6 

3 สมการเชิงเส้นสองตัว

แปร 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 

- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

- การนําความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น 

สองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไป

ใช้ในชีวิตจริง 

16 ชม. 18 12 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จำนวน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ระ
หว่

าง
เรีย

น 

ปล
าย

ภา
ค 

4 สถิติ สถิติ 

- การตั้งคําถามทางสถิติ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การนําเสนอข้อมูล 

o แผนภูมิรูปภาพ 

o แผนภูมิแท่ง 

o กราฟเส้น 

o แผนภูมิรูปวงกลม 

- การแปลความหมายข้อมูล 

- การนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

14 ชม. 14 6 

รวม 60 70 30 

 

 


