
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ปริศนาคำนวณ   รหัสวิชา   ค20208 
   จำนวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวสุนันทา โพธิ์รุ่งแจ้ง  
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  ฝึกการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะหาความรู้  ฝึกทักษะที่ต้องใช้ความคิดริเริ ่ม และ ความคิด
สร้างสรรค์ ฝึกการแก้ปัญหาและฝึกทักษะอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนของหลักสูตรปกติ
ในสาระต่อไปนี้ 
 การบวกจำนวนหลายจำนวน จำนวนในเครื่องหมายคละ การบวก – ลบ จำนวนคละกันหลายจำนวน 
การคูณโดยใช้การจัดตำแหน่งการคูณ การคูณโดยใช้ตาราง การคูณแนวตั ้ง และ การคูณไขว้ การหาร
สังเคราะห ์
 การจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับที่กว้าง ยาก และลึก ซึ่งสูงกว่าหลักสูตรปกติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดที่หลากหลาย 
และทักษะที่เป็นรากเหง้าของความสามารถด้านคณิตศาสตร์มากกว่าที่เน้นเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อการเรียน ฝึก
ให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน ฝึกการวางแผน และ การจัดการตามความถนัดและศักยภาพ ฝึกการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ ความงาม ความกระชับ และความชัดเจนของคณิตศาสตร์ฝึกการทำงาน
อย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและความเชื่อม่ันในตัวเอง 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบวกจำนวนหลายจำนวน จำนวนในเครื่องหมายคละได้ 
2. สามารถใช้วิธีการคูณท่ีหลากหลายรูปแบบได้  
3. สามารถคำนวณโดยวิธีการหารสังเคราะห์ได้  
รวม   3  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 

การบวกแบบเวทคณิต 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง การบวกแบบเวทคณิต สอนผ่าน Line, 
google classroom, google meet) 

2 7 พ.ย.– 11 พ.ย. 2565 การลบโดยการใช้หลักทบสิบ 

3 14 พ.ย.– 18 พ.ย. 2565 การลบการลบที่แปลงตัวลบโดยใช้หลักการทบสิบและทบเก้า 

4 21 พ.ย.– 25 พ.ย. 2565 แบบฝึกเรื่อง การลบการลบที่แปลงตัวลบโดยใช้หลักการทบสบิและทบเก้า 

5 28 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2565 การลบตรงหลัก 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 

แบบฝึกเรื่อง การลบตรงหลัก 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง การลบตรงหลัก สอนผ่าน Line, google classroom, google 
meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 

การลบโดยใช้นิขิลัมสูตร 
แบบฝึกเรื่อง การลบโดยใช้นิขิลัมสูตร 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง การลบโดยใช้นิขิลัมสูตร สอนผ่าน Line, google classroom, 
google meet) 

8 
19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
แบบทดสอบเก็บคะแนนการบวกและการลบเวทคณิต 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 

26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณ 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 
การคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณ สอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 

การคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณ 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 
การคูณโดยการจัดตำแหน่งผลคูณ สอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การคูณแบบตาราง 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การคูณโดยใช้ตาราง (ด้วยนิขิลัมสูตร)  



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง การคูณโดยใช้ตาราง (ด้วยนิขิลัมสูตร) สอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การคูณโดยวิธีเบี่ยงฐาน 1  

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การคูณโดยวิธีเบี่ยงฐาน 2  

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การคูณแนวตั้งและการคูณไขว้ 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณแนวตั้งและการคูณไขว้ 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การหารแบบเวทคณิต 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 
ประมวลผลการเรียนรายวิชาปริศนาคำนวณ (ค20208) 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 6 มี.ค. 2566 โดยติดตามผลการเรียน  
ผ่าน Line, google classroom, google meet) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาปริศนาคำนวณ (ค20208) 

 

 

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

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

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 20 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการ

เรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1  จำนวนใน
เครื่องหมาย
คละ 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ  
จำนวน 4 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  1 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 

 

ข้อที่ 1  
 
 

การแก้ปัญหา
จำนวนใน
เครื่องหมาย
คละ 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
 

 
 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2565) 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1  - จำนวนในเครื่องหมาย
คละ 
- การแก้ปัญหาจำนวนใน
เครื่องหมายคละ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัยแบบเติมคำตอบ 
จำนวน 3 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 
  



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 2 การคูณแนวตั้งและ
การคูณไขว้ 
การคูณแบบตาราง 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุด 
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 

 

ข้อที่ 3 
 
 
 

การหารสังเคราะห์ 15 - การตรวจคำตอบจากสมุด 
และใบ1งาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ 
จำนวน 4 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  1 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 2 , 3  - การคูณแนวตั้งและการคูณ
ไขว้ 
  การคูณแบบตาราง 
- การหารสังเคราะห์ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ 
จำนวน 8 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 
 
 
 
 
 


