
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนมาตรฐาน 2 มาตรฐาน และจ านวนตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด ต่อภาคเรียน 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาที่สอน 
เวลาเรียน 
ชั่วโมง 

คะแนน 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

 

มาตรฐาน ค  1.1   เข้า
ใจความหลากหลายของการ
แสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

1.  เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และ
ใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะและการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิต 

จ านวนเต็ม 
1) จ านวนเต็ม 
2) การบวกจ านวนเต็ม 
3) การลบจ านวนเต็ม 
4) การคูณจ านวนเต็ม 
5) การหารจ านวนเต็ม 
6) สมบัติของการบวกและการ
คูณจ านวนเต็ม 

จ านวนเต็ม 
1) จ านวนเต็ม 
2) การบวกจ านวนเต็ม 
3) การลบจ านวนเต็ม 
4) การคูณจ านวนเต็ม 
5) การหารจ านวนเต็ม 
6) สมบัติของการบวกและการคูณ
จ านวนเต็ม 

17 20 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 
 

มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจ
และวิเคราะห์รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

1. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น  วงเวียนและสันตรง
รวมทั้งโปรแกรม The geometric’s  
sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 
1) การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
2) การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
3) การสร้างรูปเรขาคณิต 

การสร้างทางเรขาคณิต 
1) การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
2) การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
3) การสร้างรูปเรขาคณิต 

12 13 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาที่สอน 
เวลาเรียน 
ชั่วโมง 

คะแนน 



หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3 

 

มาตรฐาน ค  1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของการ
แสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

2.  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
บวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

เลขยกก าลัง 
1) ความหมายของเลขยกก าลัง 
2) การคูณและการหารเลขยก
ก าลัง 
3) สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

เลขยกก าลัง 
1) ความหมายของเลขยกก าลัง 
2) การคูณและการหารเลขยกก าลัง 
3) สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

10 12 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 

 

มาตรฐาน ค  1.1   เข้า
ใจความหลากหลายของการ
แสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

1.  เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และ
ใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะและการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิต 

ทศนิยมและเศษส่วน 
1) ทศนิยมและการ
เปรียบเทียบทศนิยม 
2) การบวกและการลบทศนิยม 
3) การคูณและการหารทศนิยม 
4) เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน 
5) การบวกและการลบเศษส่วน 
6) การคูณและการหาร
เศษส่วน 
7) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน 

ทศนิยมและเศษส่วน 
1) ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 
2) การบวกและการลบทศนิยม 
3) การคูณและการหารทศนิยม 
4) เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วน 
5) การบวกและการลบเศษส่วน 
6) การคูณและการหารเศษส่วน 
7) ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม
และเศษส่วน 
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหาที่สอน 
เวลาเรียน 
ชั่วโมง 

คะแนน 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 
 

มาตรฐาน ค 2.2   เข้าใจ
และวิเคราะห์รูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต และทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

2. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
ในการ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
1) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ
2) ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง 
และภาพด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
1) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
2) ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง 
และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

6 7 

คะแนนสอบปลายภาค 30 
รวมสิ้นภาคเรียน 100 

 


