
 

๑๐๑ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๑  

ตัวช้ีวัดขอ๑ 

ระบุหรือยกตัวอยาง 

และเปรียบเทียบ

จํานวนเต็มบวก 

จํานวนเต็มลบ ศูนย 

เศษสวนและทศนิยม 

 

- ระบบจํานวนเต็ม ไดแก 

จํานวนเต็มบวก (จํานวนนับ) 

ศูนย จํานวนเต็มลบ 

- เศษสวนและทศนิยม 

 

- ทักษะการคิดหลากหลายในความ

แตกตางระหวางจํานวนแตละชนิด 

- เปรียบเทียบเศษสวนและทศนิยม

โดยใชเครื่องหมาย > , < , = 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

 

  



 

๑๐๒ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๑ เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง(ตอ) 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๑  

ตัวช้ีวัดขอ๒  

เขาใจเกี่ยวกับเลขยก

กําลังที่มีเลขช้ีกําลัง 

เปนจํานวนเต็ม และ

เขียนแสดงจํานวน ให

อยูในรูปสัญกรณ

วิทยาศาสตร       

(scientific notation) 

- เลขยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลัง

เปนจํานวนเต็มนิยมใชกับ

จํานวนที่มีคามากๆหรือมีคา

นอย 

- การเขียนแสดงจํานวนใน

รูปสัญกรณวิทยาศาสตร เปน

การเขียนจํานวนในรูปการคูณ

ของจํานวนที่มากกวาหรือ

เทากับ๑ แตนอยกวา ๑๐กับ

เลขกลังที่มีฐานเปนสิบ (A 

×๑๐nเมื่อ ๑≤ A <๑๐และ 

n เปนจํานวนเต็ม) 

 

-ทักษะการเช่ือมโยง การเขียนเลข

ยกกําลังที่มีเลขช้ีกําลัง เปนจํานวน

เต็ม ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

- ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา 

 

- ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ (Leadership 

and Resposibility) 

 

 

 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม 

(ความเคารพ

ผูอ่ืน ความ

ซื่อสัตย) 

 

 

 



 

๑๐๓ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๒  

ตัวช้ีวัดขอ ๑  

บวก  ลบ  คูณ  หาร

จํานวนเต็ม  และ นําไปใช

แกปญหา ตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผลของ

คําตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้น

จากการบวก  การลบ การ

คูณ  การหาร  และบอก

ความสัมพันธของการบวก

กับการลบ  การคูณกับ

การหารของจํานวนเต็ม 

 

การดําเนินการของจํานวน

เต็มไดแกการบวก ลบ คูณ

และหารจํานวนเต็มเปนการ

ดําเนินการทางคณิตศาสตร

ที่มีบอกความสัมพันธของ

การบวกกับการลบ  การคูณ

กับการหารของจํานวนเต็ม 

 

- ทักษะการบวก ลบ คูณหาร 

จํานวนเต็ม 

-ทักษะการแกปญหาอยาง

สมเหตุสมผลของคําตอบละ

อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  

การลบ การคูณ  การหาร   

-บอกความสัมพันธของการบวก

กับการลบ  การคูณกับการหาร

ของจํานวนเต็ม 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 



 

๑๐๔ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา (ตอ) 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๒  

ตัวช้ีวัดขอ ๒ 

 บวก  ลบ  คูณ  หาร

เศษสวนและ ทศนิยม  

และนําไปใชแกปญหา

ตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของ

คําตอบ อธิบายผลที่

เกิดขึ้นจากการบวก การ

ลบ การคูณการหาร 

และบอกความสัมพันธ

ของการบวกกับการลบ  

การคูณกับการหารของ

เศษสวนและทศนิยม 

- การบวก  ลบ  คูณ  หาร

เศษสวนและ ทศนิยม และ

นําไปใชแกปญหาเปนการ

ดําเนินการทางคณิตศาสตร

โดยตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ  

- อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ

บวก การลบ การคูณการหาร 

และบอกความสัมพันธของ

การบวกกับการลบ  การคูณ

กับการหารของเศษสวนและ

ทศนิยมได 

 

- บวก ลบ คูณ หาร เศษสวน

และทศนิยม 

- แกโจทยปญหาเศษสวนและ

ทศนิยม 

- แยกยะความสัมพันธของการ

บวก  ลบ  คูณ  หารเศษสวน

และ ทศนิยม   

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 



 

๑๐๕ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

 

 

 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา (ตอ) 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๒  

ตัวช้ีวัด๓. 

 อธิบายผลที่เกิดขึ้น

จากการยกกําลังของ

จํานวนเต็ม  เศษสวน

และทศนิยม 

ตัวช้ีวัด๔.  

คูณและหารเลขยก

กําลังที่มีฐานเดียวกัน 

และเลขช้ีกําลังเปน

-  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก

การยกกําลังของจํานวนเต็ม

เศษสวนและทศนิยม 

- การคูณและการหารเลข

ยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและ

เลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม 

 

- เขาใจความหมายของเลขยกกําลัง

ที่มาจากการคูณตัวเลขเดิมที่ซ้ําๆ

กันหลายตัว 

- อธิบายผลลัพธที่เกิดจากการยก

กําลังของจํานวนเต็ม เศษสวน และ

ทศนิยม 

- การคูณและการหารเลขยกกําลัง

ที่มีฐานเดียวกันและเลขช้ีกําลังเปน

จํานวนเต็ม 

 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 



 

๑๐๖ 

จํานวนเต็ม  

 

 



 

๑๐๗ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๓ ใชการประเมินคาในการคํานวณและแกปญหา 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๓  

ตัวช้ีวัด 

๑. ใชการประมาณคา

ในสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม  รวมถึง

ใชในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของ

คําตอบที่ไดจากการ

คํานวณ 

 

 

 

 

 

- การประมาณคาเปนการ

หาผลลัพธโดยประมาณ 

และเปนการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของคําตอบ

รวมถึงการนําไปใชในสาน

การณตางๆ 

 

- ทักษะการประมาณคาใน

สถานการณตาง ๆและนํา

ผลลัพธที่ไดมาพิจารณาความ

สมเหตุสมผล 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

- ทักษะอาชีพและทักษะ

การเรียนรู 

-การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได (Initiative and 

Self-Direction) 

 

- คุณลักษณะ

ดานการทํางาน 

(การปรับตัว) 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การช้ีนําตนเอง

การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 



 

๑๐๘ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

 

 

 

สาระที่ ๑  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเก่ียวกับจํานวนไปใช 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๑.๔  

ตัวช้ีวัด 

๑. นําความรูและ

สมบัติเกี่ยวกับจํานวน

เต็มไปใชในการ

แกปญหา 

 

 

 

 

 

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ

จํานวนนับและการนําไปใช 

- นําความรูเกี่ยวกับสมบัติ

จํานวนเต็มไปใชแกโจทย

ปญหา 

 

- สามารถแกโจทยปญหา

เกี่ยวกับจํานวนเต็ม 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิดคํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 

- ทักษะดานการสรางสรรค 

และนวัตกรรม 

-การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได (Initiative and 

Self-Direction) 

- การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ

เช่ือถือได 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(ตรวจสอบการ

เรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 



 

๑๐๙ 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

 

 

 

 

สาระที่ ๓ เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ  และ สามมิติ  

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 



 

๑๑๐ 

มาตรฐาน ค ๓.๑ 

ตัวช้ีวัด 

๑. สรางและบอก

ขั้นตอนการสราง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

๒. สรางรูปเรขาคณิต

สองมิติโดยใชการสราง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต

และบอกขั้นตอนการ

สรางโดยไมเนนการ

พิสูจน 

- การสรางและบอกขั้นตอน

พ้ืนฐาน 

ทางเรขาคณิต (ใชวงเวียนและ 

สันตรง)  

-การสรางรูปเรขาคณิตสอง

มิติ โดยใชการสรางพ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิต (ใชวงเวียน

และสันตรง) 

- สรางสวนของเสนตรง  แบง

ครึ่งสวนของเสนตรง มุม แบง

ครึ่งมุม  ขนาด เทาที่กําหนด 

รวมถึงการสรางเสนต้ังฉากโดย

ใชวงเวียนและสันตรง 

- สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดย

นําความรูเรื่องการสรางพ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิตโดยใชวงเวียน

และสันตรง 

 

 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการสรางสรรค 

และนวัตกรรม 

-การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

- การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ

เช่ือถือได 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การช้ีนําตนเอง

การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

 

 

 



 

๑๑๑ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๓ เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ  และ สามมิติ  

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

ตัวช้ีวัดขอ ๓ 

สืบเสาะ  สังเกต  และ

คาดการณเกี่ยวกับสมบัติทาง

เรขาคณิต 

สมบัติทางเรขาคณิตที่

ตองการการสืบเสาะ 

สังเกต  และคาดการณ   

- วิเคราะหหาสมบัติทาง

เรขาคณิตที่เกิดจากการ

สรางพ้ืนฐาน เชน ขนาดของ

มุมตรงขาม เปนตน 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 

- ทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม 

-การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได (Initiative and 

Self-Direction) 

- การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ

เช่ือถือได 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การช้ีนําตนเอง

การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

 

 

 

ตัวช้ีวัดขอ ๔   

อธิบายลักษณะของ รูป

เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่

กําหนดให 

ภาพของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

- อธิบายลักษณะของรูป

เรขาคณิตสามมิติจากภาพที่

กําหนดให 

ตัวช้ีวัดขอ ๕  

ระบุภาพสองมิติที่ไดจากการ

มองดานหนา (front  view) 

ดานขาง (side view)  หรือ 

ดานบน (top  view) ของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่กําหนดให  

ภาพที่ไดจากการมอง

ดานหนา (front view)  

ดานขาง (side view)  

และดานบน (top 

view)  ของรูป

เรขาคณิตสามมิติ 

- เขียนภาพสองมิติที่ไดจาก

การมองดานหนา  ดานขาง  

ดานบน ของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

 



 

๑๑๒ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๓ เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ  และ สามมิติ  

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐาน ค ๓.๑ 

ตัวช้ีวัดขอ ๖ 

วาดหรือประดิษฐรูป

เรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบขึ้นจาก

ลูกบาศก  เมื่อกําหนด

ภาพสองมิติที่ไดจาก

การมองดานหนา  

ดานขาง และดานบน

ให 

การวาดหรือประดิษฐรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ

ขึ้นจากลูกบาศก  เมื่อ

กําหนดภาพสองมิติที่ไดจาก

การมองดานหนา ดานขาง 

และดานบนให 

- วาดรูปหรือประดิษฐรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้น

จากลูกบาศกเมื่อกําหนดภาพ

สองมิติที่ไดจากการมอง

ดานหนา ดานขาง  ดานบน ให 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 

- ทักษะดานการสรางสรรค 

และนวัตกรรม 

-การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

- การเปนผูสรางผลงานหรือ

ผลผลิตและความรับผิดชอบ

เช่ือถือได 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การช้ีนําตนเอง

การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

 



 

๑๑๓ 

 

 

 

 



 

๑๑๔ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 

มาตรฐาน ๔.๑ เขาใจและวิเคราะหแบบรูป(Pettern)ความสัมพันธและฟงกชัน 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐาน ค ๔.๑ 

ตัวช้ีวัดขอ ๑  

วิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบ

รูปที่กําหนดให 

-  แบบรูปและความสัมพันธ 

 

- วิเคราะหและอธิบาย

ความสัมพันธของแบบรูปที่

กําหนดให 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๕ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 

มาตรฐาน ๔.๒ ใชนิพจน  สมการ  อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐาน ค ๔.๒ 

ตัวช้ีวัดขอ ๑ 

แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยาง

งาย   

- สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวอยางงาย 

 

- ใชสมบัติการเทากันแกสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวอยางงาย 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการ

เขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณ

และทักษะในการ

แกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

(ความซื่อสัตย) 

 

 

มาตรฐาน ค ๔.๒ 

ตัวช้ีวัดขอ ๒ 

เขียนสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจาก

สถานการณ หรือปญหาอยางงาย 

- สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวอยางงายจาก

สถานการณตางๆ 

 

- เขียนประโยคสัญลักษณ  

แทนขอความ สถานการณในรูป

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

- แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

จากประโยคสัญลักษณที่ไดจาก

สถานการณตางๆ 

มาตรฐาน ค ๔.๒ - โจทยปญหาเกี่ยวกับ -แกโจทยปญหาเกี่ยวกับ



 

๑๑๖ 

ตัวช้ีวัดขอ ๓  

แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสนต

แปรเดียวอยางงาย  พรอมทั้งตระหนัก

ความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวอยางงาย 

 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

อยางงายไดและตระหนักถึง

ความสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 

มาตรฐาน ๔.๒ ใชนิพจน  สมการ  อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model)อ่ืนๆ แทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใชแกปญหา 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐาน ค ๔.๒ 

ตัวช้ีวัดขอ ๔  

เขียนกราฟบนระนาบในระบบ

พิกัดฉากแสดงความเกี่ยวของ

ของปริมาณสองชุดที่กําหนดให 

- กราฟบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก 

 

- เขียนกราฟบนระนาบโดยใช

พิกัดตามระบบพิกัดฉาก 

 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการเขียน 

- ทักษะดานการคิด

คํานวณ 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม    

มาตรฐาน ค ๔.๒ 

ตัวช้ีวัดขอ ๕  

- อานและแปล

ความหมายในระบบ

- เช่ือมโยงความรูจากระบบ

พิกัดฉากในการอานและแปล



 

๑๑๗ 

อานและแปลความหมายของ

กราฟบนระนาบในระบบพิกัด

ฉากทีก่ําหนดให 

พิกัดฉากที่กําหนดให ความหมายของกราฟ  (ความซื่อสัตย) 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๘ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่  ๕ การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค ๕.๒ ใชวิธีการทางสถิติและความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในการคาดคะเนไดอยางสมเหตุสมผล                      
  

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 3R8C ทักษะชีวิตและอาชีพ 

(Life and Career Skills) 

มาตรฐานค ๕.๒ 

ตัวช้ีวัดขอ ๑ อธิบายไดวา

เหตุการณที่กําหนดให 

เหตุการณใดจะมีโอกาส

เกิดขึ้นไดมากกวากัน 

 

 

 

 

 

 

 

- การเปรียบเทียบโอกาส

ที่จะเกิดขึ้นของ

เหตุการณ 

 

- อธิบายเหตุการณที่กําหนดใหวา

เหตุการณใดมีโอกาสเกิดขึ้นได

มากกวากัน 

- ทักษะดานการอาน 

- ทักษะดานการคิดอยาง

มีวิจารณญาณและทักษะ

ในการแกปญหา 

 

- 

 

- คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู  

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

 

 


