
 

 
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา  กลยุทธ์ ยุทธวิธีการแก้ปัญหา          รหัสวิชา  ค20204 
   จ านวนชั่วโมง 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายสุทิน   เสนภักดี , นางสาวพิชญาภรณ์  อภิสิทธิเนตร 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การแก้ปัญหาโดยการเดาและตรวจสอบ การแก้ปัญหาโดยการแจกแจง
รายการหรือสร้างตาราง การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูป การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลองใช้ส่ือหรือ
วัตถุต่าง ๆ การแก้ปัญหาโดยการตัดออก การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย การแก้ปัญหาโดยใช้การเลือก
การด าเนินการหรือการเขียนสมการ การแก้ปัญหาโดยใช้การหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล  และการแก้ปัญหาโดยการท า
การย้อนกลับ  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการแก้ปัญหา 
เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 

น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร  
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการเดาและตรวจสอบในการแก้ปัญหาได้ 
2.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการแจกแจงรายการหรือสร้างตารางในการแก้ปัญหาได้ 
3.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูปในการแก้ปัญหาได้ 
4.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลองใช้ส่ือหรือวัตถุต่าง ๆ  ในการแก ้

                 ปัญหาได้ 
5.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออกในการแก้ปัญหาได้ 
6.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่ายในการแก้ปัญหาได้ 
7.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การเลือกการด าเนินการหรือการเขียนสมการในการแก้ปัญหาได้ 



 

 
 

 
8.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหาได้ 
9.  สามารถใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าย้อนกลับในการแก้ปัญหาได้      

รวม   9   ผลการเรียนรู้ 
 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เร่ืองที่สอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการเดาและตรวจสอบ 
*ชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการเดาและ
ตรวจสอบ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom  หรือ Line 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการเดาและตรวจสอบ  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการแจกแจงรายการหรือสร้างตาราง 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการแจกแจงรายการหรือสร้างตาราง 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูป  

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูป 

* วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  
   ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ มอบหมายให้ท าใบงาน เรื่อง กลยุทธ์ 
   การแก้ปัญหาโดยการใช้แบบรูป ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google 

   Classroom  หรือ Line 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลองใช้ส่ือหรือ
วัตถุต่าง ๆ 

* วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  มอบหมายให้  
  ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบ 
  จ าลองใช้ส่ือหรือวัตถุต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google 
  Classroom หรือ Line 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 
 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการวาดรูปหรือสร้างแบบจ าลองใช้ส่ือหรือ
วัตถุต่าง ๆ  
* วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2   
   ปีการศึกษา 2565 



 

 
 

 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เร่ืองที่สอน 
9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 

 
* วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
* วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 หยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม. มอบหมาย 
   ให้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออก ผ่านระบบ 
   ออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออก  
* วันท่ี 2 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันส้ินปีและวันขึ้นปีใหม่   
   มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออก  
   ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการตัดออก  
12 16 ม.ค. – 22 ม.ค. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  

* วันท่ี 16 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันครู มอบหมายให้ศึกษา  
   เรื่อง  กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  
   ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การเลือกการด าเนินการหรือการเขียน

สมการ  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การเลือกการด าเนินการหรือการเขียน

สมการ  
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท าย้อนกลับ 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชากลยุทธ์ ยุทธวิธีการแก้ปัญหา (ค20204) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชากลยุทธ์ ยุทธวิธีการแก้ปัญหา (ค20204) 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม            100 คะแนน 
 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 1 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการเดาและ 
       ตรวจสอบในการแก้ปัญหา 
       ได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดย
การเดาและตรวจสอบ 

5 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- Power Point 
- ใบงาน 
- Google 
  Classroom 
- Google Meet 
- Line  

ข้อ 2 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการแจกแจง 
       รายการหรือสร้างตาราง    
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการแจกแจงรายการ
หรือสร้างตาราง 

5 

ข้อ 3 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการใช้แบบรูป  
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการใช้แบบรูป 

5 

ข้อ 4 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการวาดรูปหรือ 
       สร้างแบบจ าลองใช้ส่ือ 
       หรือวัตถุต่าง ๆ ในการ 
       แก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการวาดรูปหรือสร้าง
แบบจ าลองใช้ ส่ือหรือ
วัตถุต่าง ๆ  

10 

 
 



 

 
 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 , 26 – 29 ธันวาคม 2565)    

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
ข้อ 1 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการเดาและ 
       ตรวจสอบในการแก้ปัญหา 
       ได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการ
เดาและตรวจสอบ 

20 แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีท า 
(20 คะแนน) 

ข้อ 2 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการแจกแจง 
       รายการหรือสร้างตาราง    
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการ
แจกแจงรายการหรื อสร้ าง
ตาราง 

ข้อ 3 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการใช้แบบรูป  
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการใช้
แบบรูป 

  

ข้อ 4 สามารถใช้กลยุทธ์การแก ้
       ปัญหาโดยการวาดรูปหรือ 
       สร้างแบบจ าลองใช้ส่ือ 
       หรือวัตถุต่าง ๆ ในการ 
       แก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการ
วาดรูปหรือสร้างแบบจ าลองใช้
ส่ือหรือวัตถุต่าง ๆ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 5 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยการตัดออก 
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการตัดออก 

5 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- Power Point 
- ใบงาน 
- Google 
  Classroom 
- Google Meet 
- Line  

ข้อ 6 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       โดยการท าให้อยู่ในรูป 
       อย่างง่ายในการแก้ปัญหา  
       ได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการท าให้อยู่ในรูป
อย่างง่าย 

5 

ข้อ 7 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยใช้การเลือก 
       เลือกการด าเนินการหรือ 
       การเขียนสมการในการแก้  
       ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยใช้การเลือกการ
ด า เนินการหรือการ
เขียนสมการ 

5 

ข้อ 8 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยใช้การหา 
       เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใน 
       การแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยใช้การหาเหตุผลท่ี
สมเหตุสมผล 

5 

ข้อ 9 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยการท าย้อน  
       กลับในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหา
โดยการท าย้อนกลับ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 5 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยการตัดออก 
       ในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการ
ตัดออก 

30 แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีท า 
(30 คะแนน) 
 

ข้อ 6 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       โดยการท าให้อยู่ในรูป 
       อย่างง่ายในการแก้ปัญหา  
       ได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท า
ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

ข้อ 7 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยใช้การเลือก 
       เลือกการด าเนินการหรือ 
       การเขียนสมการในการแก้  
       ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การ
เลือกการด าเนินการหรือการ
เขียนสมการ 

  

ข้อ 8 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยใช้การหา 
       เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใน 
       การแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยใช้การ
หาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล 

  

ข้อ 9 สามารถใช้กลยุทธ์การ 
       แก้ปัญหาโดยการท าย้อน  
       กลับในการแก้ปัญหาได้ 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการท า
ย้อนกลับ 

  

 


