
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



ค ำน ำ 
 

 เอกสารเกมส์ออนไลน์ส าหรับครูคณิตศาสตร์ เลม่นี ้ได้เรียบเรียงขึน้เพ่ือให้ครูคณิตศาสตร์ได้มีส่ือการสอนท่ีสวยงาม
และน่าสนใจส าหรับนกัเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเกมส์สว่นใหญ่จะสามารถสุ่มโจทย์ได้ ครูจึงสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียน
การสอนในชัน้เรียนจะเหมาะสมกวา่ท่ีครูจะให้นกัเรียนได้ไปเลน่เกมส์เอง  เน่ืองจากการเลน่เกมส์ของนกัเรียนเม่ือมีความ
สนกุสนานก็จะมีพฤตกิรรมท่ีตดิเกมส์ได้ แตห่ากครูน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนจะสามารถดึงดดูความสนใจ
ของนกัเรียนให้สนกุสนานกบัการเรียน อีกทัง้ครูยงัสามารถให้เวลานกัเรียนคิด อธิบายวธีิคดิ และมีการตรวจสอบค าตอบ  โดย
ในการรวมรวมเกมส์ออนไลน์เล่มนีจ้ะสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเนือ้หาสาระตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถ
เลือกได้ตามความสนใจหรือตามเนือ้หาท่ีสอน 

 เอกสารฉบบันีเ้กิดขึน้ได้ต้องขอขอบคณุนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒท่ีได้ช่วยในการศกึษาค้นคว้าเกมส์ตา่งๆ ท่ีสามารถใช้มาเป็นส่ือการสอนคณิตศาสตร์ได้ อีกทัง้ขอขอบคณุ
เทคโนโลยี มือถือ และเวบ็ไซด์ตา่งๆ ท่ีได้เอือ้เฟือ้ข้อมลูเพ่ือการศกึษาเรียนรู้ของนกัเรียนและผู้ ท่ีสนใจ 

 ผู้เรียบเรียงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเกมส์ออนไลน์ส าหรับครูคณิตศาสตร์นีค้งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ่านตามสมควร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีเป็นครูคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนในชัน้เรียนได้ หากท่านได้
น าไปใช้และมีข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังความคดิเห็นตา่งๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงงานและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ตอ่ไป และขอขอบคณุทกุท่านมา ณ โอกาสนี ้
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ค ำชีแ้จงส ำหรับครู 

 

 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครคูวรจัดกิจกรรมให้สนุกสนานและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
โดยน าส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นสาระพื้นฐานของการเรียนรู้วิชาต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของตนเอง การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เกมส์นี้จะมีภาพและการเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ แต่ครูควรฝึกให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเอง มีการส่ือสารแนวคิด
ของตนเองกับเพื่อนโดยให้อธิบายวิธีการคิดของนักเรียนเอง เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน โดยฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการเรียนรู้ของนักเรียน โจทย์บางอย่างอาจมีแค่
จ านวน แต่ครูสามารถสร้างเรื่องราวให้นักเรียนได้คิดและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันได้ โดยส่ือท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อาจเป็นวัสดุใกล้ตัว ส่ือบางอย่างไม่จ าเป็นต้องมีราคาแพง แต่ให้คุณประโยชน์สูง  
 การให้นักเรียนได้เล่นเกมส์ออนไลน์เองไม่เป็นประโยชน์กับนักเรียน และอาจท าให้นักเรียนติดเกมส์ 
ต้องการท าอะไรท่ีรวดเร็ว สมาธิส้ัน เสียสุขภาพจิตหรือกดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกมส์ช้ีชวนก็จะท าให้เสียท้ังเงินและ
เวลาอีกด้วย 
 เอกสารเกมส์ออนไลน์ส าหรับครูคณิตศาสตร์นี้ขอเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

1. ครูศึกษาเกมส์ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ตามต้องการ 
2. ครูน าเกมส์ท่ีเลือกไปน าเสนอนักเรียนในช้ันเรียน 
3. นักเรียนมีเวลาในการคิด (ฝึกการคิด) 
4. นักเรียนได้แบ่งปันการคิดของตัวเองกับเพื่อน อาจน าเสนอในกลุ่มเล็ก แล้วจึงน าเสนอให้กับท้ัง 

ช้ันเรียน (ฝึกการส่ือสาร ส่ือความหมาย และน าเสนอ) โดยให้มีการชมเชยนักเรียนหรือเสริมแรง
นักเรียน แต่ละคาบอาจเลือกนักเรียนน าเสนอได้น้อยและไม่เลือกนักเรียนน าเสนอแนวคิดท่ีซ้ าคน 
เพื่อให้นักเรียนท่ัวทั้งห้องได้มีการฝึกน าเสนอ ควรสะสมหลายคาบให้ครบทุกคนในช้ันเรียน 

5. หากโจทย์ข้อใดสามารถสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาได้ (เพื่อฝึกนักเรียนในกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์) 

6. หากโจทย์ข้อใดสามารถสร้างสถานการณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่ือมโยงกับเนื้อหา
ภายในวิชาคณิตศาสตร์ และเนื้อหาศาสตร์อื่นๆ (เพื่อฝึกนักเรียนในกระบวนการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์) 

7. หากโจทย์ข้อใดสามารถให้นักเรียนในการให้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นสหัสญาน-ใช้ความรู้ท่ีมีมาแต่ก าเนิด
หรือสามัญส านึก ให้เหตุผลแบบอุปนัย-ใช้การสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้งแล้วรวบรวมข้อมูล
เพื่อหาแบบรูปท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุปท่ีเช่ือว่าจะจริง หรือสร้างข้อคาดการณ์ หรือให้เหตุผลแบบนิรนัย-ใช้



การยกส่ิงท่ีรู้ว่าเป็นความจริงหรือยอมรับว่าเป็นจริงมาอ้างอิงตามหลักตรรกศาสตร์ (เพื่อฝึกนักเรียน
ในกระบวนการให้เหตุผล) 

8. หากโจทย์ข้อใดสามารถท าให้ได้ค าตอบท่ีหลากหลายในเวลาท่ีจ ากัด หรือคิดได้หลากหลายวิธี หรือ
สามารถส่งเสริมให้เกิดความคิดแปลกใหม่ หรือคิดละเอียดลออได้จะเป็นส่ิงท่ีดี (เพื่อฝึกความคิด
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน)  

9. ครูควรสรุปบทเรียนจากการน าแนวคิดของนักเรียนมาอ้างอิง และขัดเกลาภาษาให้เป็นภาษาอย่าง
เป็นทางการ จะช่วยให้นักเรียนเห็นความส าคัญของแนวคิดของตนเอง และให้ความส าคัญกับการ
เรียนการสอนมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนนี้เป็นเพียงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีเน้น
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่หากท่านผู้อ่าน
มีแนวคิดอื่นท่ีต้องการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมก็สามารถจัดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้ตามประสบการณ์
ของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

           

ล ำดับ รำยกำร หน้ำ 
1 เกม Math Battle 1 
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1.ชื่อเกม : เกมบนมือถือ Math Battle 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jio.mathbattle&hl=en 

เนื้อหา : Math Battle เป็นเกมคณิตคิดเร็ว ท่ีต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีทักษะการบวก การลบ  

การคูณ การหาร ภายในระยะเวลา 5 วินาที ในการตอบ เกมนี้เหมาะส าหรับอายุ 9 ปี ขึ้นไป 

จุดประสงค์ : เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการบวก การลบ การคูณ การหาร  

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เกมจะก าหนดโจทย์ทางคณิตศาสตร์มา มีท้ังการบวก การลบ การคูณ การหาร 

2. ต้องตอบ ภายใน 5 วินาที 

3. ตอบถูกจะได้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

4. ตอบผิด จบการแข่งขัน 

ภาพประกอบ 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jio.mathbattle&hl=en
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2.ชื่อเร่ือง เกมส์ Math Miner 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://www.mathgames.com/play/math-miner.html 
เนื้อหา :  
 1. เพื่อให้สามารถเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ ท้ังเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร และมีเรื่องเศษส่วน สมการ ฯลฯ 
เป็นต้น 
 2. ฝึกความว่องไวและความไหวพริบ เพราะเกมส์นี้ต้องแข่งกับเวลาอันรวดเร็ว 
จุดประสงค์ :    

1. เพื่อเป็นการฝึกการท าคณิตศาสตร์ระดับง่ายไปจนถึงระดับกลางส าหรับผู้เล่นต้ังแต่เด็กจนถึงเด็กช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ฝึกทักษะไหวพริบและความรวดเร็วของผู้เล่น 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 

1. กด Play เพื่อเริ่มเล่นเกม 
2. จะขึ้นหน้าต่าง “Select your grade” จะมีท้ังหมด 10 ตัวให้เลือกมีระดับพื้นฐาน อนุบาล และต้ังแต่

เกรด 1 จนถึงเกรด 8 โดยในแต่ละตัวจะมีหมวดย่อยเสริมเข้าไปอีก เช่น หมวด 1 คือเกรด 1 ก็มีท้ังการบวก การ
ลบ เป็นต้น 

3. ในหน้านี้จะขึ้น Stage จากนั้นให้เรากด OK เพื่อเริ่มเกมส์ 
4. ในหน้าตาของจอ จะเป็นการ์ตูนผู้ชายและข้างล่างจะมีแร่มากมาย ต าแหน่งของตะขอจะแกว่งไปเรื่อยๆ 

ตัวเลขมุมซ้ายบนสุดคือคะแนนท่ีเราหยิบของได้ และช่ือด่านจะอยู่ข้างล่างของคะแนน และมีหัวใจท้ังหมด 3 ดวง
ในกรณีท่ีเราค านวณโจทย์ผิด หัวใจเราจะลดลงไป 1 ดวง  

5. เมื่อเริ่มเกมส์ จะมีโจทย์มาให้ โดยบนโจทย์จะมีแถบเวลาสีขาวท่ีลดลงไปเรื่อย ถ้าตอบถูกผู้ชายจะใช้
ตะขอเกี่ยวทองหรือแหวนเพชรไวไ้ด้ แต่ถ้าตอบผิด ต าแหน่งของตะขออาจจะไปหยุดท่ีหิน เราก็ได้หินมาแทน แต่
ถ้าหยิบได้ระเบิด เราต้องเสียหัวใจไปหนึ่งดวง 

6. เมื่อเราตอบค าถามจนครบ เราก็ได้จะเล่นด่านต่อไปนั่นเอง 
ภาพประกอบ  

 

หน้าตาของเกมส์ Math Miner 

https://www.mathgames.com/play/math-miner.html
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ให้เลือกระดับช้ันในการเล่นเกมส์ มีต้ังแต่ P,K ไปจนถึงเกรด 1 ถึงเกรด 8 และในแต่ละระดับขั้นยังมีหมวดย่อยๆ 

ให้เลือกตามท่ีเราต้องการเล่น 

 

ในหน้าตาของจอ จะเป็นการ์ตูนผู้ชายและข้างล่างจะมีแร่มากมาย ต าแหน่งของตะขอจะแกว่งไปเรื่อยๆ 

ตัวเลขมุมซ้ายบนสุดคือคะแนนท่ีเราหยิบของได้ และช่ือด่านจะอยู่ข้างล่างของคะแนน และมีหัวใจท้ังหมด 3 ดวง

ในกรณีท่ีเราค านวณโจทย์ผิด หัวใจเราจะลดลงไป 1 ดวง 

ในส่วนของการเล่น เมื่อโจทย์ขึ้นบนหน้าจอ โจทย์จะมีแถบเวลาสีขาวท่ีลดลงไปเรื่อย ถ้าตอบถูกผู้ชายจะ

ใช้ตะขอเกี่ยวทองหรือแหวนเพชรไว้ได้ แต่ถ้าตอบผิด ต าแหน่งของตะขออาจจะไปหยุดท่ีหิน เราก็ได้หินมาแทน แต่

ถ้าหยิบได้ระเบิด เราต้องเสียหัวใจไปหนึ่งดวง 
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3. ชื่อเกม: เกมบนมือถือ 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  - 

เนื้อหา :  

1.  เนื้อหาท่ี 1 ท่ีได้จากเกมนี้คือการคิดเลขเร็ว โดยโจทย์ท่ีให้มาจะมีท้ังการบวก การลบ การคูณและการ

หาร โจทย์เลขสมการ 1 ตัวแปร การฝึกคิดเลขด้วยทศนิยม 1 หลัก 

2. เนื้อหาท่ี 2 ท่ีได้จากเกมนี้คือ การได้รู้ 12 เนื้อเรื่องกับไดโนเสาร์ตัวโปรด ซึ่งการผจญภัยไปในด่านต่างๆ
จะท าให้เราได้รู้จักกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ภายในเกมจะบอกลักษณะและอาหารการกินของไดโนเสาร์แต่ละ
ชนิดว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง 
จุดประสงค์ :  

1. เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการคิดเลขได้สนุกสนานและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้เด็กๆสามารถแก้โจทย์เลขสมการ 1 ตัวแปรได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. เพื่อให้เด็กๆฝึกคิดเลขด้วยทศนิยม 1 หลัก 

 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เปิดเข้าเกมและไปท่ีฮีโร่เราสามรถเลือกฮีโร่ท่ีเราอยากจะเป็นได้ ซึ่งฮีโร่แต่ละตัวจะมีความสามารถ

ต่างกัน 

2. จากนั้นไปท่ีการตั้งค่า เราสามารถเลือกระดับได้ว่าอยากจะเล่นระดับง่าย ปกติหรือว่ายาก อีกท้ังยัง

สามารถเปล่ียนภาษาได้อีกตั้ง 26 ภาษาให้เราเลือกเปล่ียนได้ตามความถนัด สามารถเปิดเพลงและซาวด์เอฟเฟคได้

อีกด้วย  

3. เมื่อเราต้ังค่าและเลือกฮีโร่เสร็จแล้วก็กดปุ่มเริ่มเกมโดยกดเข้าไปแล้วเราจะเจอหน้า วิธีการทาง

คณิตศาสตร์เด้งขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะอยากได้ การบวก การลบ การคูณ การหารหรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จ

แล้วก็กดเริ่มเกมได้เลย 

  4. เมื่อเริ่มเกมไปแล้ว ก็จะมีด่านต่างๆนาๆให้เราได้ผจญภัยซึ่งด่านต่างๆจะมีโจทย์เลขท่ียากขึ้นเรื่อยเพื่อ

ท้าทายความสามารถของเราและเมื่อเราตอบถูกฮีโร่ก็จะยิงปืนใส่คนร้ายหรือไดโนเสาร์ทันที  
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ภาพประกอบ 
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4. ชื่อเร่ือง คณิตศาสตร์ การคิดเลขในใจ  
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ 
https://standysoftware.com/mathgames/?fbclid=IwAR0OCJ9AWOmMV1pgVokPwnsVMyn7a5j_5aw
r9c8uwoLNV-6hRYUwgOgoFOE 
เนื้อหา : การบวกเลขสองหลัก 

จุดประสงค์ :  

1. การบวกจ านวนสองหลักแบบไม่ทด    
 2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
 3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล   

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เข้าเกมครั้งแรกให้ใส่อายุของคุณ  
2. เลือกประเภทการฝึกฝน 6 ประเภท    
3. เลือกประเภทการฝึกฝนท่ี1 คุณภาพ    
4. การฝึกคุณภาพ มี 4 ด้าน คือการบวก การลบ การคูณ การหาร    
5. เลือกการบวก ตัวเลขสองหลัก การบวกด้วยการแบ่งออก   
6. แก้โจทย์ 10 ข้อด้วยผลลัพธ์ที่สูงท่ีสุด สามารถท าผิดได้ 2 ข้อ ไม่จ ากัดเวลา   
7. เมื่อครบ 10 ข้อ จะมีให้ขอฝึกความเร็ว เริ่มการฝึกฝน กดเริ่มการฝึกฝน 
8. เล่นจนครบ 3 ด่าน    
9. สามารถทบทวนความรู้ได้ กดท่ีการศึกษา เลือกเรื่องท่ีจะศึกษา ในท่ีนี้ขอศึกษา ตัวเลขสองหลัก การ

บวกด้วย การแบ่งออก  
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                   ภาพประกอบ  
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5. ชื่อเร่ือง (ช่ือแอปพลิเคช่ัน) Math worm 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emmergv.mathworm 
เนื้อหา : การบวกลบจ านวนเต็ม 

จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับการเรียนรู้การบวกเลข ลบเลข โดยเหมาะมากกับนักเรียนวัยประถมในการฝึก

การบวกลบเลขเร็ว 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1.เมื่อกดเข้าเกมมาแล้วจะเล่นได้ทันที 
2.โดยเกมนี้ผู้เล่นจะต้องจับเจ้าหนอนน้อยให้ได้ก่อนท่ีเจ้าหนอนน้อยจะคลานหนีไป  
3.โดยการท่ีจะจับเจ้าหนอนน้อยให้ได้นั้นผู้เล่นจะต้องตอบค าถามให้ถูกต้องติดต่อกันท้ังหมด3ครั้ง 
4.โดยการตอบค าถามถูกต้องในแต่ละครั้งก็จะท าให้ยานอวกาศท่ีมนุษย์ต่างดาวขับมาเพื่อจะจับเจ้าหนอน

เนี้ยลงมาใกล้กับเจ้าหนอนมากขึ้น แต่ถ้าตอบผิดเราก็จะอยู่ไกลจากเจ้าหนอนมากขึ้น 
ภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emmergv.mathworm
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6. ชื่อเร่ือง : Mental Math Card Challenge เป็นเกมส์คิดเลขเร็ว ค้นเอกสารวันท่ี : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://apps.apple.com/us/app/mental-math-cards-challenge/id500595081 
เนื้อหา : เป็นเกมส์ท่ีฝึกการคิดเลขเร็ว บวก ลบ คูณ หาร และมีการบอกเทคนิคในการบวก ลบ คูณ หาร อย่างไร
ให้ง่ายและเร็ว 
จุดประสงค์ : เพื่อน าเทคนิคและทักษะการคิดเลขท่ีได้น าไปใช้พัฒนาต่อในด้านการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1.โหลดเกม Mental Math Card Challengeแล้วเข้าเกม 
2. มีโหมดให้เลือก5หมวด บวก ลบ คูณ หาร ผสม และในแต่ละหมวดก็จะมี3ระดับความยาก คือ ง่าย 

ปกติ ยาก 
3. มีการบอกเทคนิคการบวก ลบ คูณ หาร อยู่ในเมนู tips 
4. มีโหมดฝึกและโหมดจับเวลา 2นาที เพื่อเก็บคะแนน 

 
ภาพประกอบ 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/mental-math-cards-challenge/id500595081
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7. ชื่อเร่ือง : Tank Math Energy คณิตคิดเร็วปะทะเอเล่ียน 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CodeStaeb.tank_math_energy 
เนื้อหา : การบวก ลบ คูณ หาร 

จุดประสงค์ : เพื่อฝึกคิดเลขเร็วและคิดเลขให้ถูกต้อง ในเนื้อหา บวก ลบ คูณ หาร และระคน 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเกมส์ จะมีรถถังให้เราจ านวนหนึ่งคัน เราสามารถเลือกลายรถถังได้ แล้วก็สามารถ
ซื้อรถถังใหม่ได้ โดยท่ีรถถังจะเรียงตามราคาจากน้อยไปมาก และประสิทธิภาพของรถถังก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ราคา 

2. เมื่อกดเล่น เราจะเข้าสู่หน้าแผนท่ีหรือแมพของเกมส์ หน้านี้จะบอกว่าเราอยู่ด่านหรือเลเวลท่ีเท่าไร 
3. กดเข้าไปในด่านนั้นๆ ก็จะเข้าสู่ตัวเกมส์ โดยตัวเกมส์จะมีรถถังท่ีเราได้เลือกไว้ รถถังจะมีหน้าท่ียิง    เอ

เล่ียน แล้วเอเล่ียนก็จะเดินมาหาตัวรถถังเรื่อยๆ ถ้าเอเล่ียนเดินเข้าใกล้รถถังจนประชิดตัวรถถังเมื่อไร เกม
จะจบลง 

4. โดยการยิงเอเล่ียนนั้นเราจะต้องตอบค าถามท่ีขึ้นมาจากด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าเราตอบถูกรถถังก็จะยิงเอ
เล่ียน ท าให้เอเล่ียนตัวนั้นหายไป แต่ถ้าเราตอบผิด ค าถามข้างล่างจะหายไปสักพักนึง ท าให้เราเสียเวลา 
แล้วเอเล่ียนก็จะเข้าใกล้รถถังมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องตอบค าถามให้ถูกและรวดเร็ว 

5. โดยระดับความยากของค าถามในแต่ละด่านจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ตามเลเวลท่ีเพิ่มขึ้น ยิ่งเลเวลสูงขึ้น ค าถามก็
จะยากขึ้นเรื่อยๆ โดยเรียงจาก บวก ลบ คูณ หาร และระคนตามล าดับและยิ่งเลเวลมากขึ้นจ านวนค าถาม
ก็จะมากขึ้นตามล าดับและเอเล่ียนก็จะยิ่งเดินเร็วขึ้น 

6. เมื่อตอบค าถามถูก รถถังจะยิงเอเล่ียน ท าให้เอเล่ียนหายไป แต่ถ้าตอบค าถามผิด ค าถามข้างล่างจะ
หายไป ท าให้เราเสียเวลาและเอเล่ียนเข้าใกล้รถถังมากขึ้น 

7. ดังนั้นเราต้องตอบค าถามให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อค่าเอเล่ียนและผ่านด่านไปด่านต่อไป 
ภาพประกอบ 

   การบวกจ านวนเต็ม           การลบจ านวนเต็ม 
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    การคูณจ านวนเต็ม        การหารจ านวนเต็ม 
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8. ชื่อเร่ือง Find Angles!-Math questions 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://apps.apple.com/us/app/find-angles-math- questions/id541532555#? 
platform=ipad 
เนื้อหา :  

จากการเล่นเกมท าให้พบว่า มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์ท้ังหมด 3 เรื่องด้วยกัน คือ 
  -การหาขนาดของมุม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมุมภายในของรูปสามเหล่ียม มุมตรงกันข้าม มุม
แย้ง มุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 
  -การหาพื้นท่ีของรูป 2 มิติบนตารางขนาด8*8  
  -ล าดับ 
จุดประสงค์ :  

 -เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกทบทวนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาขนาดของมุม การหาพื้นท่ีของรูป 
และล าดับ 
 -เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกและพัฒนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
 -เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับคณิตศาสตร์ 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

 1. กดเข้าไปในapplication โดยจะมีเนื้อหา3หมวดให้เล่น คือ การหาขนาดของมุม การหาขนาดพื้นท่ีของ
รูป และล าดับ 
 2. ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกหมวดตามท่ีต้องการ แล้วเริ่มเล่นได้เลย 
 3. โดยแต่ละหมวดในการเล่นจะมี stage ให้ผู้เล่นได้เล่นไปเรื่อยๆ โดยในหมวดการหาขนาดของมุมจะมี
ให้เล่น 4 stage, การหาพื้นท่ี มี 10 stage และล าดับมี 2 stage 
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ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อกดเข้าไปในแอพกดเลือกหมวดท่ีต้องการเล่น         ตัวอย่างโจทย์ในเรื่อง การหาขนาดมุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ตัวอย่างโจทย์ในเรื่อง การหาพื้นท่ี          ตัวอย่างโจทย์ในเรื่อง ล าดับ 
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9. ชื่อเร่ือง Numberzilla 

 
 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ : 
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appcraft.number.puzzle  
IOS : https://apps.apple.com/th/app/numberzilla -ปร-ศนาจ านวน/id1482131986 
 

เนื้อหา :  

เกมมีลักษณะเป็นการจับคู่ตัวเลขท่ีเหมือนกัน หรือคู่ตัวเลขท่ีมีค่ารวมกันได้ 10 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าคู่ตัวเลข
นั้นจะต้องอยู่ติดกัน ซึ่งจะเป็นแนวนอนหรือแนวต้ังก็ได้ หรือหากคู่ตัวเลขใดท่ีเลขตัวหนึ่งอยู่ช่องสุดท้ายของแถว
และเลขอีกตัวหนึ่งอยู่ช่องแรกของแถวถัดไปก็สามารถจับคู่กันได้ และถ้าหากไม่มีตัวเลขใดท่ีสามารถจับคู่กันได้อีก
แล้ว ก็สามารถกดเพิ่มแถวตัวเลขได้อีก โดยแถวท่ีเพิ่มขึ้นใหม่นั้นจะน าตัวเลขท่ีเหลือมาต่อท้ายแถวเดิมท่ีมีอยู่ โดย
เกมนี้มีเป้าหมายคือการขีดฆ่าตัวเลขให้ได้ท้ังหมดจนบอร์ดว่างเปล่า ซึ่งเกมนี้มีท้ังหมด 3 โหมดด้วยกัน 
1. โหมดคลาสสิก: 
จะมีชุดตัวเลข 1 ถึง 9 เรียงกัน เหมือนเดิมทุกครั้งท่ีกดเล่น ขีดฆ่าตัวเลขไปเรื่อย ๆ หากไม่สามารถด าเนินการต่อไป
ได้อีกแล้ว ใหก้ดเพิ่มแถวพิเศษท่ีด้านล่าง ซึ่งโหมดนี้ไม่มีการก าหนดเวลาในการเล่น 
2. โหมดไดนามิก 
คล้ายกับโหมดคลาสสิก แต่หมายเลขจะถูกสุ่มใหม่ทุกครั้งท่ีเล่น 
3. โหมดเอาชีวิตรอด: 
ตัวเลขต้ังแต่ 1 ถึง 9 จะถูกสุ่มออกมา โดยโหมดนี้จะมีรูปแบบกระดานเป็นบล็อกปริศนาแบบหล่น ซึ่งก็คือ  เมื่อขีด
ฆ่าตัวเลขไปคู่หนึ่ง ตัวเลขด้านบนจะหล่นลงมาในพื้นท่ีว่าง โหมดเอาชีวิตรอดนี้จะไม่เหมือนโหมดคลาสสิกตรงท่ี
เกมจะมีการส้ินสุด โดยจะส้ินสุดลงเมื่อบอร์ดเต็ม 
จุดประสงค์ : เป็นการฝึกการใช้ตรรกะและการใช้เหตุผล เพื่อประมวลว่าควรจับคู่ตัวเลขอย่างไรให้สามารถจับคู่

ตัวเลขในกระดานได้หมดทุกตัว และเป็นการบริหารสมอง ใช้เล่นเพื่อฆ่าเวลาหรือฝึกสมาธิก็ได้ 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 
 

1. ขีดฆ่าคู่ตัวเลขท่ีมีค่าเดียวกัน (เช่น 4-4, 2-2, 9-9) หรือคู่ตัวเลขท่ีมีค่ารวมกันเป็น 10 (เช่น 2-8, 3-7) 
ซึ่งจะก าจัดตัวเลขสองตัวได้ด้วยการแตะไปท่ีตัวเลขเหล่านั้นทีละตัว 
 

2. คู่ตัวเลขท่ีจะต้องก าจัดนั้นจะต้องอยู่ติดกัน โดยสามารถขีดฆ่ามันในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ และหาก
หนึ่งในตัวเลขนั้นอยู่ในช่องสุดท้ายของแถวกับอีกตัวอยู่ในช่องแรกของแถวถัดไปของตารางก็สามารถขีดฆ่าได้ด้วย 
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3. เมื่อไม่มีตัวเลขให้ก าจัดอีกแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มแถวตัวเลขและเล่นจับคู่ต่อไปจนกว่าจะจับคู่ได้หมดจนบอร์ด
ว่างเปล่า  

ภาพประกอบ 
 

 
รูปท่ี 1 เกม Numberzilla มี 3 โหมด คือ 1.โหมดคลาสสิก 2.โหมดไดนามิก 3.โหมดเอาชีวิตรอด 

 

  
       รูปท่ี 2 รูปแบบกระดานของโหมดคลาสสิก             รูปท่ี 3 ลักษณะของกระดานเมื่อขีดฆ่าคู่ตัวเลขออกไป
แล้ว 
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รูปท่ี 4 แถวใหม่ท่ีได้จากการกดเพิ่มตารางตัวเลขขึ้นใหม่ต่อท้ายแถวท่ีมีอยู่เดิม 
 

 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบกระดานของโหมดเอาชีวิตรอด     รูปท่ี 6 กระดานโหมดเอาชีวิตรอดเมื่อขีดฆ่าคู่ตัวเลขออกไปแล้ว 
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10. ชื่อเกมส์: Equilibrians 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.Equilibrians&hl=en 

เนื้อหา : การบวก ลบ คูณ หาร 

จุดประสงค์ :  

1.ได้ฝึกคิดเลข   
2.ได้ทบทวนความจ าเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร  
3.ได้รู้จักการวางแผนท่ีจะผ่านด่านแต่ละด่าน 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เมื่อเปิดเข้าไปในเกมจะมีหลายหัวข้อ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  
 2. ในแต่ละด่าน จะมี 3 โจทย์ เมื่อท าผ่านท้ัง 3 ข้อก็จะผ่านด่านนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ในแต่ละด่านจะมีหัวข้อก าหนด จ านวนครั้งในการเคล่ือนย้าย ว่าเคล่ือนย้ายกี่ครั้งจะได้ดาวกี่ดวง 
หากได้ดาวครบก็จะได้ของสะสม 
 
 
 
 
 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.Equilibrians&hl=en
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11.ชื่อเร่ือง กิจกรรมการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ผ่านแอพพลิเคชัน “Pythagorea” และ “Euclidean” 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  
 Horis international limited.  (2018). Euclidea.  Research in February 12th, 2020 from 
https://www.euclidea.xyz 
เนื้อหา :  

ส าหรับแอพพลิเคชัน “Pythagorea”  
 เนื้อหาของแอพพลิเคชันจะเป็นเกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีเรียงหัวข้อ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. การค านวณระยะทางระหว่างจุด (Length 
and Distance) 

2. เส้นขนาน (Parallels) 

3. สามเหล่ียมหน้าจ่ัว (Isosceles Triangles) 4. เส้นมัธยฐาน (Medians and Mid-
Segments) 

5. การสะท้อน (Reflection) 6. การตั้งฉาก (Perpendiculars) 
7. ส่ีเหล่ียมด้านขนาน (Parallelograms) 8. ส่ีเหล่ียมคางหมู (Trapezoids) 
9. ส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Squares) 10. วงกลม (Circle) 
11. ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangles) 12. จุดสมมาตร (Point Symmetry) 
13. ทฤษฎีพีทากอรัส (Pythagorean Theorem) 14. สัดส่วน (Proportions) 
15. ระยะทาง (Distance) 16. เส้นแบ่งครึ่งมุม (Angle Bisectors) 
17. เส้นแบ่งครึ่งต้ังฉาก (Perpendicular 

Bisectors) 
18. พื้นท่ี (Area) 

19. สามเหล่ียมมุมฉาก (Right Triangles) 20. ความสูง (Altitudes) 
21. ส่ีเหล่ียมคางหมูแบบมุมฉาก (Right 

Trapezoids) 
22. ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน (Rhombuses) 

23. การหมุน (Rotation) 24. มุม (Angles) 
25. เส้นสัมผัส (Tangent) 26. ส่ีเหล่ียมของเจน (Jane’s Squares) 
27. เซนทรอยด์ (Centroids) 28. พอลโยมิโน (Polyomino) 

และส าหรับแอพพลเิคชัน “Euclidean” 
 จะเป็นการศึกษาลักษณะของรูปเรขาคณิตต่างๆและวิธีการสร้างในหลายๆขั้นตอนในวิธียูคลิด เช่น สร้าง
รูปสามเหล่ียมจากวงกลม หรือสร้างรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานจากวงกลม โดยใช้ความรู้ท้ังหมดจากแอพพลิเคชัน 
“Pythagorean” ในการสร้างรูปเรขาคณิตดังภาพประกอบ 
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จุดประสงค์ :  เพื่อให้ผู้ท่ีศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ “เรขาคณิตวิเคราะห์” ซึ่งประกอบด้วยลักษณะภายในของรูป

เรขาคณิตและองค์ประกอบต่างๆท่ีจ าเป็นในการสร้างรูปเรขาคณิต ต้ังแต่เบสิกจนถึงการสร้างรูปเรขาคณิต โดย

เป็นการบูรณาการความรู้ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึง ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : เลือกเนื้อหา และด าเนินตามเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 

 
ภาพประกอบ 

ในการใช้งานแอพพลิเคชันท้ังสอง ตัวเกมจะมีค าส่ังในการสร้างรูปทางเรขาคณิต โดยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์ ค านวณ 
และท าตามค าส่ังให้ส าเร็จ จึงจะสามารถด าเนินการในข้อต่อๆไปหรือรายหัวข้อต่อไปๆได้ ดังภาพ 
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12. ชื่อเร่ือง Block! Triangle puzzle Tangram 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  

https://apps.apple.com/us/app/block-triangle-puzzle-tangram/id1415559267 
เนื้อหา : แทนแกรม 

จุดประสงค์ : เพื่อฝึกการประกอบรูปร่างทางเรขาคณิตตามพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดับ และสามารถฝึกการ

เติมเต็มของพื้นท่ีนั้นๆ ได้แก้ปัญหาเมื่อรูปท่ีก าหนดให้ใช้ไม่ครบ จะต้องเริ่มประกอบข้ึนใหม่ 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เลือกระดับความยาก 
2. ขยับรูปท่ีก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เต็มพื้นท่ี 
3. สามารถไล่ระดับความยากได้จากง่ายท่ีสุดไปจนถึงยากท่ีสุด 

ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/block-triangle-puzzle-tangram/id1415559267
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13. ชื่อเร่ือง (ช่ือแอปพลิเคช่ัน) Mathematics. 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nixgame.mathematics 
เนื้อหา : การบวกลบคูณหารตัวเลขทีละ 2 จ านวนหรือ 3 จ านวน 

จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าการคิดเลขนี้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

เมื่อกดเข้าเกมมาแล้ว บนหน้าจอจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 คือ Workshop มีท้ังหมด 16 ด้าน ในแต่ละด้านสามารถเล่นได้เรื่อย ๆ จนกว่าเวลาของด่านนั้น
จะหมด ทุกครั้งท่ีตอบถูกเวลาจะเพิ่มขึ้น (เมื่อเวลาไม่หมดต้องเล่นต่อเรื่อย ๆ)ในแต่ละด้านของ Workshop จะมี
รูปแบบการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกันท้ังหมด 
  ส่วนท่ี 2 คือ Multiplication table เกี่ยวกับการคูณ สามารถเลือกกด Study เรียนเนื้อหาโดยการท า
แบบฝึกหัดได้ท้ังหมด 10 ด้าน หรือสามารถเลือกกด Examen ได้ถึง 100 ด้าน ท้ัง 2 ส่วน เล่นแบบนับข้อไป
จนกว่าเวลาจะหมด (ไม่มีการเพิ่มเวลา)  
  ส่วนท่ี 3 คือ Math tricks จะบอกเทคนิคในการค านวณคณิตศาสตร์ เมื่ออ่านจบและเข้าใจแล้ว สามารถ
กด WORKOUT เพื่อลองใช้เทคนิคนั้นได้ 

ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nixgame.mathematics
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เนื้อหา:  การคูณเลข 2 หลักในส่วนของ Multiplication table ท้ังแบบ Study และ Examen .............. 
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าการคิดเลขนี้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้  
ภาพประกอบ 

                           (ด้าน Study)                                                      (ด้าน Examen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา : การถอดรากอย่างง่าย 
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าการคิดเลขนี้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้  
ภาพประกอบ  
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เนื้อหา : การคิดเปอร์เซ็นต่างๆ  
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าการคิดเลขนี้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้  
ภาพประกอบ  
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14. ชื่อเร่ือง: Math Brain Booster 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ: https://www.educationalappstore.com/app/math-brain-booster-games 
เนื้อหา : เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หาร ให้มีความถูกต้องแม่นย าและ 

รวดเร็ว 

จุดประสงค์ : เพื่อฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการทางคณิตศาสตร์เลข1 -3 หลัก และ

เปรียบเทียบ มากกว่าน้อยกว่า และสามารถแยกจ านวนคู่และค่ีได้ 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของแอพพลิเคช่ันจะมีโหมดให้เลือกเล่นท้ัง5 โหมด 
 1. Math Tables เป็นโหมดท่ีมีโจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร เลข1 หลักให้ค านวณโดย คะแนนจะขึ้นอยู่
กับความถูกต้องและความเร็ว 
 2. Math Hacks เป็นโหมดท่ีสอนเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็ว โดยมี เทคนิค
เกี่ยวกับ บวก ลบ คูณ เลข 2- 3 หลัก 
 3. Boost Modes เป็นโหมดท่ีพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความจ า โดยมี เรื่อง การฟัง
โจทย์ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่า และแยกชนิดจ านวนคู่จ านวนค่ี 

4. Basic Operations เป็นโหมดท่ีฝึกกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับ การบวก ลบ 
คูณ หาร 

5. Mistakes Workout เป็นโหมดท่ีให้ย้อนกลับมาฝึกท าโจทย์ท่ีตอบผิดจาก4เบ้ืองต้น 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าแรกของแอพพลิเคช่ัน 
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                     Boost Modes                                                    Basic Operations 
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15. ชื่อเร่ือง: Gymkamaths 
ค้นเอกสารวันที ่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ : https://th.y8.com/games/gymkamaths 
เนื้อหา : ในเกมนี้จะมีหลากหลายเนื้อหา แล้วจะเพิ่มความยากขึ้นท้ังในด่านนั้นเอง และด่านอื่นๆ จะเริ่มจาก

เนื้อหาง่าย เช่น ด่านแรกคือด่าน แก้สมการหนึ่งตัวแปร แล้วต่อไปจะเป็น 3เนื้อหาให้เลือกเล่นต่อ คือ เลขช้ี

ก าลัง ตัวประกอบของจ านวนเต็ม พีชคณิต1 และต่อจากนั้นคือ ล าดับของตัวด าเนินการ จุดบนกราฟ 

สามเหล่ียมคล้าย และใน 3 เนื้อหาสุดท้ายคือ พีชคณิต 2 ทฤษฎีพีทาโกรัส เรขาคณิต โดยในแต่ละเนื้อหาจะ

เป็นแค่พื้นฐาน และโจทย์ตัวอย่างอย่างง่าย 

จุดประสงค์ : เพื่อให้การเรียนคณิตศาสตร์ง่ายข้ึน ทบทวนบทเรียนท่ีได้เรียน ได้ฝึกท าโจทย์ตัวอย่าง อย่างง่าย 

ให้มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์โดยผ่านเกมท่ีเด็กชอบ และตัวการ์ตูนต่างๆในเกมโดยให้ส่ิงเหล่านั้นเป็น

ตัวกลางในการให้ความรู้แก่เด็กท่ีเข้ามาเล่น 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1.เริ่มจากการกด Play เพื่อเริ่มเล่นเกม 

 
2. กดเลือกด่าน โดยจะต้องเล่นไปทีละด่าน ถึงจะไปด้านต่อไปได้ ซึ่งในแต่ละด่านจะเป็นเนื้อหาในแต่
ละเรื่อง 
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3. ในแต่ละด่านจะมีวิธีการเล่นท่ีแตกต่างกันไป โดยเมื่อเลือกแล้วจะมีวิธีการเล่นในแต่ละด่านขึ้นมาให้
อ่านแล้วจึงกดเริ่มเล่นได้ 

 
4. โดยแต่ละด่านจะมีการนับคะแนน หากไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็มจะถือว่าไม่ผ่านด่านนั้นโดยด่านท่ี
ผ่านแล้วจะขึ้นเป็นวงกลมสีเขียวถ้ายังไม่ผ่านจะเป็นสีแดง 
5. สามารถบันทึกคะแนนเอาไว้ได้หากเล่นเสร็จ และเมื่อเล่นครบทุกด้านและผ่านหมด จะสามารถ
กลับไปเล่นด่านเดิมได้ 

 
 

ภาพประกอบ  

      
                          แก้สมการหนึ่งตัวแปร                                                  เลขช้ีก าลัง 
 

       
                      ตัวประกอบของจ านวนเต็ม                                 พีชคณิต1 
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                      ล าดับของตัวด าเนินการ                                          จุดบนกราฟ 

       
                      สามเหล่ียมคล้าย                                                  พีชคณิต2 

        
                      ทฤษฎีพีทาโกรัส                                                                   เรขาคณิต 
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16.ชื่อเกม : เกม ITENO 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WhyCreative.ITENO&hl=en 
เนื้อหา : การบวก และ การคูณจ านวน 

จุดประสงค์ :  

1. ฝึกวางแผนในการท่ีจะผ่านด่านต่างๆ 
2. ฝึกการบวกและการคูณเลข 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม : 

1. เมื่อเปิดเข้าไปในเกม ตัวเกมจะมีหลายด่านให้เล่น แต่ถ้าไม่ผ่านด่านแรก ก็เล่นด่านถัดไปไม่ได้ 

 
 

2. เมื่อกดเข้าไปในด่านท่ีต้องการเล่น ก็เห็นส่ิงท่ีเราต้องท าเพื่อให้ผ่านด่านนี้ 

 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WhyCreative.ITENO&hl=en
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3. เมื่อกด เล่น ก็จะเจอหน้าเกมแบบนี้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นลูกบอลท่ีมีตัวเลขอยู่ โดยแต่ละด่านจะมีชุด
ตัวเลขไม่เหมือนกัน แต่จะมีลูกบอลท่ีมีตัวเลขเดียวกันหลายตัว 

 
 

4. หน้าท่ีของเราคือ โยงลูกบอลสีเดียวกัน ให้ตัวเลขรวมกันได้เป็นเลขท่ีลงท้ายด้วยตัวเลขท่ีก าหนด ซึ่งถ้า
โยงกันได้ตัวเลขสูงๆ จะเกิดเป็นระเบิด ท าให้ท าลายลูกบอลโดยรอบได้มาก โดยต้องใช้จ านวนคร้งใน
การโยงลูกบอลให้ผ่านด่านไม่เกินจ านวนครั้งท่ีก าหนด 
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17.ชื่อเร่ือง Math Land: Addition Games for Kids 
ค้นเอกสารวันท่ี 12 ก.พ. 2563 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ Play Store 
ต้ังช่ือไฟล์เอกสาร (รหัส_ช่ือนิสิต.pdf) ว่า (221_หัสดิน.pdf) 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 
เกมจะแบ่งเป็นด่านต่างๆ ซึ่งแต่ละด่านจะใช้การด าเนินการต่างกัน แบ่งเป็น บวก ลบ คูณ มากกว่า น้อยกว่า 
ซึ่งเราต้องด าเนินการโดยเลือกตัวเลขท่ีถูกต้องไปใส่ในช่องค าตอบให้ได้จ านวนข้อมากท่ีสุด ภายในเวลาท่ี
ก าหนด เมื่อเราเล่นจบ จะสามารถไปรับสมบัติ เพื่อน าไปเล่นในด่านต่อๆไป หรือซื้อของ ไอเทมต่างๆในเกมได้  
ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้จากเกมท่ีสืบค้น และหากมีหลายเนื้อหา ให้ระบุเนื้อหา จุดประสงค์ และภาพให้
ตรงเนื้อหานั้น 
เนื้อหา  บวก ลบ คูณ มากกว่า น้อยกว่า 
จุดประสงค์  ฝึก สอนให้เด็กหัดบวก ลบ คูณ เปรียบเทียบตัวเลขข้ันพื้นฐานได้ 

ภาพประกอบ (พิจารณารูปให้สอดคล้องกับเนื้อหา) 
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18. ชื่อเรื่อง : เกม Odd or Even 

ค้นเอกสารวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ : https://apps.apple.com/th/app/odd-or-even-an-easy-and-fun-math-
game/id1076654437 
ต้ังชื่อไฟล์เอกสารว่า : 61102010222_อัษฎางค์.pdf 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 

1. เมื่อกดขา้ไปในเกม หน้าจอจะแสดงผลออกมาโดยตรงกลางหน้าจอ จะเป็นปุ่มส าหรับกดเริ่มเกม 
มุมซ้ายล่างเป็นปุ่ม 2n+1 และมุมขวาล่างเป็นปุ่ม 2n 

2. เมื่อกดปุ่มเริ่มเกม ตรงกลางหน้าจอจะแสดงผลตัวเลข หรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหน้าท่ี
ของผู้เล่นคือจะต้องบอกให้ได้ว่าตัวเลขหรือการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงผลนั้น เป็นจ านวน
คู่หรือจ านวนค่ี 

3. โดยหากเล่นคิดว่าเป็นจ านวนค่ี ก็ให้กดไปท่ีปุ่ม 2n+1 แต่ถ้าผู้เล่นคิดว่าเป็นจ านวนคู่ ก็ให้กดไปท่ีปุ่ม 2n  

4. ในแต่ละข้อจะมีเวลาให้เลือกตอบข้อละ 3 วินาที หากตอบผิดหรือตอบไม่ทันเวลาก็จะ game over 

5. จ านวนข้อท่ีตอบได้ ตะแสดงอยู่ด้านบนตรงกลางหน้าจอ 

6. โดยตรงมุมขวาบนจะแสดงคะแนน high score หากผู้เล่นคนไหนท าสถิติใหม่ได้ คะแนนก็จะปรากฏตรง
มุมขวาบนนี้ 

7. โดยผู้เล่นท่ีเหมาะสมกับเกมนี้คือ เด็กวัยมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 แต่ผู้เล่น
ท่ีอายุมากกว่าวัยนี้ก็สามารถเล่นได้ ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัว 

ให้นิสิตวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเน้ือหา ให้ระบุเน้ือหา จุดประสงค์ และภาพให้ตรงเน้ือหาน้ัน 

เน้ือหา 

1. ใช้ความรู้ในเน้ือหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ในการเล่นเกมน้ี น่ันคือเรื่อง จ านวนคี่และจ านวนคู่ 
2. เป็นเกมที่ฝึกความว่องไว และการมีสติ ดังน้ัน ผู้เล่นจะต้องมีความมีว่องไว และมีสติตลอดการเล่น 

จุดประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เก่ียวกับจ านวนคี่และจ านวนคู่ให้กับผู้เล่น 

2. เพ่ือฝึกและวัดความว่องไว และการมีสติให้กับผู้เล่น 

 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/th/app/odd-or-even-an-easy-and-fun-math-game/id1076654437
https://apps.apple.com/th/app/odd-or-even-an-easy-and-fun-math-game/id1076654437
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ภาพประกอบ 

 

      เมื่อกดเข้าเกม จะข้ึนที่จอแสดงผลแบบน้ี          เมื่อกดเริ่มเกม ตรงกลางจะแสดงตัวเลขหรือการด าเนินการ ตรงกลาง

ด้านบนจะแสดงถึงจ านวนข้อที่เราตอบถูก       ผู้เล่นจะมีเวลา 3 วินาที หรือจนกว่าแถบสีที่ปรากฏข้ึนมุมขวาและซ้ายล่าง จะ

แสดงปุ่ม 2n+1 และ 2n            ตรงปุ่ม 2n+1 และ 2n จะเลื่อนลงมาจนถึงขอบล่าง และตรงมุมขวาบน จะแสดง hight score  

เม่ือเรำตอบผดิ หรือตอบไมท่นัเวลำ หน้ำจอก็จะแสดงผลแบบนี ้และก็จะ game over 
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19. ชื่อเกม MATH GAMES 

ค้นเอกสารวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ https://play.google.com/store/apps/details?id=godlinestudios.MathGames 
ต้ังช่ือไฟล์เอกสาร (รหัส_ช่ือนิสิต.pdf) ว่า 61102010453_เกวลี ไชยวุฒิ 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 

1. เลือกจ านวนผู้เล่น ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 3 ตัวเลือก คือ เล่น 1 คน เล่น 2 คน และออนไลน์ 

 

2. เลือกหมวดของเกมที่จะเล่น ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 7 หมวด (และมีที่ล็อกอีก 4 หมวด รวมแล้วมี 11 หมวด)  

    
ให้นิสิตวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเน้ือหา ให้ระบุเน้ือหา จุดประสงค์ และภาพให้ตรงเน้ือหาน้ัน 

เน้ือหา เน้ือหาให้ 6 หมวดน้ีจะเก่ียวข้องกับการบวก การลบ การคูณ การหาร และล าดับการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์ เพ่ือความสนุก เพลิดเพลิน และให้ผู้เล่นได้ฝึกคิดเลขเร็ว คิดเลขในใจ และพิจารณาล าดับการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ในการคิดเลข สามารถวางต าแหน่งของตัวเลขและสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง 
หมวด Calculator เป็นการแก้โจทย์เลข (บวก ลบ คูณ และหาร) 



 

เกมส์ออนไลน์ส ำหรับครูคณิตศำสตร์ 

36 

ญำนิน กองทิพย์ 

 
หมวด What’s the sign เป็นการเติมตัวด าเนินการบวก ลบ คูณ และหาร ลงให้ช่องว่างเพ่ือให้ได้ค าตอบตามท่ีก าหนด 

 
หมวด Mathematical pairs เป็นการจับคู่ระหว่างโจทย์กับค าตอบ 
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หมวด Correct answer เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

 
หมวด Magic triangle เป็นการวางตัวเลขลงในช่องว่างบนสามเหลี่ยม โดยในแต่ละด้านของสามเหลี่ยม จะต้องมีผลรวมเท่ากัน 
ซึ่งผลรวมในแต่ละด้านจะถูกก าหนดมาให้ 

 
 

หมวด Mental arithmetic เป็นการหาผลลัพธ์ของการบอกตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ทีละตัว (บอกมาทีละตัวแล้วหายไป) 
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เน้ือหา รากท่ีสอง 
จุดประสงค์ เพ่ือความสนุก ความเพลิดเพลิน และให้ผู้เล่นได้ฝึกคิดเลขเร็ว คิดเลขในใจ และสามารถถอดรากที่สองได้อย่าง
ถูกต้อง 
หมวด Square root เป็นการหาค าตอบของรากท่ีสองที่ก าหนดให้  
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20.ช่ือเร่ือง : เกม Fun Leaning Math Quiz 

คน้เอกสารวนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563 

เอกสารอา้งอิงจากเวบ็ https://apps.apple.com/th/app/ 

ตั้งช่ือไฟลเ์อกสาร (รหัส_ช่ือนิสิต.pdf) ว่า 61102010454_ธนพร กลัยาศิลปิน 

 

ตวัอย่างวธิีการเล่นเกม 

1. เปิดแอปเขา้เกมแลว้คลิกท่ี Play 

2. ผูเ้ล่นจะตอ้งเลือกหมวดโดยจะมีหมวดการบวก ลบ คูณ หาร 

3. เม่ือเลือกหมวดแลว้ให้ค านวณหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง โดยจะมีชอ้ยค าตอบให้เลือก 4 ชอ้ย  

4. ในการค านวณแต่ละขอ้จะมีการจบัเวลา หากหมดเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าแพ  ้

5. เม่ือเล่นจบเกมจะมีคะแนนท่ีไดแ้ละคะแนนสูงสุดบอก ผูเ้ล่นสามารถแชร์คะแนนของตนเองไปยงัแอปอ่ืนๆได้ 

ให้นิสิตวเิคราะห์เน้ือหาทีไ่ด้จากเกมที่สืบค้น และหากมหีลายเน้ือหา ให้ระบุเน้ือหา จุดประสงค์ และภาพให้ตรงเน้ือหาน้ัน 

เน้ือหา  เป็นเกมมีประโยชน์ ช่วยฝึกทกัษะทางดา้นความคิด การค านวณ และการมีไหวพริบไดเ้ป็นอยา่งดี เกมน้ีมีสีสัน
สวยงามดูน่าเล่น และเม่ือเร่ิมเล่นเกมจะคลอไปดว้ยเสียงดนตรีสบายๆท่ีจะช่วยให้ผูเ้ล่นผอ่นคลายไปพร้อมๆกบัการฝึก
ทกัษะสมองทางดา้นการค านวณไดอ้ยา่งดี เกมน้ีสามารถเล่นไดทุ้กท่ีทุกเวลาสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได ้และสามารถ
ดาวน์โหลดเกมไดฟ้รี 
จุดประสงค์   

- เพือ่ฝึกทกัษะดา้นความคิด 

- เพือ่ฝึกทกัษะสมองทางดา้นการค านวณเลข 

- เพือ่ฝึกทกัษะดา้นการมีไหวพริบ 

ภาพประกอบ (พจิารณารูปให้สอดคล้องกบัเน้ือหา) 

 

 

https://apps.apple.com/th/app/
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21.ชื่อเร่ือง แอพพลิเคช่ัน Toon Math 
 
 
 
 
 
ค้นเอกสารวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.closeapps.mathrun&hl=en_US  
ต้ังช่ือไฟล์เอกสาร (รหัส_ช่ือนิสิต.pdf) ว่า 61102010456_ปรารถณา.pdf 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 
1. เดินเก็บเหรียญและหลบอุปสรรคท่ีอยู่ข้างหน้า ปัดไปทางซ้ายและทางขวา คือ ควบคุมการวิ่งไปทางซ้าย
หรือขวาโดยเล่ือนขึ้น คือ กระโดด เล่ือนลง คือ สไลด์ลงข้างล่าง  

2. เมื่อวิ่งไปเรื่อย ๆ จะเจอ Item ท่ีเป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนและเหรียญมากขึ้น แต่ก่อนจะใช้ Item จะต้องแก้

โจทย์ทางคณิตศาสตร์ เช่น 20 + 12 =? จากนั้นจะมีช้อยให้เลือกท้ังหมด 3 ข้อให้กระโดดเลือกค าตอบ ให้

เลือก ถ้าตอบถูกจะสามารถใช้ Item ได้ ถ้าตอบผิดก็จะไม่สามารถใช้ Item ได้  
3. เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าเราจะชนอุปสรรคจึงจะจบเกม 
ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาท่ีได้จากเกมท่ีสืบค้น และหากมีหลายเนื้อหา ให้ระบุเนื้อหา จุดประสงค์ และภาพให้
ตรงเนื้อหานั้น 
เนื้อหา เป็นเกมให้วิ่งหลบอุปสรรคข้างหน้าและเก็บเหรียญสีทอง โดนในขณะวิ่งจะมีตัวช่วยท่ีจะท าให้เก็บ
เหรียญและท าคะแนนให้มากขึ้น แต่ก่อนท่ีจะใช้ตัวช่วยนี้ได้ต้องตอบโจทย์คณิตศาสตร์ก่อน โดยโจทย์
คณิตศาสตร์นั้นสามารถต้ังค่าได้ว่าต้องการการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ตัวไหน คือ บวก ลบ คูณและหาร 
สามารถเหลือได้ 
1-4 ตัวด าเนินการ และสามารถเลือกระดับความง่ายและยากของโจทย์ ถ้าเป็นระดับง่ายมาก ง่าย จะเป็นการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์กับจ านวน 2 จ านวน ถ้าเป็นระดับปกต ิยาก ยากมากจะเป็นการแก้ระบบสมการ
ตัวแปรเดียวและการด าเนินการทางคณิตศาสตร์กับจ านวน 2 จ านวน แต่ต่างกันตรงเวลาท่ีให้ค านวณจะเร็วขึ้น 
ถ้าตอบโจทย์คณิตศาสตร์ถูกก็จะใช้ตัวช่วยนั้นได้ ถ้าตอบผิดจะไม่สามารถใช้ตัวช่วยนั้นได้ ซึ่งตัวช่วยจะมีมา
เรื่อย ๆ  
จุดประสงค์ สนุกเพลิดเพลินไปกับเกมและคณิตศาสตร์ ฝึกการคิดเลขเร็วและการแก้สมการตัวแปรเดียวโดย
เวลาท่ีจ ากัด 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.closeapps.mathrun&hl=en_US
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 ภาพประกอบ (พิจารณารูปให้สอดคล้องกับเนื้อหา) 
 

 

สามารถเลือกการด าเนินการทางคณิตศาสตร์และระดับความง่ายและยาก 

 

เมื่อวิ่งไปเรื่อย ๆ จะมีโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาท้ังเป็นการด าเนินการทางคณิตศาสตร์กับจ านวน 2 จ านวน และ

สมการตัวแปรเดียว 
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เมื่อตอบถูกจะสามารถใช้ตัวช่วยนั้นได้ 
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22.ชื่อเร่ือง  DINOSAUR MATH 
ค้นเอกสารวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ https://apps.apple.com/us/app/dinosaur-math/id1461434325 
ต้ังช่ือไฟล์เอกสาร (รหัส_ช่ือนิสิต.pdf) ว่า  61102010458_นายอภิวัฒน์  กาศมณี 
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 
1. เมื่อโหลดเกมแล้ว จะมีให้เลือกกด เข้าเล่นเกม  
2. เมื่อเข้าไปในเกม จะมีให้เลือกอยู่ 3 เมนูให้เลือก ประกอบด้วย 1.Garage 2.Addition and Subtraction 
within 20 3.Arithmetic Arena  
3. Garage จะเป็นโรงรถ ให้เราเลือกรถท่ีเราต้องการจะขับ  
4. Addition and Subtraction within 20 เป็นการนับจ านวน กล่อง 4 เหล่ียมให้เท่ากับจ านวนท่ีรถส่งของ
ต้องการแล้วยกขึ้นรถ 
5. Arithmetic Arena เป็นการแข่งขันระหว่าง 2 ฝ่ังเรา และคู่ต่อสู้ โดยจะแข่งกันบวกเลข แล้วต่อยกัน ผู้ท่ี
ตอบได้ช้า จะโดนคู่ต่อสู้โจมตีจนแพ้ 
6. แต่ละด่านจะมีความยากมากข้ึนเรื่อยๆ และสามารถอัพเกรดรถ ภาพนะของเราได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเนื้อหา ให้ระบุเนื้อหา จุดประสงค์ และภาพ
ให้ตรงเนื้อหานั้น 
เนื้อหา  การบวก การลบ  
จุดประสงค์ 1.เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความสนใจในการเรียน เรื่องการบวก การลบ แก่นักเรียน 
     2.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่นักเรียน 

ภาพประกอบ (พิจารณารูปให้สอดคล้องกับเนื้อหา) 

     

https://apps.apple.com/us/app/dinosaur-math/id1461434325


 

เกมส์ออนไลน์ส ำหรับครูคณิตศำสตร์ 

44 

ญำนิน กองทิพย์ 
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23. ชื่อเร่ือง Math Brain Workout 

ค้นหาเอกสาร วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ https://assetstore.unity.com/packages/templates/packs/math-game-

brain-workout-51203 

ต้ังชื่อไฟล์เอกสาร 61102010459_นายอรรถพล คณะแพง.pdf 

ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 

 

1.กดปุ่มเริ่มเกมท่ีอยู่ตรงกลางก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้เลย 

 

2.เมื่อกดเริ่มเกมเราจะเข้าสู้เกมโดยวิธีการเล่นเราจะต้องเลือกค าตอบท่ีถูกต้องจากโจทย์ ซึ่งโจทย์ปัญหาจะ

เกี่ยวข้องกับการบวก การลบ การคูณและการหาร โดยท่ีเราจะต้องตอบโจทย์ข้อนั้นให้ทันเวลา ซึ่งเวลาคือ

หลอดสีเขียวที่อยู่ระหว่างโจทย์และค าตอบนั่นเอง 
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3.เมื่อเราเล่นไปเรื่อย ๆ ระดับความยากของโจทย์ก็จะเพิ่มขึ้น 

 

4.เกมจะจบถ้าเราไม่สามารถตอบค าตอบในข้อนั้นได้ทันเวลาและจะบันทึกผลการเล่นของเราว่าเราได้คะแนน
ท้ังหมดเท่าไหร่ ถ้าเกมไหนท่ีเราท าคะแนนได้มากท่ีสุดคะแนนนั้นก็จะถูกแสดงอยู่ท่ีหน้าแรกก่อนเริม่เกม 

ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเนื้อหาให้ระบุเนื้อหา จุดประสงค์และภาพให้
ตรงเนื้อหานั้น 
เนื้อหา 
 การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนนับ 
จุดประสงค์ 
 1.ฝึกการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ 
 2.สามารถบวก ลบ คูณ และหารจ านวนนับได้คล่องแคล่วและรวดเร็วมากขึ้น 

ภาพประกอบ (พิจารณารูปให้สอดคล้องกับเนื้อหา) 

 

การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ 
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24.ชื่อเร่ือง Pluzzle : Brain Logic Game  เกมพัซเซิลลับสมอง ค านวณตัวเลขฝึก Logic 

ค้นเอกสารวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บ https://www.iphonemod.net/pluszle-brain-logic-game.html 

วิธีการเล่นเกม 

ค านวณตัวเลขท่ีอยู่ในกระดานท้ังแนวตั้งแนวนอนให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามค าตอบท่ีมีให้ ซึ่งสามารถเลือก

ระดับความยากง่ายได้ตามความเหมาะสมของเรา 

ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเนื้อหา ให้ระบุเนื้อหา จุดประสงค์ และภาพ

ให้ตรงเนื้อหานั้น 

เนื้อหา ค านวณตัวเลขในกระดานท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

จุดประสงค์ ฝึก logic ฝึกการคิดเลขเร็ว 

ภาพประกอบ (พิจารณาให้สอคคล้องกับเนื้อหา)  
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25. ชื่อเร่ือง  จัตุรัสกล 3 × 3  
ค้นเอกสารวันที ่วันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  
เอกสารอ้างอิงจากเว็บ  https://www.youtube.com/watch?v=8oFZzHlt-pI  
ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม  
1. หาผลบวกของแต่ละแถวที่มีตัวเลขครบทุกช่อง ท้ังในแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยงมุม  
2. หาผลบวกของแถวที่มีช่องใดช่องหนึ่งเป็นช่องวา่งว่าผลบวกมีค่าเท่าไร (จะหาผลบวกของแถวในแนวตั้ง 
หรือแนวนอน หรือแนวทแยงมุมก็ได้)  
3. นาผลบวกท่ีหาได้ในข้อ 1. ลบผลบวกท่ีหาได้ในข้อ 2. จะได้ตัวเลขในช่องว่างท่ีต้องการ  
4. หากยังมีช่องว่างอื่น ๆ อีก ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2. และข้อ 3. ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีตัวเลข ครบ
ทุกช่อง  
ให้นิสิตวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากเกมที่สืบค้น และหากมีหลายเนื้อหา  
ให้ระบุเนือ้หา จุดประสงค์ และภาพให้ตรงเนื้อหานั้น  
เนื้อหา  
1. การบวกจานวนเต็ม  
2. การแก้สมการตัวแปรเดียว  
จุดประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนสามารถ  

1. บวกจานวนเต็มต้ังแต่สองจานวนขึ้นไปได้  
2. แก้สมการเพื่อหาตัวเลขในช่องว่างของจัตุรัสกล 3 × 3 ได้ 

ภาพประกอบ  

 
 
การบวกจานวนเต็มต้ังแต่สองจานวนขึ้นไป  
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กำรแก้สมกำรเพื่อหำตวัเลขในช่องวำ่งของจตัรัุสกล 3 × 3 
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